UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“
Bendrovės vizija – būti vienu iš didžiausių ir patikimu arklių veislynu Lietuvoje.
Bendrovės misija – įgyvendinant valstybės politiką žirgininkystės srityje, išsaugoti ir tobulinti
Lietuvoje auginamų arklių veislių genetinę įvairovę ir genofondą, auginti ir aprūpinti Lietuvos
genofondinių arklių veisline medžiaga Lietuvos ir užsienio žirgų augintojus, taip pat ruošti žirgus
realizacijai ir sportui bei teikti įvairias žirgininkystės paslaugas.
Bendrovės strateginiai tikslai ir uždaviniai:
1. Strateginis tikslas – Didinti Bendrovės pelningumą
1.1. Uždavinys – Vykdyti Bendrovės arklių pardavimo apyvartą
1.2. Uždavinys – Vykdyti pramoginių paslaugų su žirgais pardavimo apyvartą
1.3. Uždavinys – Vykdyti žemės ūkio ir arklių priežiūros paslaugų pardavimo apyvartą
1.4. Uždavinys – Mažinti veiklos sąnaudas
2. Strateginis tikslas – Saugoti vietinių arklių veislių genetinius išteklius
2.1. Uždavinys – Gaminti ir saugoti Lietuvoje veisiamų ir auginamų arklių spermą
3. Strateginis tikslas – Vystyti žirginio sporto tradicijas
3.1. Uždavinys – Rengti jaunuosius raitelius
3.2. Uždavinys – Organizuoti ir dalyvauti žirgininkystės renginiuose
3.3. Uždavinys – Siekti aukštų pasiekimų žirginio sporto varžybose
UAB „Lietuvos žirgynas“ 2017 m. veiklos rezultatų vertinimo rodikliai
Ūkinės – finansinės veiklos rodiklis
2017 m. metiniai ūkinės –
Procentinis
finansinės veiklos rodiklių
dydis
planiniai dydžiai
1. In situ išlaikyti Žemaitukų veislės arklių Pagal 3 genealogines linijas ir
10 proc.
bandą
3 šeimas
In situ išlaikyti Stambiųjų žemaitukų veislės Pagal 4 genealogines linijas ir
arklių bandą
10 šeimų
In situ išlaikyti Trakėnų veislės arklių bandą Pagal 6 genealogines linijas ir
10 šeimų
In situ išlaikyti Lietuvos sunkiųjų veislės Pagal 4 genealogines linijas ir
arklių bandą
7 šeimas
2. Išlaikyti ex situ reproduktorių spermą
18772 užšaldytos spermos
10 proc.
šiaudeliai, vnt.
Apsikumeliavimas
≥ 70 proc. nuo sukergtų
kumelių skaičiaus
Sukergtų kumelių skaičius
≥ 90 proc. nuo kergimui
numatytų kumelių skaičiaus
Sukauptas ir užšaldytas eržilų spermos
2000
kiekis, vnt.
3. Gautų pardavimų pajamų suma
300 032 Eur
10 proc.
4. Grynasis pelningumas, atsižvelgiant į
4,97 proc.
10 proc.
paskutinių 12 mėn. duomenis
VEIKLOS APRAŠYMAS
2012 m. birželio mėn. įvykus UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB
„Nemuno žirgynas“ reorganizavimui, bendrovės buvo reorganizuotos sujungimo būdu, apjungiant
jas į UAB „Lietuvos žirgynas“.
Naujai įsteigtos Bendrovės pagrindinis veiklos objektas yra išsaugoti ir tobulinti Lietuvoje
auginamų arklių veisles, auginti veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, vykdyti arklių
veislininkystės apskaitą, vykdyti eržilų depo funkcijas, atlikti eržilų spermos kriokonservavimą ir
dirbtinį kumelių apvaisinimą, ruošti žirgus realizacijai ir sportui, atlikti veislinių arklių

produktyviųjų savybių gerinimą, genetinių išteklių išsaugojimą, tobulinti sukurtą jaunimo
užimtumo, jojimo raitelių paruošimo bazę, teikti įvairias kitas žirgininkystės paslaugas.
Vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d.
nutarimu Nr. 665 (toliau – Aprašas), 12 punktu, Bendrovė yra priskirta 2 grupei ir siekia valstybės
socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo, taip pat pelningos veiklos. Bendrovė vykdo
nekomercinio pobūdžio veiklą, t. y. tokią veiklą, kurios nesiimtų vykdyti kiti pelno siekiantys ūkio
subjektai arba tokią veiklą vykdytų už didesnę kainą. Bendrovė taip pat vykdo komercinę veiklą,
kuri netrukdo siekti Bendrovei nustatytų valstybės socialinių ir politinių tikslų.
Didžiausio Lietuvoje žirgyno UAB „Lietuvos žirgynas“, kurio 89,61 proc. akcijų priklauso
valstybei, o akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, reikšmė yra labai
didelė ne tik komercine žirgininkystės sporto, renginių ir paslaugų prasme, bet ir valstybinio
požiūrio arklių ir žirgų veislininkystės ir selekcijos srityje įgyvendinimo prasme. Bendrovės
reikšmė:
 Bendrovėje saugomi vietinių arklių veislių genetiniai ištekliai;
 keičiantis ekonominėms ir rinkos sąlygoms, nėra grėsmės prarasti Lietuvoje veisiamų ir
auginamų saugotinų vietinių arklių veislių genofondą;
 Bendrovėje išauginami aukštos veislinės vertės arkliai, kuriuos panaudoja veislei ūkininkai
ir kiti arklių augintojai;
 užtikrinta Bendrovėje laikomų veislinių arklių veislininkystės apskaita;
 sukurta jaunimo užimtumo bazė.
Bendrovės veiklą vykdo, įgyvendina strateginius veiklos tikslus ir uždavinius šie Bendrovės
skyriai ir filialas: „Vilniaus žirgynas“, „Sartų žirgynas“, Projektų valdymo ir rinkodaros skyriai,
filialas „Nemuno žirgynas“.
Siekiant Bendrovės veiklos efektyvumo bei išnaudojant susidariusias tradicijas, kiekvienam
Bendrovės struktūriniam padaliniui yra nustatyti skirtingų arklių veislių veisimo ir saugojimo
uždaviniai. Bendrovės filiale „Nemuno žirgynas“ vykdoma trakėnų ir Lietuvos sunkiųjų arklių
veislių selekcinių branduolių saugojimas. Čia auginamais trakėnų veislės žirgais domisi ir perka
daugelio šalių sportinių žirgų mėgėjai. Žirgyne veikia senas tradicijas turinti sporto mokykla, o
žirgyno raiteliai skina laurus daugelyje Lietuvos žirginio sporto varžybų.
Bendrovės „Sartų žirgynas“ skyriuje vykdomas stambiųjų žemaitukų veislės arklių selekcinio
branduolio saugojimas, o siekiant puoselėti Lietuvos ilgametes tradicijas, žiemos metu
organizuojant Sartų lenktynes, auginama nedidelė ristūnų žirgų banda. Bendrovės „Sartų žirgynas“
skyriaus hipodrome kasmet pirmąjį vasario savaitgalį organizuojamos tradicinės respublikinės
ristūnų žirgų varžybos – tai viena didžiausių šalyje žiemos švenčių, kasmet pritraukianti 15 – 30
tūkstančių žiūrovų dėmesį bei prisidedanti prie krašto žirgininkystės tradicijų puoselėjimo.
Bendrovės „Vilniaus žirgynas“ skyriuje veisiami ir auginami žemaitukai, stambieji
žemaitukai, trakėnai, arabai, šetlando poniai. Kaip ir pačios Bendrovės bei kitų jos struktūrinių
padalinių, taip ir „Vilniaus žirgynas“ skyriaus pagrindinis uždavinys – saugoti lietuviškų žirgų
genofondą. Labiausiai vertinami ir saugomi yra žemaitukai – viena seniausių veislių Europoje. Ši
veislė davė pradžią trims kitoms arklių veislėms: trakėnams, Lietuvos sunkiesiems ir stambiesiems
žemaitukams. Žemaitukų veislė reikšminga ne tik Lietuvos istorijai, kultūrai, arklių selekcijai,
mokslui, ekologijai ir ekonomikai, bet ir pasaulinei bioįvairovei. Žemaitukų veislė pripažinta
saugotina tarptautiniu mastu ir įtraukta į FAO Pasaulio žemės ūkio gyvūnų įvairovės duomenų
banką ir į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų įvairovės katalogą. „Vilniaus žirgynas“ skyriuje teikiamos
arklininkystės ir žirgininkystės paslaugos privatiems arklių augintojams, organizuojami įvairūs
žirgininkystės renginiai. Bendrovės „Vilniaus žirgynas“ skyriuje yra uždaras maniežas, hipodromas,
aikštynai – potencialios galimybės treniruoti žirgus, rengti įvairias varžybas. Žirgyno hipodrome jau
nuo 1974 m. kasmet organizuojamos respublikinės ir teritorinės arklių augintojų konkūrų varžybos
– bandymai. Treneriai ruošia žirgus konkūrams, moko jodinėti ir instruktuoja visus norinčius joti ir
važiuoti. Laisvalaikio praleidimui suteikiamos individualios bei grupinės jojimo pamokos.
Saugomų arklių skaičius nustatomas vadovaujantis reikalavimais ir metodikomis, taikomoms
veislėms, saugomoms uždarų populiacijų metodu. Nustatant veislei priklausančiose linijose ir

šeimose būtinų saugoti individų skaičių, pirmiausia atsižvelgiama į veislės individų paplitimą.
Svarbiausia sudaryti veisimo schemą, leidžiančią išvengti giminingo veisimo bei užtikrinti
biologinę įvairovę.
Vykdydama genetinių išteklių programą, 2016 m. Bendrovė laikė 609 arklius. Žemiau grafike
pateikiamas pagal veisles laikomų genetinių išteklių programos arklių skaičius:
UAB Lietuvos Žirgynas genetinių išteklių palyginimas
45 vnt.
Trakėnai 304 vnt.

Stambieji žemaitukai 180 vnt.

80 vnt.

304 vnt.

Žemaitukai 80 vnt.
Liet. Sunkieji 45 vnt.

180 vnt.

