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TEISĖS AKTAI (1)

• Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 2016 m. birželio 8 d. priėmė
Reglamentą (ES) Nr. 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų,
taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui,
prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo
iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB
ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (Gyvūnų
veisimo reglamentas). Reglamentas buvo paskelbtas Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje 2016 m. birželio 29 d.

• Reglamentas įsigaliojo 2016 m. liepos 19 d., taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

• Reglamentu – galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų bei jų genetinės
medžiagos produktų veisimo, prekybos ir įvežimo į Europos Sąjungą taisyklėmis –
nustatyta vienoda teisinė sistema, taikoma visoms Europos Sąjungos valstybėms
narėms.



TEISĖS AKTAI (2)

• Reglamento tikslas yra:

• konsoliduoti laisvosios prekybos veisliniais gyvuliais bei jų genetinės
medžiagos produktais skatinimo taisykles ir jas atnaujinti, atsižvelgiant į
techninę pažangą ir nusistovėjusią praktiką ir apsaugant genetinę įvairovę;

• skatinti tarpvalstybinę veislininkystės organizacijų veiklą, teikiant savo
paslaugas sąžiningos konkurencijos sąlygomis;

• supaprastinti teisinę bazę iki vieno reglamento, pritaikyto prie Lisabonos
sutarties, kuris pakeičia aštuonias specifines direktyvas;

• nustatyti taisykles dėl oficialios kontrolės ir veiklos, laikantis oficialios
kontrolės reglamento principų.



TEISĖS AKTAI (3)

• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d.
įsakymas Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);

• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio
11 d. įsakymas Nr. 3D-965 „Dėl veisimo programų tvirtinimo
ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.



VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO SĄLYGOS (1)

Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo
organizacijas pripažįsta Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo
dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisija (toliau – Komisija),
kuri patvirtinama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus įsakymu;

Ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantis asmuo, siekiantis, kad
Komisija pripažintų jį veisimo organizacija (toliau – pareiškėjas), turi:

• būti Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo;

• būti įsteigęs pagrindinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje;



VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO SĄLYGOS (2)

• turėti parengtą bent vienos ketinamos vykdyti veisimo programos,
atitinkančios Reglamento (ES) 2016/1012 I priedo II dalies
reikalavimus, projektą;

• turėti 3 ir daugiau veisėjus, dalyvaujančius kiekvienoje iš Taisyklių 6.3
papunktyje nurodytų veisimo programų. Veisėjų veisliniai gyvūnai turi
būti laikomi ūkiuose veisimo programoje numatytoje geografinėje
teritorijoje, grynaveisliai veisliniai gyvūnai turi priklausyti veislei, kuriai
sudaryta veisimo programa.



VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO SĄLYGOS (3)

• turėti pakankamai didelę grynaveislių veislinių gyvūnų populiaciją. Tam
įvertinti naudojamas efektyvaus populiacijos dydžio rodiklis Ne:

• Ne = 4 x Nm x Nf / (Nm + Nf),

• čia: Nm – veisti naudojamų grynaveislių veislinių patinų skaičius; Nf – veisti
naudojamų grynaveislių veislinių patelių skaičius. Efektyvaus populiacijos
dydžio rodiklis Ne turi būti:

• saugomų (nykstančių) veislių – 35 ir daugiau;

• gerinamųjų (palaikomųjų) veislių: arklinių šeimos gyvūnų, galvijų, avių,
ožkų – 100 ir daugiau, kiaulių (išskyrus uždaroje gamybos sistemoje
veikiančioje privačioje įmonėje veisiamas kiaules), triušių, paukščių – 35 ir
daugiau.



VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO SĄLYGOS (4)

• turi būti juridinis asmuo pagal galiojančius valstybės narės, kurioje teikiama
pripažinimo paraiška, teisės aktus;

• turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų ir tinkamas patalpas bei įrangą,
kad galėtų veiksmingai įgyvendinti veisimo programas;

• gebėti atlikti veislinių gyvūnų, kurie turi būti įtraukti į tas veisimo
programas, kilmei registruoti būtinus patikrinimus;

• kiekvienos veisimo programos atveju geografinėse teritorijose, kuriose turi
būti įgyvendinamos tos veisimo programos, turėti pakankamai didelę
veislinių gyvūnų populiaciją;

• gebėti kaupti arba būti sukaupus ir gebėti naudoti apie veislinius gyvūnus
surinktus duomenis, būtinus toms veisimo programoms įgyvendinti.



VEISIMO PROGRAMA

Veisimo programa – sistemingų veiksmų rinkinys, kuris,
be kita ko, apima veislinių gyvūnų ir jų genetinės
medžiagos produktų registravimą, atranką, veisimą ir
keitimąsi jais ir kuris yra parengtas ir taikomas siekiant
išsaugoti arba pagerinti norimas fenotipines ir (arba)
genotipines tikslinės veislinių gyvūnų populiacijos
savybes.



GRYNAVEISLĖS AVYS

Grynaveislių avių grupę sudaro tipiškiausios veislės avys,
kurios atitinka šiuos reikalavimus:

• kilę iš tos pačios veislės tėvų, kurių kilmė yra patvirtinta
kilmės dokumentais;

• 5 kartos mišrūnės avys (93,75% veislės kraujo), gautos
kergiant kitų veislių avis su konkrečios veislės avinais,
įrodžius jų kilmę ir atrinkus tipingus veislei.



VEISIMO PROGRAMA

Rengiama veisimo programa turi būti skirta vienai
konkrečiai veislei, numatant vieną iš tikslų:

jei tai grynaveisliai veisliniai gyvūnai:

• pagerinti veislę;

• išsaugoti veislę;

• sukurti naują veislę;

• atkurti veislę.



PATVIRTINTOS VEISIMO PROGRAMOS

•Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių veislės avių;

•Lietuvos juodgalvių veislės avių;

•Sufolkų veislės avių;

•Tekselių veislės avių;

• Ile de France veislės avių.



RUOŠIAMOS VEISIMO PROGRAMOS

•Vokietijos juodgalvių veislės avių;

•Vokietijos merinosų veislės avių;

•Šarolė veislės avių;

•Ostfryzų veislės avių.



LIETUVOS VIETINIŲ ŠIURKŠČIAVILNIŲ AVIŲ 
VEISIMO PROGRAMA (1)

Veisimo programos pagrindinis tikslas yra išsaugoti
Lietuvos vietines šiurkščiavilnes avis ir užtikrinti
populiacijos tvarumą.

Veisimo tikslas:

• išsaugoti veislės genofondą;

• avis būtina veisti grynuoju veisimu uždarų populiacijų
metodu.



LIETUVOS VIETINIŲ ŠIURKŠČIAVILNIŲ AVIŲ 
VEISIMO PROGRAMA (2)

Veisimo programos kriterijai:

• kaupti ir tirti Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių
genetinius išteklius, racionaliai ir tausiai juos naudoti.

• išlaikyti genofondinių avių bandas, kurių gyvūnai
nuolat perduotų pageidaujamus požymius ir norimas
savybes kitoms kartoms;

•didinti veislės populiaciją;



LIETUVOS VIETINIŲ ŠIURKŠČIAVILNIŲ AVIŲ 
VEISIMO PROGRAMA (3)

Veisimo programos kriterijai, kurių siekiama:
•Kiekvienais metais įvertinti ne mažiau kaip 100 avių

eksterjerą;
•Kontrolinio penėjimo stotyje įvertinti ne mažiau kaip

vieną aviną pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines
savybes.

Veisimo programoje dalyvauja 14 veisėjų, 747 avys.



LIETUVOS JUODGALVIŲ AVIŲ VEISIMO 
PROGRAMA (1)

Veisimo tikslas:
• Išsaugoti veislės genofondą;
• Selekciją vykdyti siekiant padidinti avių mėsingumą ir

vislumą;
• Veisti grynuoju veisimu;
• Gerinti ne daugiau kaip 10 proc. populiacijos, įliejant tos

pačios produktyvumo krypties kraujo (Vokietijos
juodgalvių, Oksfordaunų, Šropšyrų) vienoje kartoje;
• Palikuonys, turintys 93,75 proc. Lietuvos juodgalvių kraujo

gali būti įrašomi į KK pagrindinio skyriaus B poskyrį.



LIETUVOS JUODGALVIŲ AVIŲ VEISIMO 
PROGRAMA (2)

Veisimo programos kriterijai:
• Atrankos ir parankos būdu formuoti stambaus tipo gyvulius;
• Formuoti gyvulius, kurie turėtų ilgą, pakankamai gilų liemenį, gerai

išvystytus nugaros, juosmens, strėnų ir šlaunų raumenis, neturėtų
eksterjero trūkumų;

• Didinti pieningumą ir gerinti reprodukcines savybes;
• Didinti skerdenos išeigą ir gerinti jos kokybę;
• Atsižvelgiant į produktyvumo kontrolės, eksterjero vertinimus ir

skerdenų vertinimo pagal SEUROP sistemos duomenis pirmenybę
teikti gyvūnams, kurių rezultatai aukštesni už vidurkį;

• Išlaikyti gerą pašarų išnaudojimą.



LIETUVOS JUODGALVIŲ AVIŲ VEISIMO 
PROGRAMA (3)

Veisimo programos kriterijų rodikliai, kurių siekiama:

• Kiekvienais metais įvertinti ne mažiau kaip 1000 avių
eksterjerą;

• Kontrolinio penėjimo stotyje įvertinti ne mažiau kaip 10
avinų palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes;

• Kergimui naudojami tik I klase įvertinti avinai.

Veisimo programoje dalyvauja 81 veisėjas ir 8015 avių.



SUFOLKŲ VEISLĖS AVIŲ VEISIMO PROGRAMA (1)

Veisimo programos pagrindinis tikslas gerinti Sufolkų
veislės avių produktyvumą su veislei būdingais
privalumais.

Veisimo tikslas: auginti nuo vidutinio iki didelio
stambumo, anksti bręstančias, su ryškiomis mėsinėmis
savybėmis (užpakalio, nugaros, krūtinės) pasižyminčias
avis.



SUFOLKŲ VEISLĖS AVIŲ VEISIMO PROGRAMA (2)

Veisimo programos kriterijai:
• Atrankos ir parankos būdu formuoti stambaus tipo gyvulius;
• Formuoti gyvulius, kurie turėtų ilgą, pakankamai gilų liemenį, gerai

išvystytus nugaros, juosmens, strėnų ir šlaunų raumenis, neturėtų
eksterjero trūkumų;

• Didinti pieningumą ir gerinti reprodukcines savybes;
• Didinti skerdenos išeigą ir gerinti jos kokybę;
• Atsižvelgiant į produktyvumo kontrolės, eksterjero vertinimus ir

skerdenų vertinimo pagal SEUROP sistemos duomenis pirmenybę
teikti gyvūnams, kurių rezultatai aukštesni už vidurkį;

• Išlaikyti gerą pašarų išnaudojimą.



SUFOLKŲ VEISLĖS AVIŲ VEISIMO PROGRAMA (3)

Veisimo programos kriterijų rodikliai, kurių siekiama:

• Didinti ėriavedžių produktyvumą, būdingą Sufolkų veislės avims Lietuvoje,
pasiekti 150% vislumą ir 300 g. ėriukų priesvorį per parą;

• Kiekvienais metais įvertinti ne mažiau kaip 25% grynaveislių avių eksterjerą;

• Kontrolinio penėjimo stotyje įvertinti ne mažiau kaip 1 aviną palikuonių
penėjimosi ir mėsines savybes;

• Kergimui naudoti avinus, turinčius SKREPI (R1) arba (R2) genotipą ir
įvertinti I klase.

• Avys veisiamos grynuoju veisimu arba naudojamos kitų veislių mėsinių
savybių gerinimui.

Veisimo programoje dalyvauja 4 veisėjai ir 636 avys.



TEKSELIŲ VEISLĖS AVIŲ VEISIMO PROGRAMA (1)

Veisimo programos pagrindinis tikslas gerinti Tekselių
veislės avių produktyvumą su veislei būdingais
privalumais.

Veisimo tikslas: auginti nuo vidutinio iki didelio
stambumo, anksti bręstančias, su ryškiomis mėsinėmis
savybėmis (užpakalio, nugaros, krūtinės) pasižyminčias
avis.



TEKSELIŲ VEISLĖS AVIŲ VEISIMO PROGRAMA (2)

Veisimo programos kriterijai:
• Atrankos ir parankos būdu formuoti stambaus tipo gyvulius;
• Formuoti gyvulius, kurie turėtų ilgą, pakankamai gilų liemenį, gerai

išvystytus nugaros, juosmens, strėnų ir šlaunų raumenis, neturėtų
eksterjero trūkumų;

• Didinti pieningumą ir gerinti reprodukcines savybes;
• Didinti skerdenos išeigą ir gerinti jos kokybę;
• Atsižvelgiant į produktyvumo kontrolės, eksterjero vertinimus ir

skerdenų vertinimo pagal SEUROP sistemos duomenis pirmenybę
teikti gyvūnams, kurių rezultatai aukštesni už vidurkį;

• Išlaikyti gerą pašarų išnaudojimą.



TEKSELIŲ VEISLĖS AVIŲ VEISIMO PROGRAMA (3)

Veisimo programos kriterijų rodikliai, kurių siekiama:

• Didinti ėriavedžių produktyvumą, būdingą Tekselių veislės avims Lietuvoje,
pasiekti 150% vislumą ir 260 g. ėriukų priesvorį per parą;

• Kiekvienais metais įvertinti ne mažiau kaip 25% grynaveislių avių eksterjerą;

• Kontrolinio penėjimo stotyje įvertinti ne mažiau kaip 1 aviną palikuonių
penėjimosi ir mėsines savybes;

• Kergimui naudoti avinus, turinčius SKREPI (R1) arba (R2) genotipą r
įvertintus I klase.

• Avys veisiamos grynuoju veisimu arba naudojamos kitų veislių mėsinių
savybių gerinimui.

Veisimo programoje dalyvauja 13 veisėjų ir 293 avys.



ILE DE FRANCE VEISLĖS AVIŲ VEISIMO 
PROGRAMA (1)

Veisimo programos pagrindinis tikslas yra veisti ir
gerinti Ile de France veislės avių produktyvumą su
veislei būdingais privalumais.

Veisimo tikslas: auginti nuo vidutinio iki didelio
stambumo, anksti bręstančias, su ryškiomis mėsinėmis
savybėmis (užpakalio, nugaros, krūtinės) pasižyminčias
avis.



ILE DE FRANCE VEISLĖS AVIŲ VEISIMO 
PROGRAMA (2)

Veisimo programos kriterijai:
• Atrankos ir parankos būdu formuoti stambaus tipo gyvulius;
• Formuoti gyvulius, kurie turėtų ilgą, pakankamai gilų liemenį, gerai

išvystytus nugaros, juosmens, strėnų ir šlaunų raumenis, neturėtų
eksterjero trūkumų;

• Didinti pieningumą ir gerinti reprodukcines savybes;
• Didinti skerdenos išeigą ir gerinti jos kokybę;
• Atsižvelgiant į produktyvumo kontrolės, eksterjero vertinimus ir

skerdenų vertinimo pagal SEUROP sistemos duomenis pirmenybę
teikti gyvūnams, kurių rezultatai aukštesni už vidurkį;

• Išlaikyti gerą pašarų išnaudojimą.



ILE DE FRANCE VEISLĖS AVIŲ VEISIMO 
PROGRAMA (3)

Veisimo programos kriterijų rodikliai, kurių siekiama:
• Kiekvienais metais įvertinti ne mažiau kaip 25% grynaveislių

avių eksterjerą;
• Kontrolinio penėjimo stotyje įvertinti ne mažiau kaip 1 aviną

palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes;
• Kergimui naudoti avinus, turinčius SKREPI (R1) arba (R2)

genotipą ir įvertinti I klase.
• Avys veisiamos grynuoju veisimu arba naudojamos kitų veislių

mėsinių savybių gerinimui.
Veisimo programoje dalyvauja 4 veisėjai ir 540 avių.



VEISIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Pripažinta veislininkystės institucija Lietuvos avių augintojų
asociacija organizuoja veislinių avių, ėriavedžių ir veislinių
avinų produktyvumo kontrolę ir vertinimus;
Kontrolę ir vertinimus atlieka baigę kursus ir pažymėjimus
turintys avių vertinimo specialistai;
Avių kontrolė vykdoma vadovaujantis „Produktyvumo
kontrolės ir vertinimo aprašu“;
Avių vertinimas vykdomas vadovaujantis „Avių vertinimo
taisyklėmis“ (patvirtintos 2018 m. rugsėjo 2 d. LAAA tarybos
posėdyje, protokolas Nr.4)



AVIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ (2)



AVIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ (3)



AVIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ (4)

Veisimo programose dalyvaujančiose bandose ėriukai turi būti
sveriami:
• Tik atvesti (1 paros laikotarpyje). Jei nėra galimybės pasverti,

įrašomas vidutinis, konkrečiai veislei numatytas, atvesto ėriuko
svoris

• 50 dienų amžiaus;
• 110 dienų amžiaus;
• Duomenys surašomi į „Avių kergimo, ėriavimosi ir prieauglio

apskaitos žurnalą“, suvedami į ŽŪIKVC GYVIS AVIS.
• Duomenis suvesti gali pats bandos savininkas arba asociacijos

atsakingas darbuotojas.



AVIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ (5)



AVIŲ EKSTERJERO VERTINIMAS (1)

Vertinama vieną kartą metuose:
•Avytės ir avinukai vertinami ne jaunesni, kaip 6 mėn.

amžiaus;
• Suaugusios avys ir avinai vertinami 2 m. amžiaus;
•Avytėms ir avinukams vertinama eksterjeras ir

raumeningumas;
• Suaugusioms avims ir avinams vertinama eksterjeras,

raumeningumas ir vilna.



AVIŲ EKSTERJERO VERTINIMAS (2)

• Išoriniai požymiai vertinami maždaug 1 mėn. po kirpimo;

• Gyvulys pasveriamas;

• Avis apžiūrima iš visų pusių, įvertinamos kūno formos,
atskirų kūno dalių išsivystymas, proporcingumas, nugaros
tiesumas, laikysena, kojų pastatymas, išoriniai lytiniai
organai, dantų sąkandis, tešmens struktūra;

• Vertinamas raumenų išsivystymas pečių, nugaros, šlaunų
srityje, įmitimas.



AVIŲ EKSTERJERO VERTINIMAS (3)
Vilnos vertinimas (apžiūrima krūtinės, nugaros, šlaunų, pilvo srityje):

• Tankumas;

• Minkštumas;

• Vienodumas plake;

• Spalva;

• Riebalinio prakaito kiekis;

• Plonumas;

• Pigmentinių plaukelių buvimas;

• Galvos, kojų, pilvo apaugimas;

• Ilgumas;

• Svoris.

Vilną sveria, matuoja bandos savininkas.

Srimo rezultatai surašomi į „Avių svorio ir vilnos produkcijos apskaitos žurnalą“.



Ačiū už dėmesį

https://www.aviuaugintojai.lt/

Kviečiame visus avių augintojus vienytis ir prisijungti į Lietuvos avių 
augintojų asociacijos narių gretas, kartu mes galime daugiau!

https://www.aviuaugintojai.lt/

