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Esame globalūs 

Mažmeninė prekyba Didmeninė prekyba Bulių reproduktorių įm. 
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Mūsų misija 

Alta kuria ilgalaikius ryšius, kurdama  vertę 
savo klientams. Mes pageriname 
individualios bandos pelningumą 

pristatydami patikimą genetiką ir aukštos 
kokybės reprodukcijos ir valdymo paslaugas. 



  



  

Pieno ūkio valdymo principai 

1. Organizuok darbą, kad maksimaliai 
padidintum efektyvumą ir produktyvumą. 

2. Mokyk ir motyvuok darbuotojus, kad 
įdiegtum darbo sistemas. 

3. Stebėk darbą ir darbo sistemas, kad 
užtikrintum norimą rezultatą. 



  

Darbo organizavimas 

Nuolatinis iššūkis 

„Tiesiog padaryk 
tai” 

„Padaryk tai 
tinkamai” 



  

Kas ką motyvuoja? 

Ūkio dydis 

Darbuotojų skaičius 

Darbuotojo pareigos 



  

Organizacinė schema 

 Patikslina darbuotojų vaidmenis ir pozicijas 

Nurodo komandą ir jos lyderius 

 Leidžia nustatyti tikslus ir veiklos standartus 

Nustato įrašų struktūros schemas skirtas 
našumui stebėti 



  

Organizacinė schema 

Vadovas 

Fermos 
vadas 

Šėrimo 
vadas 

Šėrikas Šėrikas Šėrikas 

Melžimo 
aikštelė 

Pirmos 
pamainos 

lyderis 

Melžėja 1 Melžėja 2 

Antros 
pamainos 

lyderis 

Melžėja 3 Melžėja 4 

Trečios 
pamainos 

lyderis 

Melžėja 5 Melžėja 6 

Reprodukc 
vadas 

Veisėjas 1 Veisėjas 2 

Ligoninės 
vadas 

Melžėja 1 Veterinaras 

Veršių 
vadas 

Veršių 
auginimo 
padejėjas 



  

Įtaką darbuotojams darantys veiksniai 
 Nekontroliuojami 

 Darbuotojo savęs vertinimas, ankstesnė patirtis 

 Kontroliuojami 

 Kompensacija ir valandos 

 Darbo aprašymas 

 Pripažinimas ir paskatos 

 Grįžtamasis ryšis 

 Žinios, mokymai, įgūdžiai 



  

Atlygis ir darbo valandos 

 Sutartis tarp ūkio savininko ir darbuotojo 

 Pradinis susitarimas įdarbinimo metu 

Dažniausiai tai nėra motyvacinis veiksnys  

Tai aštuntas iš dešimties veiksnių darančių įtaką 
darbuotojams 



  

Darbo aprašymas 
 Išsiaiškink darbo lūkesčius ir nustatyk aiškius standartus 

darbuotojams ir vadovams 

 Turėtų būti įtraukta: 

 Gyvulių grupių aprašymai ir už konkrečias grupes atsakingi 
darbuotojai 

 Konkretaus darbo uždaviniai 

 Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai ir tikslai pozicijai 



  

Pripažinimas ir paskatos 

 Pripažinimas – galingas motyvacijos kėlimo 
būdas 

 Paskatos – pripažinimo forma (dažniausiai 
finansinė) 

 Papildomas mokėjimas dar nereiškia, kad 
motyvuojate darbuotoją 



Paskatinimai 
Pliusai…  

 Priverčia vadus nustatyti 
tikslus 

 Atlikti darbai matuojami 
pagal nustatytus tikslus 

 Nustato aiškius veiklos 
standartus  

 Apdovanojimai už 
papildomą darbą ir 
pastangas 

Ir minusai… 
 Gali užkirsti kelią komandiniam darbui 

 Gali paskatinti darbuotojus apeiti sistemą 

 Gali sukelti nusivylimą, jeigu darbuotojas 
negali kontroliuoti sėkmę nešančių veiksnių 

 Gali sudaryti įspūdį, kad darbuotojams bus 
mokama daugiau, kad šie atliktų darbą 

 Darbuotojai gali pradėti tikėtis nuolatinių 
priedų 

 Ne visada yra ryšis tarp pastangų ir norimo 
rezultato 



  

Grįžtamasis ryšis 
 Pagrindinė darbuotojų motyvavimo priemonė 

 Padeda darbuotojams susikoncentruoti: 

 Tikslai nustatomi rezultatams 

 Informacija renkama siekiant išmatuot rezultatus 

 Darbuotojai mato ir vertina savo pastangas siekiant 
rezultato 

 Bendravimas sukuria pasitikėjimą ir padeda laiku 
nustatyti problemas, ugdo komandinį darbą 



  

Mokymų principai 
 Paruošk darbuotojus 

Aiškiai pasakyk darbuotojams ko tikimasi ir ką 
jis/ji turi daryti 

 Parodyk darbo užduotis 

Ar vienas darbuotojas atlieka užduotį 
vadovaujant kitam darbuotojui? 

Apibendrinkite darbo užduotis ir lūkesčius 



  

Informacijos valdymas 

Informacijos 
rinkimas 

Surinktų 
duomenų 

analizė 

Iš duomenų 
daromos 
išvados 

Nustatomi 
tobulinimo 

veiksmai 

Veiksmų 
vykdymas 



  


