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Į ką atkreipti dėmesį? 

• Matuok, stebėk, sek rezultatą! 
 

• Gerink rezultatą! 
 

• Uždirbk pinigus! 
 

Aktyvus valdymas  
Prieš 

Pasyvų valdymą 



  

Pieno verslo ratas 

Organizuok ir 
prižiūrėk 
darbus 

Tikslai 
kiekvienam 

sektoriui 

Organizuok 
darbą  

(sistemink jį) 

 

Užtikrink 
komandinį 

darbą (mokyk 
ir motyvuok 
darbuotojus) 

Įrašyk ir 
matuok 
pažangą 

Užtikrink 
grįžtamąjį ryšį 

Sugrįžk ir įvertink 

Tai ko tikimasi 

„Neužtenka padaryti geriausią 
ką gali.  Tu privalai žinoti ką 

daryti ir tuomet padaryti 
geriausia ką gali“ 

-W. Edwards Deming 



  

Naujos verslo operacijos 

• Dienos, savaitės ir mėnesio planai 

• Apibendrinti darbo procesai/protokolai 

• Dėmesys darbo efektyvumui (Mokymai) 

• Dėmesys darbo kokybei (Mokymai) 

• Kiekviena diena/savaitė turi būti tokia pat  

• Dėmesys kasdieniam bandos produktyvumui 

 



  

Nusistatyk tikslus! 

• Žinok savo duomenis—STEBĖK 

• Vaisos indeksas: 25%+ 

• Rujos nustatymas: 60%+ 

• Apsivaisinimo proc.: 40% 

• #Veršingų karvių skaičius kiekvieną mėnesį: 10% iš 
visų melžiamų karvių bandoje 

• Dienos iki pirmo sėklinimo: <= 65 dienos 

• Servis periodas: < 120 dienų 

• Nesėklintų karvių procentas per 100 dienų po 
veršiavimosi: 0% 



  

Protokolų nauda 
• Parodo kryptį  

• Pagerina komunikaciją 

• Sumažina apmokymų laiką 

• Pagerina darbo nuoseklumą 

Kartu su mokymais ir darbų atlikimo stebėjimu: 
• Efektyvi ir motyvuota darbo jėga 
• Nuoseklus darbo našumas ir prognozuojami rezultatai 
• Padidėjęs darbuotojų pasitikėjimas ir aiškumas dėl pasiekimų 



  

Pokyčių lygiai 
Dideli pokyčiai 

Maži pokyčiai Nuoseklumas yra  
raktas į sėkmę 



  

Padidėjęs primilžis dėl 
standartizuotos melžimo rutinos 

* Rasmussen, 1990. J. Dairy Science 
 



  

Kaip rašyti protokolus? 

1. Nustatyk darbus  

     Pvz.; Melžimas, Šėrimas, Reprodukcija 

2. Nustatyk procedūras kiekvienam darbui 

     Pvz.; Melžimas: spenių nuvalymas, numelžimas, 
aparatų uždėjimas  

3. Nustatykite darbo atlikimo žingsnius 

      Smulkesni veiksmai iš kurių susideda visa 
procedūra 



  

Kokį formatą naudoti? 

Daug sprendimų? Daugiau nei 10 žingsnių? Geriausias formatas 

Ne Ne Paprastas 

Ne Taip Herarchinis arba grafinis 

Taip Ne Srautų schema 

Taip Taip Srautų schema 

Paprastas 
- Naudojamas, kai darbą atlieka tik keletas žmonių 
- Paprastai nėra labai detalus 
- Užtikrinant supratimą gali prireikti papildomo mokymo 
- Galimos skirtingos interpretacijos 
Herarchinis arba grafinis 
- Lengvai skaitomas tekstas, suprantamas nepatyrusiam darbuotojui 
- Daugiau detalių ir paaiškinimų 
- Grafikai ilgus procesus padeda paaiškinti keliais žingsniais 
- Nuotraukų naudojimas paaiškinantis darbų atlikimo žingsnius 
Srautų schema 
- Pateikiami loginiai žingsniai sprendimų priėmimo procese 
- Ribotas informacijos kiekis 



  

Iš ko susideda protokolas? 

• Aiškus pavadinimas. 

• Dokumentą parašiusio arba už šią sritį 
atsakingo žmogaus vardas. 

• Data, nuo kurios protokolas pradeda galiot.i 

• Darbui atlikti reikalingų priemonių sąrašas. 

• Saugumo priemonės (jeigu jos yra taikomos). 



  

Procedūra su pirštine  “A” 

Naudodami specialią pirštinę, sukamuoju judesiu (pradedant nuo tešmens pagrindo) nuvalykite kiekvieną 

spenį. Visuomet darbą pradėkite nuo priekinio kairiojo tešmens ir keliaukite pagal laikrodžio rodyklę. Atlikę 

veiksmą su pirma karve, pereikite prie kito galvijo ir pakartokite procedūrą. Atlikę šią procedūrą su visomis 

karvėmis, grįžkite prie pirmos karvės, patikrinkite ar viskas gerai bei kruopščiai nuplaukite darbe naudotą 

pirštinę. 

Šiai procedūrai (vienai karvei) skirti 3 – 4 sekundes. 

Protocols provided by: 356 Consulting LLC  989-506-6243 



  

Visus keturis spenius pilnai panardinkite į skystį ir atleiskite prietaisą. Šiai procedūrai (vienai karvei) 

skirti 3-4 sekundes. 

Panardinimo procedūra “E” 

Protocols provided by: 356 Consulting LLC  989-506-6243 



  
Panardinimo proc. “E” 

Protocols provided by: 356 Consulting LLC  989-506-6243 

Pritvirtinimo proc.“D” 

Nusausinimo proc. “C” Numelžimo proc. “B” Putojančios pirštinės proc. “A” 



  

Paprastas formatas (pavyzdys) 
X ūkio melžimo aikštelė, protokolas #1, Melžimo procedūra 
Data: 1999 spalio 1 
Parašė: Parlor Staff 
 
- Nusausink ir nuvalyk nešvarumus nuo pirmos karvės tešmens. 
- Panardink visus 4 spenius į žalią panardinimo puodelį. 
- Numelžk po dvi čiurkšles iš visų spenių ir stebėk pieną. Jeigu pastebėjai nors šiek 
tiek krešuliukų, žiūrėk protokolą nr. 2 „Veiksmai aptikus krešuliukų piene“. 
- Pakartok 1, 2 ir 3 žingsnius su antra ir trečia karvėmis toje pačioje pusėje. 
- Grįžk prie pirmos karvės ir kruopščiai nušluostyk spenius švariu rankšluosčiu. 
- Uždėk melžimo aparatą. 
- 5 ir 6 žingsnius atlik su antra ir trečia karvėmis. 
- Pradėk nuo pirmo žingsnio su ketvirta karve (toje pačioje pusėje) ir kartok 
procedūrą grupėms po 3 karves, kol pasieksi 12 karvių ribą. 
- Po melžimo aparatų nuėmimo, visus spenius suvilgyk tirpalu. 
 



  

Herarchinis 
X ūkio melžimo aikštelė, protokolas #1, Melžimo procedūra 
Data: 2000 vasario 1 
Parašė: Parlor Staff 
 

- Nuvalyk nešvarumus nuo pirmos karvės tešmens.  
• Melžimo metu naudok lateksines pirštines. 
• Tešmens valymui naudok popierinę servetėlę. 

- Suvilgyk visus spenius žaliu tirpalu.  
• Tirpalu suvilgyk tris ketvirtadalius spenių. 

- Numelžk po dvi čiurkšles iš kiekvieno spenio ir patikrink ar nėra gumuliukų.  
• Pirmas  čiurkšles numelžk į puodelį su juodu dangteliu. 
• Stebėk ar pienas nėra vandeningas/su krauju/su krešuliukais. 
• Jeigu radai pieno gumuliukų, pereik prie protokolo nr. 2  „Veiksmai  aptikus krešuliukų piene“. 

- Pakartok 1,2 ir 3 žingsnius su antra ir trečia karvėmis toje pačioje pusėje. 
- Grįžk prie pirmos karvės ir kruopščiai nuvalyk spenius švariu rankšluosčiu.  

• Švariai nuvalyk visą spenį. 
• Ypatingą dėmesį skirk spenio galo švarai. 
• Esant būtinybei naudok daugiau nei vieną rankšluostį. 

- Pirmai karvei uždėk melžimo aparatą.  
• Paspausk žalią mygtuką aparato įjungimui. 
• Melžiklius sureguliuok taip, kad nesigirdėtų oro šniokštimo. 

- Pakartok 5 ir 6 žingsnius su trečia karve. 
- Pradėk nuo pirmo žingsnio su ketvirta karve (toje pačioje pusėje) ir kartok procedūrą grupėms po 
3 karves, kol pasieksi 12 karvių ribą. 
- Pamelžęs karves, suvilgyk spenius mėlynu tirpalu ir paleisk galvijus.  

• Tirpalu suvilgyk tris ketvirtadalius spenių. 



  

Grafinis 
X ūkio melžimo aikštelė, protokolas #1, Melžiamų karvių 
šėrimas 
Data: 2000 spalio 7 
Parašė: Feeding Crew 

Šėrimo stalo 
paruošimas 

Pašarų 

paruošimas 
Pašaro maišymas Pašaro padalinimas 

1. Nustumk pašaro 
likučius į šėrimo 
stalo galą. 

2. Sudėk likučius į 
dalintuvą. 

3. Užrašyk pašaro 
likučių kiekį. 

4. Pašaro likučius 
išdalink jaučiams. 

1.Patikrink kokiomis 
proporcijomis reikia 
maišyti ingredientus. 

2. Įpilk koncentruotą 
pašarą iš statinės #1. 
Pasižymėk, kiek 
produkto įdėjai. 

3. Įdėk kukurūzų iš 
statinės #2. 
Pasižymėk kiek 
produkto įdėjai. 

4. Įdėk kukurūzų siloso 
iš talpos #1. 
Pasižymėk, kiek 
produkto įdėjai. 

5. Įdėk šienainį iš 
trenšėjos nr. 2.  

1. Maišyk pašarus 
5 minutes. 

2. Nepatrauk 
traktoriaus, kol 
vyksta maišymas. 

3. Atsižymėk  gauto 
pašaro kiekį. 

1. Tolygiai 
paskirstyk pašarą 
visam šėrimo 
stalui. 

2. Pasižymėk 
išdalinimo laiką. 

3. Pastatyk 
maišytuvą ir 
traktorių į vietą. 



  

Srautų schemos simboliai 
Pradėti  / Baigti Suplotas ovalas žymi pradžios arba pabaigos tašką. 

Veiksmas 
Stačiakampis nurodo, kad darbuotojas turi atlikti tam tikrą 
veiksmą.  

Rodyklės be užrašų nurodo kryptį į sekantį žingsnį. 

Sprendi
mas 

Rombai žymi sprendimus. Jie privalo turėti bent dvi rodykles, 
kurios parodytų galimus sprendimo būdus. 

Taip 

Sprendimų rodyklės su užrašais prasideda nuo rombų ir veda link 
pasirinkto veiksmo. Jų privalo būti bent dvi. Labai dažnai ant šių 
rodyklių yra užrašyta tik „taip“ arba „ne“, tačiau jos gali turėti ir 
daugiau variantų. Pavyzdžiui, po temperatūros matavimo jūs galite 
turėti kelis variantus, kurie padės apsispręsti kokių veiksmų imtis. 

> 20* C 

Įrašas 
Stačiakampis su iškreipta apačia nurodo, kad apačioje 
turėtų atsirasti įrašas. Čia galima įrašyti kiek kartu karvės 
buvo šeriamos ar pažymėti, kad darbas užbaigtas. 



  

Srautų schema 
X pieno ūkio melžimo aikštelė, protokolas #5, Veiksmai 
aptikus krešuliukų piene 
Data: 2001 vasario 27 
Parašė: Parlor Staff 

Aptiktas pienas su 
krešuliais 

Atlik CMT testą nuo mastito 
visiems ketvirčiams  

Ar rastas 
mastitas? 

Taip 
Melžimo ataskaitoje įrašyk 

datą, laiką, karvės ID, ketvirį 

Ne 

Iš ketvirčiu su mastitu 
paimk sterilius 

mėginius, pažymėk ir 
įdėk į šaldytuvą 

Ar pienas atrodo 
kruvinas arba 
vandeningas? 

Ne 

Ar tešmuo 
ištinęs? 

Taip 

Pamelžk karvę pagal 
procedūrąą, tačiau pieną 

atskirk 

Atskirk karve į 
gydomų karvių 

grupę 

Pamelžk karvę pagal 
procedūrą 

Suleisk  2 ml. 
oksitokcino 

Melžimo ataskaitoje įrašyk 
datą, laiką, karvės ID, ketvirį 

 
Ne 



  

Kurk ir įgyvendink 

1. Rezultatų planas 
• Mintyse turėk rezultatų planą. 

• Kurk protokolus siekdamas konkrečių rezultatų. 

• Matuok rezultatus, kad galėtum koreguoti veiksmų 
planą ir įvertinti darbuotojų našumą. 

• Vertinant kokybė ir efektyvumą gali naudoti įvairias 
gaires. 

Pvz.; Melžimas 

 --Pieno kg / per melžėja per valandą. 

  --Naujų mastito infekcijų skaičius per mėnesį. 



  

Kurk ir įgyvendink 

2. Pirmiausia juodraštis 

• Pasirink procedūros formatą. 

• Sukurk detalų veiksmų planą, žingsnius 
sudėliok reikiama tvarka. 

--Apsvarstyk galimybę stebėti vieno iš darbuotojų 
veiksmus ir viską detaliai aprašyk. 

• Kuriant juodraštį nereikia siekti tobulumo. 



  

Kurk ir įgyvendink 

3. Vidinė apžvalga 

• Duok juodraštį kiekvienam procedūrą atliekančiam 
darbininkui. 

• Peržiūrėk ir siūlyk pakeitimus, kurie padėtų viską 
lengviau suprasti ir padidintų našumą. 

• Darbuotojų įnašas yra svarbus ir turėtų būti 
naudojamas. 

  -- Jie gali turėti tobulinimo idėjų, kurios padidins našumą.  

•  Pagal gautas pastabas atnaujink juodraštį. 



  

Kurk ir įgyvendink 

4. Išorės apžvalga 

• Naudokis savo techninių patarėjų (veterinarų, 
mitybos specialistų...) patirtimi ir patarimais. 

• Gilink žinias ir didink savo patirtį kitose pieno 
ūkio srityse. 

• Priimk pasikeitimus padėsiančius aptikti 
aiškesnes procedūras ir pasiekti didesni 
efektyvumą. 

• Pagal gautas pastabas atnaujink juodraštį. 



  

Kurk ir įgyvendink 

5. Testavimas 
• Kad būtų efektyvios, procedūros turi būti 

naudojamos. 

• Testuok procedūras, kiekvieną žingsnį 
atlikdamas būtent taip, kaip parašyta protokole. 
Tegul protokolo autorius stebi jūsų darbą. 

• Pasitelk į pagalbą žmogų, kuris nėra susipažinęs 
su protokole aprašyta procedūra. 

• Kiekvienas nesusipratimą ar abejonių keliantis 
žingsnis turi būti peržiūrėtas dar kartą. 



  

Kurk ir įgyvendink 

6. Įgyvenimas 

• Sukurk galutinį variantą ir patalpink jį aiškiai 
matomoje vietoje.  

• Pagrindinę kopiją laikyk centriniame kabinete. 

• Apsvarstyk galimybę pagrindinę kopiją 
įlaminuoti, kad ji nesusigadintų. 

• Darbo vietoje kabinamą kopiją parašyk 
didesniu šriftu, kad būtų lengva skaityti 
atliekant darbą. 



  

Kurk ir įgyvendink 

7. Apmokymai 
• Į šį žingsnį dažniausiai numojama ranka. 

• Mokyk visus tol, kol išmoks tinkamai atlikti procedūrą. 

• Mokymų metu paaiškink, kodėl svarbu procedūrą atlikti 
tinkamai. 
 -Plėsk darbuotojų žinias. 

 -Leisk darbuotojams prisidėti prie tolimesnių patobulinimų. 

• Paaiškink ir pademonstruokite kiekvieną žingsnį.  

• Skirk laiko praktikai. 

• Peržiūrėk procedūros dalis, kurias reikia tobulinti 



  

Keletas patarimų 

1. Žingsnius aprašyk aiškiais trumpais 
sakiniais.  

2. Rašyk veiksmus kaip komandą 
(nurodymą). 

3. Naudok kuo mažiau žodžių. 

4. Venk sutrumpinimų ir neaiškių žodžių. 



  

Pasipraktikuokime… 

Parašykime protokolą, kaip girdyti veršiuką iš 
buteliuko. 
 

Ūkio vardas: XX Ūkis #1 

Atsakingas: Veršelių komanda 

Data: 2018 sausio 19 d. 

Formatas: Paprastas 

 



  

Pieno buteliuko girdymas 
Protokolas veršiuko girdymas buteliuku 
Ūkio vardas: XX Ūkis #1 
Atsakingas: Veršelių komanda 
Data: 2018 sausio 19 d. 
 
1. Įsitikink, kad buteliukas ir čiulptukas yra  
švarūs ir sausi. 
2. Pripildyk buteliuką šiltu pienu. 
3. Ant buteliuko uždėk čiulptuką. 
4. Įdėk buteliuką į laikiklį taip, kad čiulptukas būtų 
 apačioje. 
5. Sugirdyk veršiukui visą buteliuką. 
6. Kai buteliukas bus tuščias, išimk jį iš laikiklio. 
7. Nuimk čiulptuką nuo buteliuko. 
8. Išplauk buteliuką ir čiulptuką  karštu vandeniu bei muilu. 
9. Išskalauk  buteliuką ir čiulptuką karštu vandeniu. 
10. Apversk buteliuką aukštyn kojom ir padėk ant stovo, kad išdžiūtų. 
11. Ant stovo padėk  čiulptuką, kad šis išdžiūtų. 



  

Stebėk progresą 

Organizuok ir 
prižiūrėk 
darbus 

Tikslai 
kiekvienam 

sektoriui 

Organizuok 
darbą 

(sistemink jį) 

Užtikrink 
komandinį 

darbą(Mokyk ir 
motyvuok 

darbuotojus) 

Įrašyk ir 
matuok 
pažangą 

Užtikrink 
grįžtamąjį ryšį 

Pieno 
ūkio 

ciklas 



  

Stebėkite progresą 

• Palygink kiekvieno sektoriaus  nusistatytus 
tikslus išmatuojamais rezultatais.  

 -Dieniniai, savaitiniai, mėnesiniai 

• Pateik darbuotojams grupinius ir individualius 
įvertinimus. 

• Koreguok protokolus arba pateik papildomus 
mokymus, siekdamas padidinti našumą. 



  

Užtikrinkite grįžtamąjį ryšį 

Individualus 

• Darbuotojo konkreti veikla/egesys. 

• Veikla kurią galima objektyviai stebėti ir išmatuoti. 

Grupinis 

• Reguliarūs skaitiniai duomenys apie grupės veiklos 
rezultatus. 

• Informacija apie besikeičiančias tendencijas (neigiamas 
arba teigiamas), kurios gali daryti įtaką grupei. 

• Grupės pastangos kuriant komandinį darbą ir siekiant 
sėkmės. 



  

Apibendrinant 

Protokolai tobulina sistemą: 
1. Kontroliuoja pokyčius. 
 

2. Teikia objektyvų grįžtamąjį ryšį ir vertinimo 
standartą. 
 

3. Skatina saugumą. 
 

4. Gerina mokymus. 
 

5. Kokybiškesnis bendravimas tarp ūkio 
darbuotojų ir patarėjų. 
 

6. Nurodo pagrindinius tobulinimo elementus. 
 



  

Vietoje pabaigos 

• Norėdamas gauti konkrečius rezultatus, 
susikurk savo sistemą. 
 

• Padėk visiems įsitraukti į procesą. 
 

• Stebėk pasiekimus ir visus apie tai 
informuok. 
 

• Protokolų rašymas - tik pradžia. 
 



  

Klausimai? 

Ačiū už dėmesį! 


