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Pra jus antradien Lietuvos žem s kio konsultavimo tarnybos Ignalinos biuras susitikti pakviet su žem s kiu susijusi institucij , VMI, rajono vadovus. Kaip sak LŽ KT
direktoriaus pavaduotoja Giedr Butkien , susitikimo tikslas
– pristatyti nauj Ignalinos biuro vadov , kuri kol kas šias
pareigas eina laikinai, ir pla iau supažindinti su Konsultavimo tarnybos veikla.
Kaip sak laikinoji Ignalinos
biuro vadov Nadežda Lašinskien , šias pareigas einanti nuo liepos 1 dienos, Lietuvos žem s kio
konsultavimo tarnybos Ignalinos
biuras egzistuoja jau 22 metus.
Šiuo metu biure dirba 3 konsultant s: Gen Rolien , Gabija Rok
– kio apskaitos konsultant s ir einanti biuro vadovo pareigas Nadežda Lašinskien – akredituota
kio apskaitos konsultant . Ieškoma dar vieno komandos nario – augalininkyst s konsultanto.
„Šiuo metu Ignalinos rajono
biuras teikia paslaugas rajono kininkams, kaimuose sik rusioms
mon ms, kitiems fiziniams ir juri-

jams ir su jais susijusius mokes ius. Klientams suteikiama galimyb apskait tvarkyti nuotoliniu
du.
„M
darbas mums teikia malonum . Mes darome tai, kuo tikime ir k mokame daryti geriausiai.
O tam, kad m
darbas b
našus, mes tikim s produktyvaus
bendradarbiavimo su visomis organizacijomis, kuri atstovai šiandien ia susirinko“, - sak Nadežda
Lašinskien .
Susitikime dalyvavo Ignalinos
rajono meras Henrikas Šiaudinis,
Socialin s paramos ir kaimo reikal
skyriaus ved ja Natalija Truchina,
Lietuvos kinink s jungos Igna-

Panev žio valstybin s mokes
inspekcijos Ignalinos poskyrio
ved ja Sigut Bagdonien ir LŽ KT Ignalinos biuro laikinoji vadov
Nadežda Lašinskien .
diniams asmenims, vykdantiems
ekonomin veikl , - pristat darbus Nadežda Lašinskien . – Nors
biure kol kas dirba tik apskaitos
konsultant s, rajono kininkai gali kreiptis ir d l kit jiems reikaling
paslaug – augalininkyst s, gyvulininkyst s, darb saugos, miškininkyst s, inžinerijos ar verslo ekonomikos. Pareiškus pageidavim ,
mes kreipiam s kit rajon biur
konsultantus arba centrin s buvein s specialistus ir paslauga ar
konsultacija tikrai bus suteikta“.
2017 metais Ignalinos biure sudaryta 117 sutar . Tarp Ignalinos
biuro klient yra ir zarasiški . Nors
rajone yra registruota 1618 kinink ki , bet kai kurie link patys tvarkyti apskait arba patys
samdo darbuotojus. (Be jokios
abejon s, tarp j yra nemažai ir vadinam
sofos kinink ). Biuro
apskaitos konsultant s tvarko buhalterin apskait taikant dvejybinio rašo b
arba supaprastintos apskaitos b ; teikia konsultacijas apskaitos tvarkymo, mokes apskai iavimo klausimais;
sutvarko ilgalaikio turto apskait ,
užpildo PVM deklaracijas ir pateikia VMI, užpildo dokumentus
PVM gr žinimui; suregistruoja
PVM s skaitas fakt ras ir pateikia
i.SAF sistem , parengia GPM deklaracijas, sutvarko žem s kio ir
miškininkyst s paslaug kvit apskait , padeda suskai iuoti darbo
užmokest samdomiems darbuoto-

linos rajono skyriaus pirminink
Marijona Lukaševi ien , Panev žio valstybin s mokes inspekcijos Ignalinos poskyrio ved ja
Sigut Bagdonien , Ignalinos kredito unijos direktoriaus pavaduotojas Rolanda Petrul nien , Gyvuli produktyvumo kontrol s Ignalinos skyriaus vadov Milda Žusi-

w.

nien , Ignalinos valstybin s maisto ir veterinarijos tarnybos laikinai einanti viršininko pareigas
Aušra epulien .
Lietuvos žem s kio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedr Butkien pateik
susirinkusiems išsami informacij , kuo gi užsiima biuras, kurio
centrin b stin yra K daini rajone Dotnuvos Akademijoje. Ji
kalb jo apie tarnybos paslaugas
augalininkyst s, gyvulininkyst s,
kio apskaitos, verslo ekonomikos,
miškininkyst s, darb ir priešgaisrin s saugos srityse, apie mokymus.
„Gyvename sud tingu laiku,
kai viskas labai spar iai kei iasi,
atsiranda naujos galimyb s ir
did ja konkurencija, žem s kio
darbus skverbiasi modernios technol ogijos. Stengia m s b ti
lankst s ir šiuolaikiški: klient patogumui kuriame elektronines paslaugas, - kalb jo Giedr Butkien .
– Suk me efektyviai veikian
kompiuterin kio valdymo program „e-GEBA“, leidžian fiksuoti svarbiausius kyje vykstan ius procesus, juos valdyti,
analizuoti ir daryti išvadas. Sistemoje IKMIS žemdirbiai gali susipažin ti su naujausia pa s li
steb senos informacija iš visos
Lietuvos, semtis integruotos augal apsaugos žini , mokytis nuotoliniu b du“.
Pateikusi duomenis apie vis
Lietuvoje veikian
46 biur
veikl ir palyginam sias diagramas,
Giedr Butkien sak :
„Išvardijau visk , k si lome
klientams. Esame ir turime b ti profesional s, nuolat atnaujinti žinias,

Prie kavos stalo užsimezg dalykiška diskusija: Ignalinos valstybin s maisto ir veterinarijos tarnybos laikinai einanti viršininko pareigas Aušra epulien , Lietuvos kinink s jungos Ignalinos skyriaus
pirminink Marijona Lukaševi ien ir Gyvuli produktyvumo kontrol s
Ignalinos skyriaus vadov Milda Žusinien .

Išsami informacij apie Lietuvos žem s kio konsultavimo tarnybos veikl pateik direktoriaus
pavaduotoja Giedr Butkien .
ti nešališki – negalime atstovauti
jokiai kompanijai, negalim siekti
sau naudos, bet ži ti, kas naudingiausia klientams“.
LŽ KT Konsultavimo paslaug ir produkt valdymo skyriaus ved ja Ingrida Strankauskien kalb jo apie verslo ekonomik , apie verslo produkt rengim
ir administravim ES paramai gauti, konsultavima verslo ekonomikos, ES paramos sisavinimo klausimais, Šven ioni biuro augalininkyst s konsultantas Albertas Marma – apie naujoves ir param augalininkyst s srityje.
Daug min
buvo išsakyta
prasid jus diskusijoms. Rajono
meras Henrikas Šiaudinis, beje, irgi kininkas, prisimin 1990-uosius metus, kai k si pirmieji kinink kiai. Tada visi žinojo, kaip
žem dirbti, ir to pakako, dabar –
viskas pasikeit : žem s
at jo
naujos technologijos, atsirado

prievol kiekvienam kininkui tvarkyti apskait .
„Akivaizdu, kad kininkas vienas visko apr pti negali, gerai, kad
yra konsultavimo tarnyba, gerai,
kad esate kinink pus je, o ne
tiek , - sak meras. – Ateityje, manau, žem valdys tas, kuris turi pinig , nes žem – didelis turtas“.
Pasak mero, Lietuvos žem s
kyje vystomas Kazachstano modelis, kai dauguma ki – augalininkyst s. Šie kritiniai metai parod ,
kad reikia vystyti mišr
: karv s
seniai nu žol ir kininkams
neb problem d l šienavimo termin . ki sud b tina keisti, nes
toki nepalanki žem s kiui met
buvo ir bus.
„Mišrus kis – gerai, nes daug
kas priklauso nuo valdžios ir Dievo. Ta iau kai gyvulininkyst s produktai tokie pig s – situacija prasta. Be abejo, ši met gamtin s s lygos vers susim styti“, - sak Lietuvos kinink s jungos pirmininko pavaduotoja, Ignalinos rajono
kinink s jungos pirminink Marijona Lukaševi ien .
Ji pasidalijo mintimis iš prieš
dien vykusio kinink susitikimo
su žem s kio ministru Broniumi
Markausku. L S pirmininko pavaduotoja sitikinusi, kad ministrui pavyko rodyti, kokia beviltiška Ignalinos, Zaras , Šven ioni ir Rokiškio
kinink situacija – iki rugs jo 10
dienos buvo nukulta tik apie 50 procent jav lauk . Ignalinos rajono
savivaldyb s Socialin s paramos ir
kaimo reikal skyriaus ved ja Natalija Truchina informavo, kad 72 kininkai yra pateik prašymus d l šienavimo termin atid jimo, nes išsiliejusi Birv ta užliejo pievas. D l
dym – irgi tas pats. Ji išk klausim d l gyvuli (ne žv ri !) padarytos žalos nustatymo.
“Gal toki paslaug gal teikti Konsultavimo tarnyba? Žmon s
kreipiasi mus, bet mes tai padaryti
negalime – m
funkcijose tokios
paslaugos n ra”, - teiravosi Natalija Truchina.
Panev žio valstybin s mokes
inspekcijos Ignalinos poskyrio ved ja Sigut Bagdonien
kalb jo apie kinink kio apskait ,
deklaracijas.
Buvo dar daug klausim , pasteb jim , pasi lym . Beje, vis ,
buvusi susitikime, tarnyb atstovai d kojo konsultant ms už
kruopšt darb , graž bendradarbiavim , išreikšdami vilt , jog taip
bus ir ateityje.
Laima MILIUVIEN
Autor s nuotr.

Ignalinos rajono savivaldyb s Socialin s paramos ir kaimo reikal
skyriaus ved ja Natalija Truchina ir LŽ KT Šven ioni skyriaus augalininkyst s specialistas Albertas Marma.
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