PIENO GAMINTOJAMS
DOKUMENTŲ PATEIKIMO TERMINŲ ATMINTINĖ

Eil.
Nr.
1.

2.

Dokumento pavadinimas

Parduodant pieną keliems supirkėjams per 5 (penkias)
K1 Pranešimas apie pieno supirkėjo,
darbo dienas po sutarties su kitu supirkėju sudarymo
atsakingo už apskaičiuotos mokėtinos
sumos už kvotos viršijimą, pakeitimą
2011 m. birželio d. įsakymo Nr. BR1redakcija nuo 2011 m. birželio d.)
K3 Pranešimas apie atnaujintą pieno Ne vėliau kaip per dvejus kvotos metus, skaičiuojant
nuo kvotos metų, kuriais pieno gamybos kvota buvo
gamybą
paimta į specialųjį rezervą

3.

K4 Paraiška dėl pieno pardavimo
tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į
pieno pardavimo perdirbti kvotą

4.

K5 Paraiška dėl pieno pardavimo
perdirbti kvotos pakeitimo į pieno
pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą

5.

K10 Tiesioginių pardavimų pieno
gamybos ir realizavimo metinė
deklaracija
K11 Paraiška pieno gamybos kvotai
perimti/perduoti

6.

Pateikimo terminas

Einamiesiems kvotos metams – nuo balandžio 1 d. iki
lapkričio 30 d.
Ateinantiems kvotos metams – nuo balandžio 1 d. iki
vasario 1 d.
Einamiesiems metams – nuo balandžio 1 d. iki
lapkričio 30 d.
Ateinantiems metams – nuo balandžio 1 d. iki vasario
1 d.
Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d.
Nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 1 d. (išskyrus
paveldėjimo atvejį), tačiau būtina laikytis šių
reikalavimų:
1.1. perduodant / perimant pieno gamybos kvotą su
pastatais ir žeme, naudojama pieno gamybai, bei
melžiamomis karvėmis, paraiška turi būti pateikta
savivaldybei per 3 mėnesius nuo pastatų ir žemės,
naudojamų pieno gamybai, ir melžiamų karvių
perėmimo;
1.2. ūkio reorganizavimo atveju paraiška turi būti
pateikta savivaldybei per 3 mėnesius nuo ūkio
reorganizavimo faktą patvirtinančių dokumentų
gavimo;
1.3. santuokos nutraukimo atveju paraiškos pateikimo
terminas netaikomas;
1.4.
perduodant
sutuoktiniams,
artimiems
giminaičiams – pateikimo terminas netaikomas (gali
būti keli perėmėjai);
1.5. perduodant / perimant pieno gamybos kvotą
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos pagal
Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę
„Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio
gamybos“ (toliau – KPP priemonė) atveju, paraiška turi
būti pateikta savivaldybei per Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose KPP
priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą terminą
valdai perleisti. Nepateikus paraiškos, pieno gamybos

7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.

K12 Paraiška pieno gamybos kvotai
išsinuomoti/išnuomoti
Kiti su kvotų administravimo sistema
susiję dokumentai
Gamintojų prašymai/ skundai dėl
apskaičiuotos už kvotos viršijimą
mokėtinos sumos dydžio
Prašymai/skundai dėl nenustatyto arba
neteisingai nustatyto kvotos dydžio ir
riebumo
Prašymai/skundai dėl pieno supirkėjų
įsipareigojimų nevykdymo
Prašymai/skundai dėl Savivaldybių ar
Agentūros darbo trūkumų ir padarytų
klaidų
Skundai dėl pastebėtų techninių klaidų ar
netikslumų

kvota bus paimta į specialųjį rezervą. Jeigu gamintojo,
pasitraukusio iš prekinės žemės ūkio gamybos pagal
KPP priemonę, kvota paimta į specialųjį rezervą,
paraiška gali būti pateikta kvotos saugojimo
specialiajame rezerve laikotarpiu.
Nuo balandžio 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.
Visus metus
Iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 d.
Per 20 darbo dienų nuo pranešimo iš Agentūros ar
Centro gavimo
Visus metus
Visus metus
Visus metus arba iki Agentūros pateiktame
informaciniame pranešime nurodyto termino

Dokumentai, kuriuos pieno gamintojai privalo saugoti trejus metus, skaičiuojant nuo metų,
kuriais jie buvo sudaryti, pabaigos:
Dėl pieno pardavimo perdirbti

Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti

1. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto
1. Pieno supirkimo ir priskaitymo perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno
knygelės.
(pieno produktų) apskaitos žurnalas (su mėnesio ir metų
įrašais).
2. Pieno ar pieno produktų, parduotų prekybos įmonėms,
2. Sąskaitos faktūros ar kiti pieno
viešojo maitinimo, vaikų švietimo, globos ir gydymo
supirkėjo išrašyti atsiskaitymo už
įstaigoms, kitiems ūkiams gyvuliams šerti, pardavimo
supirktą pieną dokumentai.
dokumentai.
Asmenys, turintys tris ir daugiau melžiamų karvių, tačiau neparduodantys pieno supirkėjams,
gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, ir gamintojai, neturintys šios kvotos, bet
parduodantys ir/arba atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą
(rekomenduojama kiekvieną dieną) ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus Agentūros
tvirtinamame pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto
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 turėti melžiamų karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu. Jų skaičius turi
pagrįsti pagamintus, parduotus, sunaikintus, suvartotus, atiduotus pieno ir/arba pieno
produktų kiekius (pagal bandos ar vidutinį kontroliuojamų karvių produktyvumą šalyje);

 būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris;
 tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr.
3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267);
 parduoti pieną tik Agentūros patvirtintiems supirkėjams;
 leisti įgaliotoms institucijoms savo ūkyje atlikti kontrolę ir pateikti prašomus dokumentus;
 nustatyta tvarka tvarkyti pieno, parduodamo tiesiogiai vartoti, apskaitą;
 kvotos metams pasibaigus, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d. pateikti deklaraciją apie
tiesioginius pardavimus už praėjusius kvotos metus;
 sumokėti Agentūros apskaičiuotą už kvotos viršijimą mokėtiną pinigų sumą;
 apskaitos dokumentus saugoti ne trumpiau kaip 3 metus nuo metų, kuriais jie buvo
sudaryti, pabaigos;

Pieno gamybos kvotų aukcionai
Pirkėjai ir pardavėjai paraiškas dalyvauti pieno kvotų aukcione teikia savivaldybėms lapkričio
mėn. aukcionui nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir kovo mėn. aukcionui nuo gruodžio 1 d. iki
gruodžio 31 d. Paraiškas galima pateikti savivaldybėje, kurios teritorijoje registruotas Žemės ūkio ir
kaimo verslo valdos centras. Pirkėjas ar pardavėjas atvykęs teikti paraiškos turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
Pirkti pieno gamybos kvotą gali tiek naujai besikuriantis žemės ūkio subjektas , tiek jau turintis
kvotą , tik gamintojas pardavęs kvotą ar jos dalį einamaisiais ir kitais dvejais kvotos metais negali
įsigyti naujos ar papildomos kvotos. Visi gamintojai gali parduoti savo kvotą ar dalį kvotos aukcione ,
išskyrus atvejus kai kvotą ar jos dalis gauta iš nacionalinio rezervo ar nusipirkta aukcione ir pardavėjo
turima trumpiau nei einamuosius ir praėjusius dvejus metus nuo kvotos gavimo iš nacionalinio rezervo
ar nusipirkimo aukcione. Gamintojas susigrąžinęs kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo , susigrąžintos
kvotos ar jos dalies negali parduoti einamuosius ir kitus kvotos metus.
Gamintojui, pasitraukusiam iš prekinės žemės ūkio gamybos pagal KPP priemonę, kvota iš
specialiojo rezervo negrąžinama, tačiau kvotos saugojimo specialiajame rezerve laikotarpiu jis gali teikti
paraišką kvotai parduoti aukcione. Leidžiama parduoti ne mažesnę kvotos dalį nei 1500 kg, išskyrus
atvejus, kai norima parduoti visą kvotą. Jei gamintojas parduoda dalį kvotos, po pardavimo negali likti
mažiau nei 1500 kg. Pardavėjas turi žinoti , kad iš jo pasiūlyto parduodamos kvotos dydžio 5 proc.
kvotos atskaičiuojama į dalijamąjį rezervą. Dalyvavimo pieno gamybos kvotų aukcione įmokos dydis30 Lt., o pirkėjas dar moka avansinę kvotos įmoką, 0,05 Lt už kilogramą kaip garantiją, kad aukcione
laimėtą kvotą jis nupirks.

Kreiptis: Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyrius 313 kab., Vasario 16-ios Nr. 27,
Panevėžys, tel. (8 45) 58 16 11

