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Pieno rinkos subjektų veiklos priežiūros pokyčiai 
po 2020 m. liepos 1 d. (1)

• LR Konstitucinis Teismas 2020 m. vasario 6 d. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Pieno įstatymas 
(2015 m. birželio 25 d. redakcija) pagal priėmimo tvarką prieštarauja konstituciniams teisinės 
valstybės, atsakingo valdymo principams, todėl nuo š. m. liepos 1 d. liko galioti tik Pieno įstatymo 2, 
3 ir 5 str., 6 str. 1 dalis, 7 str. 1 dalis ir 14 str. 

• Išliko pareiga Agentūrai užtikrinti šiame įstatyme nustatytų nesąžiningų veiksmų priežiūrą.

• Esminis pokytis vykdant priežiūrą – Agentūrai nustačius Pieno įstatymo pažeidimą šiuo metu 
negalima pritaikyti ekonominių sankcijų. Agentūrai gali tik įspėti ūkio subjektą, kad jo veiksmai yra 
nesąžiningi.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, www.litfood.lt 2



Pieno rinkos subjektų veiklos priežiūros 
pokyčiai po 2020 m. liepos 1 d. (2)

Agentūros vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra apima:

• Ūkio subjektų konsultavimą ir metodinės pagalbos teikimą.

• Ūkio subjektų veiklos išankstinę priežiūrą (Agentūra patikrina 
ŪS veiklą dar iki galimo pažeidimo  padarymo momento
pagal PAIS (Pieno apskaitos informacinė s-ma) duomenis).

• Ūkio subjektų patikrų (administracinių, kryžminių, planinių, 
neplaninių ir pakartotinių) vykdymą.  

• Ūkio subjektų informavimą apie patikrų metu nustatytus 
rezultatus (Agentūra privalo informuoti ŪS apie patikros 
rezultatus per 20 d. d.).

• Ūkio subjektų veiklos priežiūros analizę.  
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Pieno rinkos subjektų veiklos priežiūros 
pokytis 
– nuo patikrų link metodinės pagalbos ir 
konsultavimo 

• Ūkio subjektų konsultavimas, metodinės pagalbos teikimas yra 
prioritetinė Agentūros vykdomos ūkio subjektų, perkančių–
parduodančių žalią pieną, veiklos priežiūros dalis. 

• Ūkio subjektai konsultuojami žodžiu, telefonu, raštu arba 
elektroniniu paštu. 

• Aktuali informacija skelbiama Agentūros interneto svetainėje 
(www.litfood.lt) ir visuomenės informavimo priemonėse.
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Ūkio subjektų 
perkančių-
parduodančių žalią 
pieną patikrų 
pokyčiai po 2020 m. 
liepos 1 d. (1)

Ūkio subjektų perkančių-parduodančių žalią pieną 
patikros atliekamos orientuojantis į einamąją  ir 
išankstinę žalio pieno pirkimo-pardavimo proceso 
dalį, t. y.:

• tikrinami einamieji atsiskaitymai (pvz., (PVM) 
sąskaitos-faktūros);

• žalio pieno pirkimo-pardavimo sutarčių 
sudarymas ir jų keitimas (pvz., ar laikomasi Pieno 
įst. nustatyto įspėjimo termino apie žalio pieno ir 
jo priedų kainos pasikeitimą).
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Ūkio subjektų 
perkančių-
parduodančių žalią 
pieną patikrų 
pokyčiai po 2020 
m. liepos 1 d. (2)

Be planinių ir neplaninių patikrų vykdomos ir naujos 
patikrų formos:

• Administracinė patikra  – Agentūros atliekamas 
administracinis ūkio subjektų veiklos tikrinimas, kurio 
metu dokumentai ir informacija tikrinama nuotoliniu 
būdu, kai ūkio subjektai teikia dokumentus 
elektroninėmis priemonėmis, o Agentūros 
inspektorius naudojasi PAIS duomenimis;

• Kryžminė patikra – Agentūros atliekamas fizinis ir 
(arba) administracinis ūkio subjektų veiklos tikrinimas, 
siekiant sulyginti pieno pirkėjo ir pieno pardavėjo 
teikiamų duomenų ir informacijos atitikimą. Kryžminė 
patikra atliekama visais patikros atvejais;

• Pakartotinė patikra – Agentūros atliekamas fizinis ir 
(arba) administracinis ūkio subjektų veiklos tikrinimas, 
siekiant įsitikinti, ar nebuvo pažeisti Pieno įstatymo 3 
str. 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti terminai.
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Išplėstos galimybės informuoti apie nesąžiningus žalio 
pieno pirkimo-pardavimo veiksmus

Pieno rinkos subjektai turi galimybę pranešti apie, 
jų manymu, nesąžiningus veiksmus žalio pieno 
pirkimo-pardavimo procese:

• anonimiškai (el. paštu: 
pienokontrole@litfood.lt);

• pasinaudodami specialia Agentūros tinklapyje 
sukurta pranešimų pateikimo skiltimi „Pranešk!“ 
(https://www.litfood.lt/pranesk_1/).
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Ačiū už dėmesį!

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, 
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