
Nr.

(Data)

Eil. 

Nr.

Ūkio subjektų perkančių-parduodančių žalią 

piena ir prekiaujančių pieno gaminiais,  

priežiūros taisyklių                                      

priedas        

VŠĮ KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪRA  

Viešoji įstaiga, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius, tel. (8-5) 264 9035, 

el. paštas info@litfood.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304894892

ŪKIO SUBJEKTO, PERKANČIO-PARDUODANČIO ŽALIĄ PIENĄ IR PREKIAUJANČIO PIENO 

GAMINIAIS, NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO

PATIKROS AKTAS 

(Sudarymo vieta)

Patikros rūšis

     

Duomenys apie ūkio subjektą

Juridinio asmens pavadinimas/ vardas, pavardė

Juridinio asmens kodas/ asmens kodas

Adresas

Telefono Nr., el. paštas

Lentelė Nr. 1

Tikrinimo objektas Taip/Ne Pastabos

Tikrinamasis laikotarpis

Patikros pradžia

Trukmė

Patikros pabaiga

Planinė

Neplaninė

Administracinė

Kryžminė

Pakartotinė
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Ar žalio pieno pirkėjas vienašališkai nutraukia 

žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartį apie tai 

nepranešęs kitai sutarties šaliai per sutartyje 

nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis 

kaip 30 dienų ?

Ar žalio pieno pardavėjas vienašališkai 

nutraukia žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartį 

apie tai nepranešęs kitai sutarties šaliai per 

sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti 

trumpesnis kaip 30 dienų?

Ar yra sudarytos rašytinės žalio pieno pirkimo-

pardavimo sutartys, atitinkančios reglamento 

(ES) Nr. 1308/2013, Lietuvos Respublikos 

atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 

ir Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-

parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno 

gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo 

įstatymo reikalavimus?

Ar žalio pieno pirkėjas yra kooperatinė bendrovė 

(kooperatyvas)? 

Ar pieno pirkimo-pardavimo sutartyse yra 

nurodyta bazinių rodiklių pieno kaina?

Ar raštu arba pasirašytinai informuojama apie 

kainos ir (arba) sutartyje nurodytų priedų ir 

priemokų pakeitimo terminus ir būdus?

Ar žalio pieno pirkėjas keičia žalio pieno 

pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas apie tai 

nepranešęs kitai sutarties šaliai per sutartyje 

nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis 

kaip 30 dienų, išskyrus atvejus, kai didinama 

žalio pieno pirkimo kaina arba kai žalio pieno 

pirkėjas yra kooperatinė bendrovė 

(kooperatyvas)?

Ar žalio pieno pardavėjas keičia žalio pieno 

pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas apie tai 

nepranešęs kitai sutarties šaliai per sutartyje 

nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis 

kaip 30 dienų, išskyrus atvejus, kai didinama 

žalio pieno pirkimo kaina arba kai žalio pieno 

pirkėjas yra kooperatinė bendrovė 

(kooperatyvas)?

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne
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Eil. 

Nr.
Pardavėjas

Sutarties 

Nr./ Data

Tikrinamasis 

mėnuo

Pardavėjų 

grupė *

Pristatymo 

būdas **

Sutartinė bazinių 

pieno sudėties 

rodiklių pirkimo 

kaina, Eur/t

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

11.

Eil. 

Nr.
Pardavėjas

Sutarties 

Nr./ Data

Tikrinamasis 

mėnuo

Sutartyje 

nurodytas 

žalio pieno 

kiekis, kg

Faktiškai 

nupirktas žalio 

pieno kiekis, 

kg

Skirtumas, proc. Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

12.

Ar visas žalio pieno kiekis, pagal sudarytas žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis, kai parduodama daugiau kaip 

500 kg (nuo 5 gr.) žalio pieno per dieną, superkamas nukrypstant ne daugiau kaip 10 proc. nuo sutartyse nurodyto 

žalio pieno kiekio?

Ar buvo pirktas ir parduotas žalias pienas, 

nesudarius žalio pieno pirkimo-pardavimo 

sutarties?

Ar žalio pieno pirkėjas, pirkdamas žalią pieną, atitinkantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 

nustatytus kokybės reikalavimus, iš tos pačios žalio pieno pardavėjo grupės ir jį pristatant pirkėjui tokiu pačiu 

būdu, žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartyse taiko vienodą žalio pieno pirkimo kainą?

Ar žalio pieno pirkėjas mažino žalio pieno 

pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos žalio 

pieno pirkimo kainos daugiau kaip 3 

procentiniais punktais? Taip Ne

Taip Ne
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13.

14.

Eil. 

Nr.
Pardavėjas Pastabos

1 2 5

1.

2.

(pareigos)                                                (parašas)                                     (vardas, pavardė)

1

2

                                                             ____________                                 

Kryžminę patikrą atliko:

Ar buvo gautas VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų 

plėtros agentūros teigiamas sprendimas dėl žalio 

pieno pirkimo kainos sumažinimo daugiau kaip 

3 procentiniais punktais (pildoma, jei į 12 p. 

atsakoma TAIP).

Ar žalio pieno pirkėjo ir žalio 

pieno partdavėjo pateiktuose 

dokumentuose duomenys ir 

informacija atitinka?

Lentelė Nr. 2

Kryžminės patikros ūkio subjektų duomenys

Kontaktiniai duomenys

3

Ar buvo mažinama žalio pieno pirkimo kaina 

dažniau kaip kas du iš eilės einančius reguliariai 

parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpius, 

kaip nustatyta Atsiskaitymo už žemės ūkio 

produkciją įstatyme?

*Žalio pieno pardavėjų grupės, suskirstytos pagal parduodamo natūralaus riebumo žalio pieno kiekį per vieną dieną: 1  

– pirmoji grupė – iki 100 kg įskaitytinai, 2 – antroji grupė –  100 – 200 kg, 3 – trečioji grupė – 200 – 300 kg, 4 – 

ketvirtoji grupė – 300 – 500 kg, 5 – penktoji grupė – 500 – 1000 kg, 6 – šeštoji grupė – 1000 – 2000, 7 – septintoji – 

2000-4000 kg, 8 – aštuntoji –  4000-10000 kg, 9 – devintoji –  10000-20000 kg, 10 – dešimtoji – 20000 kg ir daugiau 

kg. 

**SP – Žalias pienas pristatomas į žalio pieno supirkimo punktą, TU – žalias pienas paiimamas tiesiogiai iš ūkio,  PI -  

žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę.

Pastabos:

Patikros akto priedai:

4

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne
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1
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(pareigos)                                                (parašas)                                     (vardas, pavardė)

Su Patikros aktu susipažinau, Patikros akto vieną egzempliorių gavau. Patvirtinu, kad Agentūrai šio Patikros akto atžvilgiu atlikus 

vertinimą ir  nustačius pažeidimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir 

prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme, pasekmės man yra žinomos. 

Ūkio subjektas (jo atstovas/ įgaliotas asmuo):

_______________                            ____________                          ____________________

(pareigos)                                                (parašas)                                     (vardas, pavardė)

                                                             ____________                                 


