LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-904 „DĖL
PRIVATAUS PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO PARAMOS ADMINISTRAVIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. spalio 30 d. Nr. 3D-816
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymą
Nr. 3D-904 „Dėl Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisyklių
patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PRIVATAUS PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO PARAMOS ADMINISTRAVIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 826/2008, kuriuo
nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo
taisyklės (OL 2008 L 223, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d.
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 501/2014 (OL 2014 L 145, p. 14), 2013 m. gruodžio
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 947/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą
ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL 2014 L 265, p. 15), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1548 (OL
2015 L 242, p. 26), 2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 948/2014,
kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas
pagalbos dydis (OL 2014 L 265, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 15 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1851 (OL 2015 L 271, p. 12), 2015 m. spalio 15
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d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1852, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė
laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos
dydis (OL 2015 L 271, p. 15), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr.
987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės
ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“,
t v i r t i n u Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisykles
(pridedama).“

Žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-904
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 3D-816
redakcija)
PRIVATAUS PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO PARAMOS ADMINISTRAVIMO
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisyklės (toliau –

taisyklės) parengtos vadovaujantis 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų
saugojimą skyrimo taisyklės (OL 2008 L 223, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m.
kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 501/2014 (OL 2014 L 145, p. 14), 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas
bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr.
922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 947/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą
ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL 2014 L 265, p. 15), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. rugsėjo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1548 (OL
2015 L 242, p. 26), 2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 948/2014,
kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas
pagalbos dydis (OL 2014 L 265, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 15 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/1851 (OL 2015 L 271, p. 12), 2015 m. spalio 15
d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1852, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė
laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos
dydis (OL 2015 L 271, p. 15), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr.
987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės
ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“.
2. Taisyklių tikslas – nustatyti paramos už sviesto, nugriebto pieno miltelių, sūrio, pažymėto
saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda pagal 2012 m. lapkričio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų
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kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p. 1) ir sūrių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 2015/1852 1
straipsnyje (toliau – pieno gaminiai), privataus sandėliavimo administravimo tvarką.
3. Sūrių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 2015/1852 1 straipsnyje, kiekis subjektams
paskirstytas šių taisyklių priede.
4. Šiose taisyklėse vartojama sąvoka privatus pieno gaminių sandėliavimas – rinkos
reguliavimo priemonė, kai reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje ir reglamento (ES)
Nr. 2015/1852 1 straipsnyje nurodyti pieno gaminiai nustatytą laiką yra netiekiami rinkai, o laikomi
privačiame sandėlyje ir už tai gaunama parama, kaip numatyta reglamente (ES) Nr. 1308/2013 ir
reglamente (ES) Nr. 2015/1852.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės
aktuose ir kituose teisės aktuose.
II SKYRIUS
PARAMOS SKYRIMAS
5. Privatų pieno gaminių sandėliavimą (toliau – pieno gaminių sandėliavimas) Lietuvos
Respublikoje organizuoja valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra (toliau – Rinkos reguliavimo agentūra), vadovaudamasi reglamento (ES)
Nr. 1308/2013, reglamento (EB) Nr. 826/2008, reglamento (ES) Nr. 2015/1852 nuostatomis ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais pieno gaminių sandėliavimą privačiuose sandėliuose.
6. Subjektai, norintys gauti paramą už pieno gaminių sandėliavimą (toliau – pareiškėjas),
privalo:
6.1. Rinkos reguliavimo agentūrai pateikti Rinkos reguliavimo agentūros nustatytos formos
tinkamai užpildytą paramos paraišką. Paramos paraišką dėl sūrių, nurodytų reglamento (ES)
Nr. 2015/1852 1 straipsnyje, pareiškėjai turi pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 1 d. Kartu
su paramos paraiška Rinkos reguliavimo agentūrai pateikiama:
6.1.1. įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
6.1.2. įgaliojimas, jei paraišką pasirašo ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo;
6.1.3. PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo kopija;
6.1.4. kiti dokumentai, kurie Rinkos reguliavimo agentūros reikalavimu būtini siekiant
įsitikinti, kad subjektas ir privačiai sandėliuojami pieno gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus;
6.2. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pateiktos tinkamos paramos paraiškos užregistravimo
dienos sudaryti su Rinkos reguliavimo agentūra rašytinę pieno gaminių sandėliavimo sutartį (toliau
– sutartis).
7. Privačiai sandėliuojami pieno gaminiai turi atitikti reglamento (EB) Nr. 826/2008 I priedo
ir reglamento (ES) Nr. 2015/1852 3 straipsnio reikalavimus.
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8. Pareiškėjas užtikrina, kad būtų įvykdytos visos sąlygos, suteikiančios teisę gauti pieno
gaminių sandėliavimo paramą, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 826/2008 22 straipsnyje ir
reglamento (ES) Nr. 2015/1852 7 straipsnyje.
9. Rinkos reguliavimo agentūra atlieka administracinį paramos paraiškų patikrinimą ir (arba)
organizuoja sandėliuojamų pieno gaminių periodinius patikrinimus vietoje, kaip nurodyta
reglamento (EB) Nr. 826/2008 36 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 2015/1852 16 straipsnyje,
siekdama užtikrinti, kad sandėliuojami pieno produktai atitiktų paramos skyrimo reikalavimus.
10. Rinkos reguliavimo agentūra informaciją apie pieno gaminių sandėliavimo paramos
teikimą viešai skelbia interneto svetainėje adresu www.litfood.lt ir informuoja Nacionalinę
mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) apie pieno gaminių
sandėliavimo organizavimą, atsiųsdama Agentūrai sutarčių kopijas.
III SKYRIUS
PARAMOS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS
11. Pieno gaminių sandėliavimo parama be pridėtinės vertės mokesčio mokama iš Europos
žemės ūkio garantijų fondo lėšų.
12. Pareiškėjas, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki sutartyje numatytos sandėliavimo
laikotarpio pabaigos arba iki išvežimo iš saugyklos pradžios, turi pateikti Rinkos reguliavimo
agentūrai jos nustatytos formos paraišką išvežti pieno gaminius iš saugyklos, kaip nurodyta
reglamento (EB) Nr. 826/2008 29 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 2015/1852 9 straipsnio 3, 4 ir 5
punktuose.
13. Pareiškėjas, pasibaigus dviejų mėnesių sandėliavimo laikotarpiui, gali teikti Rinkos
reguliavimo agentūrai prašymą eksportuoti pieno gaminius, išskyrus sūrius, nurodytus reglamento
(ES) Nr. 2015/1852 1 straipsnyje, iš saugyklos. Tokiu atveju jis privalo per 60 dienų nuo pieno
gaminių išvežimo iš saugyklos dienos Rinkos reguliavimo agentūrai pateikti dokumentus,
numatytus reglamento (EB) Nr. 826/2008 28 straipsnio 3 punkte.
14. Rinkos reguliavimo agentūra, atlikusi galutinį patikrinimą, praneša pareiškėjui galutinio
patikrinimo rezultatus ir, priėmusi sprendimą išmokėti pieno gaminių sandėliavimo paramą, jį
informuoja apie mokėtiną paramos sumą.
15. Pareiškėjas per tris mėnesius nuo sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos,
vadovaudamasis iš Rinkos reguliavimo agentūros gautu pranešimu apie mokėtiną paramos sumą,
pateikia Rinkos reguliavimo agentūrai jos

nustatytos formos tinkamai užpildytą mokėjimo

paraišką. Atlikus visų paramos teikimo reikalavimų įvykdymo patikrinimą, parama arba paramos
likutis, jeigu buvo mokėtas avansas, už pieno gaminių sandėliavimą turi būti išmokėtas per 120
dienų nuo mokėjimo paraiškos gavimo dienos.
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16. Pareiškėjo prašymu, praėjus 60 dienų nuo pieno gaminių sandėliavimo pradžios, avansu
gali būti išmokėta vienkartinė paramos išmoka, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 826/2008 31
straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 2015/1852 11 straipsnyje.
17. Rinkos reguliavimo agentūra ne vėliau kaip prieš 21 kalendorinę dieną iki mokėjimo
termino pabaigos (jei mokėjimo termino pabaigos data yra ankstesnė nei kitų kalendorinių metų
sausio 21 d. – ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki kalendorinių metų pabaigos) pateikia Agentūrai
elektroniniu būdu pagal Agentūros nustatytą formą duomenis apie pareiškėją, mokėtiną paramą,
taip pat kitus dokumentus, numatytus Agentūros ir Rinkos reguliavimo agentūros bendradarbiavimo
sutartyje.
18. Agentūra, gavusi šių taisyklių 17 punkte nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad
parama gali būti skiriama, užsako paramos lėšas.
19. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir
Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos
Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos
žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių
patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
20. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________
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Privataus pieno gaminių sandėliavimo
paramos administravimo taisyklių
priedas
SŪRIŲ, NURODYTŲ 2015 M. SPALIO 15 D. KOMISIJOS DELEGUOTOJO
REGLAMENTO (ES) NR. 2015/1852, KURIUO PRADEDAMA TAIKYTI IŠSKIRTINĖ
LAIKINOJI TAM TIKRŲ SŪRIŲ PRIVATAUS SANDĖLIAVIMO PAGALBOS SCHEMA
IR IŠ ANKSTO NUSTATOMAS PAGALBOS DYDIS, 1 STRAIPSNYJE, KIEKIO
PASKIRSTYMAS
Atsižvelgiant į pieno perdirbimo įmonių 2013 metų sūrių gamybos duomenis ir šių įmonių
pageidavimą sūrius saugoti privačiai, sūrių, nurodytų 2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotojo
reglamento (ES) Nr. 2015/1852, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių
privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL 2015 L 271, p.
15), 1 straipsnyje, kiekis, kuris nustatytas šio reglamento priede, paskirstomas taip:
1. AB „Rokiškio sūris“ – 626 t.
2. AB „Žemaitijos pienas“ – 408 t.
3. AB „Vilkyškių pieninė“ – 129 t.

