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__________________ Nr. __________________

Vilnius
Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės)
projektas parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir
miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairių 2014–2020 m. (toliau – Gairės) II dalies 1
skyriaus 1.2.1.1 skirsniu ir siekiant kompensuoti pieno gamintojų patirtus nuostolius dėl pajamų
praradimo, paskelbus COVID-19 ligos protrūkio epideminę situaciją.
Projekte numatyta teikti pagalbą pieno gamintojams už 2020 m. birželio–rugsėjo mėn.
patirtus nuostolius dėl žalio pieno pardavimo pajamų praradimo, jei tuo metu (skaičiuojant
kiekvieną mėnesį atskirai) pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2017–2019 m. atitinkamo
mėnesio pajamos. Pagalba būtų teikiama pieno gamintojams, kurie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki
2020 m. birželio 1 d., kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2020 m. birželio 1 d. buvo 150 ir daugiau
registruotų pieninių karvių.
Žalio pieno pardavimo pajamų praradimas skaičiuojamas kaip 2017–2019 m. tam tikro
mėnesio, už kurį prašoma kompensuoti patirtus nuostolius, vidutinių pardavimo pajamų, tenkančių
vienai parduoto žalio pieno tonai, ir 2020 m. to paties mėnesio pardavimo pajamų, tenkančių vienai
parduoto žalio pieno tonai, skirtumas, padaugintas iš 2020 m. tam atitinkamą mėnesį parduoto žalio
pieno kiekio.
Paramos teikimo administravimą ir įsipareigojimų vykdymo priežiūrą atlieka Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA).
Paraiškas pieno gamintojai teikia tiesiogiai NMA: 2020-08-01–2020-08-31 – už birželio–
liepos mėn. ir 2020-10-01–2020-10-31 – už rugpjūčio–rugsėjo mėn. patirtus nuostolius.
Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją Lietuvos Respublikoje dėl COVID-19 ligos epideminės
situacijos, projektas bus derinamas su Konkurencijos taryba, NMA ir visuomene skubos tvarka, 5 d.
d. skelbiant jį Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo
posistemyje. Kartu su Įsakymo projektu parengta Antikorupcinio vertinimo pažyma.
PRIDEDAMA:
1.
Įsakymo projektas, 10 lapų;
2.
Antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.
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