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DĖL SUSITIKIMO SU LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRE PIRMININKE 

Lietuvos pieno sektorių drebina gili krizė. Jau daugiau kaip pusmetį pieno gamintojams 

mažinama žaliavinio pieno supirkimo kaina, kuriai vasario mėnesį kritus daugiau nei 50 proc., pieno 

ūkių padėtis tapo kritinė, gamyba nuostolinga, sparčiai judama link masinių ūkių bankrotų. Asocijuotų 

pieno gamintojų bandymai š.m. vasario 24 d. tartis su perdirbėjais bei prekybininkais ir surasti greitas 

priemones, kurios leistų pasidalinti nuostolių naštą, nesulaukė geranoriškumo iš perdirbėjų ir 

prekybininkų pusės. O Konkurencijos taryba niekaip neprisidėjo prie žemdirbių derybinių pozicijų 

sustiprinimo. Didžiausią susirūpinimą šiandien kelia Žemės ūkio ministerijos delsimas, nes ji 

neaktyvuoja jos kompetencijoje esančių skubių priemonių, nesiūlo operatyvių veiksmų, kurie galėtų nors 

kiek stabilizuoti ūkių padėtį, kad žemdirbiai neskubėtų trauktis iš pienininkystės.  

Pieno krizės Lietuvoje pasikartoja nuo 2003 m. kas šešerius metus, tačiau ir dėl to, kad iki 

šiol nebuvo priimta jokių konkrečių sprendimų, apsaugant silpniausią pieno sektoriaus grandį – pieno 

gamintojus, ūkininkai išlieka mažiausias derybines galias turinčiais maisto grandinėje. Jiems neįmanoma 

diktuoti sąlygas perdirbėjams ir ūkininkai visiškai neturi įtakos nustatant galutinę pieno produktų kainą 

parduotuvių lentynose bei atitinkamai pardavėjų veiklos pelningumui. Lietuvoje nėra aiškios pieno 

sektoriaus ateities vizijos, nes nuolat griežtėjant ūkininkavimo veiklos ir aplinkosaugos reikalavimams, 

visų jų įgyvendinimui ūkininkai patiria išlaidas, kurios didina produkcijos savikainą. O ES ir nacionalinė 

parama nepadengia ūkininkams jų patiriamų išlaidų padidėjimo ar atsiradusių nuostolių dėl gamybos 

apimčių mažinimo, įgyvendinant naujus reikalavimus. Įgyvendinamos chaotiškos politikos padariniai 

daro neigiamą įtaką ne tik Lietuvos pienininkystei, bet ir bendrai Lietuvos ekonomikai, ypač 

ekonominiam kaimo vietovių gyvybingumui. Iš gamybos traukiasi ne tik smulkūs pieno gamintojai, bet 

veiklą stabdo ir ūkiai, laikantys 100 ar net daugiau karvių. Atleidžiami iš darbo ūkiuose dirbę 

darbuotojai. Beprecedentė infliacija, kelis kartus padidėjusios energijos kainos, šešis kartus išaugusios 

trąšų kainos, o kartu pabrangę ir pašarai, medikamentai, veterinarinės paslaugos – dramatiškai išaugino 

pieno gamybos sąnaudas. Nesiimant skubių priemonių stichijai suvaldyti, masiškai traukiantis 



lietuviškam pienininkystės sektoriui, Lietuvoje susidarys didžiulis disbalansas tarp augalininkystės ir 

gyvulininkystės, o tai didžiulė grėsmė šalies žemės ūkio tvarumui. 

Žemiau išvardintų organizacijų vadovai kreipiasi į Jus ir prašo kuo skubiau artimiausiu metu 

priimti organizacijų suformuotą derybinę grupę galimoms pieno gamintojų išeitims iš krizės aptarti.  

PRIDEDAMA: bendra asociacijų rezoliucija krizinei situacijai pieno sektoriuje įveikti. 
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