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Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ kviečia Jus prisijungti prie 

kooperatyvo narių tokiomis sąlygomis, kokių nėra buvę iki šiol. 

Dabar tai padaryti yra lengviau, paprasčiau ir gerokai naudingiau 

Jūsų ūkiui. Nusprendę įsilieti į „Pienas LT“ jau tą pačią dieną 

tapsite lygiaverčiu kooperatyvo nariu kaip ir anksčiau prie jo 

prisijungę ūkininkai. Nuo įstojimo dienos įgysite tokias pat teises 

ir pareigas, kaip ir kiti nariai, kūrę kooperatyvą nuo 2008 metų, o 

pajinį įnašą galėsite susimokėti per keliolika metų.

ŽŪK „Pienas LT“ visuotinis narių 

susirinkimas 2016 m. vasario 18 d. priėmė tvarką, palengvinančią įstojimą į mūsų 

kooperatyvą. Šios tvarkos esmė – pajinio įnašo įmokos išdalinimas labai ilgam 

laikotarpiui. Apsisprendę įstoti į kooperatyvą gaus palankiausias pajinio įnašo 

įmokos sąlygas. Visuotinis narių susirinkimas Jums siūlo pasirinkti vieną iš ketu-

rių laikotarpių, per kuriuos galite tapti kooperatyvo nariu.

Pateikus prašymą įstoti į kooperatyvą ir pradėjus tiekti ūkyje gaminamą pieną 

kooperatyvui:

 

»  iki 2016 m. gegužės 31 d.;

 

»  iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.;

 

»  iki 2016 m. lapkričio 30 d.;
 

»  iki 2017 m. vasario 28 d.

Šis ŽŪK „Pienas LT“ pasiūlymas 

Jums galios lygiai vienerius metus – 

iki 2017 m. vasario 28 d.

      NARIU?

KAIP APSKAIČIUOTI 
PAJAUS DYDĮ IR 
ĮMOKOS LAIKOTARPĮ?

Paskaičiuoti, kokį Jūsų ūkiui teks mokėti tikslinį pajinį įnašą – visiškai paprasta. Pir-

miausiai tai padaryti galite ŽŪK „Pienas LT“ interneto svetainėje (www.pienaslt.eu), ap-

silankę skiltyje Kooperatyvas. Čia rasite skaičiuoklę, kurios laukelyje tereikia įrašyti vieną 

skaičių – kokį kiekį bazinio pieno per 2015 m. pagamino jūsų ūkis.

Kituose keturiuose laukeliuose pasirodys metų skaičius, per kurį Jūsų ūkiui reikės dali-

mis susimokėti tikslinį pajinį įnašą.

Pavyzdžiui, jei Jūsų ūkis per metus pagamina ir parduoda 460 000 kg, tai įstojus į koope-

ratyvą iki 2016 m. gegužės 30 d., įmoką (0,01 EUR nuo  perskaičiuoto pieno kg) mokėsite 

13,4 metų. Jei apsispręsite iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., narystės įmoką (0,015 EUR/kg) 

mokėsite beveik 9 metus. Apsisprendus tapti „Pienas LT“ nariu iki 2016 m. lapkričio 30 

d., Jūsų įmoka (0,025 EUR/kg) išsidėstys į 5,36 metų, o apsisprendus įstoti iki 2017 m. 

vasario 28 d., įmoka (0,03 EUR/kg) išsidėlios į 4,47 metus.

Paprastesnio įstojimo mechanizmo tiesiog nėra, todėl kviečiame Jus pasinaudoti šia 

unikalia galimybe. Visateisiu nariu būsite nuo pirmos įstojimo į kooperatyvą dienos, o 

tikslinį pajinį įnašą išsimokėti galėsite per daugelį metų, taip neapsunkinant ūkio finan-

sine našta. 

Daugiau informacijos apie stojimo galimybes rasite mūsų internetiniame puslapyje. Taip 

pat galite kreiptis tiesiogiai į kooperatyvo administraciją: Tel.: +370 37 210518, ar užsu-

kite pas mus pabendrauti gyvai. Mūsų adresas: Kokybės g.1, Biruliškių k., Kauno rajonas 

(Kauno LEZ).

Mes džiaugiamės galėdami pasidalinti savo pasiekimais su Jumis, nes tikime, kad dirba-

me ne tik tam, kad gautumėm, bet ir tam, kad patirtumėm bendrystės bei pasidalinimo 

džiaugsmą su visais bendraminčiais.

KAIP GALITE TAPTI
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Kokybės g. 1, Biruliškės, Kauno r., LT-54469
Tel.: +370 37 210 518, +370 666 00 525  |  Faks. +370 37 210 519 

El. p. info@pienaslt.eu   |  www.pienaslt.eu

JEI NORITE UŽDUOTI KLAUSIMUS, AR MUS APLANKYTI - MIELAI LAUKSIM 
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