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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO 

ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) 

TAISYKLIŲ IR PAŽYMOS APIE KOOPERATINĖS BENDROVĖS 

(KOOPERATYVO) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ 

BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS 

REIKALAVIMAMS FORMOS PATVIRTINIMO 
Antraštės pakeitimai: 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

 

2007 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-426 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 

straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 970 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 straipsnį. 

Preambulės pakeitimai: 

Nr. 3D-97, 2014-02-12, TAR, 2014, Nr. 2014-01431 (2014-02-12) 

 

1. T v i r t i n u pridedamus: 

1.1. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais) taisykles. 

 

1.2 Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos 

kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. spalio 1 d. 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ  KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ 

______________ 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 

2007 m. rugsėjo 25 d. 

įsakymu Nr. 3D-426 

 

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO 

ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais) tvarką. 
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2. Kooperatines bendroves (kooperatyvus) žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais) pripažįsta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vadovaudamasi 

valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikimu. 

3. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) – kooperatinė bendrovė 

(kooperatyvas), kuri nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove 

(kooperatyvu). Teisę būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) turi 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), 

jei ji atitinka vieną iš šių pripažinimo kriterijų: 

3.1. daugiau kaip 70 procentų jos narių yra fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurių pajamų 

iš žemės ūkio veiklos dalis praėjusiais metais sudarė 50 ir daugiau procentų visų pajamų, o jų 

pajų vertė – daugiau kaip 70 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pajų 

vertės; 

3.2. turi daugiau kaip 20 narių ir daugiau kaip 70 procentų jos narių yra fiziniai ir (ar) 

juridiniai asmenys, kurie nustatyta tvarka yra įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o jų pajų vertė sudaro daugiau kaip 70 

procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pajų vertės; 

3.3. daugiau kaip 70 procentų jos narių pajų vertės sudaro narių – kooperatinių bendrovių 

(kooperatyvų), pripažintų žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), pajų 

vertė. 

 

II. PRIPAŽINIMAS 

 

4. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), įregistruota įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka, žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pripažįstama pagal jos narių registro 

duomenis: 

4.1. praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną, jei ji įregistruota iki einamųjų 

kalendorinių metų pradžios; 

4.2. prašymo pateikimo dieną, jei ji įregistruota einamaisiais kalendoriniais metais. 

5. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine 

bendrove (kooperatyvu), privalo ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 1 d. 

pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą. Prašyme 

nurodomas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pavadinimas, kodas ir buveinės adresas. 

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: 

5.1. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) registravimo pažymėjimo kopija; 

 

5.2. šių Taisyklių 4 punkte nurodytąją datą kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių 

registre esančių narių fizinių ir (ar) juridinių asmenų: 

5.2.1. atitinkančių pasirinktą pripažinimo kriterijų, sąrašas. Jame turi būti nurodyta: 

5.2.1.1. eilės numeris; 

5.2.1.2. nario fizinio asmens vardas ir pavardė arba nario juridinio asmens pavadinimas; 

5.2.1.3. nario fizinio asmens asmens kodas arba nario juridinio asmens kodas; 

5.2.1.4. nario priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data; 

5.2.1.5. pajaus dydis (vertė pinigais); 

5.2.1.6. duomenys, patvirtinantys atitiktį pasirinktam pripažinimo kriterijui: 

5.2.1.6.1. šių Taisyklių 5.3 punkte nurodytos pažymos data ir numeris, kai pripažinimo 

kriterijumi pasirenkamas šių Taisyklių 3.1 punkte nurodytas pripažinimo kriterijus; 

5.2.1.6.2. žemės ūkio valdos identifikavimo numeris, kai pripažinimo kriterijumi 

pasirenkamas šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytas pripažinimo kriterijus; 



5.2.1.6.3. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine 

bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo numeris, kai pripažinimo kriterijumi pasirenkamas šių 

Taisyklių 3.3 punkte nurodytas pripažinimo kriterijus; 

5.2.2. neatitinkančių pasirinkto pripažinimo kriterijaus, sąrašas. Jame turi būti nurodyta: 

5.2.2.1. eilės numeris; 

5.2.2.2. nario fizinio asmens vardas ir pavardė arba nario juridinio asmens pavadinimas; 

5.2.2.3. nario fizinio asmens asmens kodas arba nario juridinio asmens kodas; 

5.2.2.4. nario priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data; 

5.2.2.5. pajaus dydis (vertė pinigais). 

5.2.3. Sąrašų, kurie nurodyti 5.2.1 ir 5.2.2 punktuose, pabaigoje skaičiais ir žodžiais 

nurodomas bendras į sąrašą įtrauktų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių skaičius ir jų 

pajų dydis (vertė pinigais); 

5.2 punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

Nr. 3D-97, 2014-02-12, TAR, 2014, Nr. 2014-01431 (2014-02-12) 

 

5.3. kiekvieno kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nario fizinio ar juridinio asmens, 

įtraukto į narių, atitinkančių pasirinktą pripažinimo kriterijų, sąrašą, parengta ir kooperatinei 

bendrovei (kooperatyvui) pateikta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatytos 

formos pažyma, patvirtinanti, kad šio fizinio ar juridinio asmens pajamų iš žemės ūkio veiklos 

dalis praėjusiais metais sudarė 50 ir daugiau procentų visų pajamų, jei sąrašas sudaromas 

pripažinimo kriterijumi pasirinkus šių Taisyklių 3.1 punkte nurodytą pripažinimo kriterijų. 

Šias pažymas parengia ir kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pateikia jos nariai, įtrauktini į 

minėtąjį sąrašą. Pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, 

gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos 

subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“; 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-97, 2014-02-12, TAR, 2014, Nr. 2014-01431 (2014-02-12) 

 

5.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatytos formos pažyma apie 

kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių 

(kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams (toliau – Pažyma). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

 

6. Sąrašai, taip pat kiti dokumentai ar jų kopijos, išskyrus kooperatinės bendrovės 

(kooperatyvo) narių teikiamas pažymas, nurodytas šių Taisyklių 5.3 punkte, turi būti 

patvirtinti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) administracijos vadovo parašu ir antspaudu 

(jei antspaudą turi), nurodant tvirtinimo datą. 

7. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis 

šiomis Taisyklėmis: 

 

7.1.1. išnagrinėja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą bei prie jo pateiktus 

dokumentus; 

7.1.2. prireikus teikia kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) raštu paklausimą; 

7.1.3. pasirinktinai atlieka prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateiktos 

informacijos patikrą vietoje: 
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7.1.3.1. patikra vietoje atliekama pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro direktoriaus patvirtintą klausimyną; 

7.1.3.2. patikra vietoje privalo būti atlikta ne mažiau kaip 1/20 prašymų, pateiktų 

kiekvienais kalendoriniais metais; 

7.1.3.3. patikra vietoje atliekama prieš pripažinimą arba kol galioja kooperatinės 

bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu); 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-851, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 132-6713 (2012-11-15) 

Nr. 3D-475, 2014-08-12, TAR, 2014, Nr. 2014-11012 (2014-08-12) 

 

7.2. atsižvelgdama į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašyme nurodytą jos buveinės 

adresą, paprašo: 

7.2.1. atitinkamos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pateikti informaciją apie 

pareiškėjo mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių 

biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių 

inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, 

delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba 

dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); 

7.2.2. atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pateikti informaciją apie pareiškėjo skolas 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 

 

7.3. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o tuo atveju, kai pati kooperatinė bendrovė 

(kooperatyvas) pateikia pažymas iš atitinkamos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir 

atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos teritorinio skyriaus, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, arba ne vėliau kaip 

per 10 darbo dienų nuo atsakymo į paklausimą gavimo dienos parengia teikimą Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo 

arba nepripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Teikime nurodoma: 

7.3.1. kiekvienos prašymą pateikusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo): 

7.3.1.1. pavadinimas, 

7.3.1.2. kodas, 

7.3.1.3. buveinės adresas; 

7.3.2. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro preliminari išvada 

– pripažinti arba motyvuota nepripažinti; 

7.3.3. kalendoriniai metai, kuriais teikime nurodytos kooperatinės bendrovės 

(kooperatyvai) pripažintinos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais). 

Prie teikimo pridedama kiekvienos į jį įtrauktos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) 

Pažymos kopija. 
7.3 punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

 

8. Atsižvelgdama į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

teikimą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priima galutinį sprendimą dėl 

kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo (nepripažinimo) žemės ūkio kooperatine 

bendrove (kooperatyvu): 

8.1. Probleminiais atvejais pripažinimo (nepripažinimo) klausimas svarstomas komisijoje, 

kurią tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, ir galutinis sprendimas dėl 

pripažinimo (nepripažinimo) priimamas atsižvelgiant į šios komisijos rekomendacijas; 

8.2. Kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kuri yra nepripažįstama žemės ūkio 

kooperatine bendrove (kooperatyvu), nurodant nepripažinimo motyvus, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija praneša raštu, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka; 

8.3. Pripažinimas įforminamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo 

taip pat suteikiamas įgaliojimas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
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centrui išduoti pažymėjimus kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), pripažintoms 

žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais). Pripažinimas suteikiamas dvejiems 

kalendoriniams metams. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 

apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos 

informuoja prašymą pateikusią kooperatinę bendrovę (kooperatyvą). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

Nr. 3D-851, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 132-6713 (2012-11-15) 

 

9. Kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai žemės ūkio kooperatine bendrove 

(kooperatyvu), išduodamas valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

nustatytos formos pažymėjimas. 

10. Pažymėjime nurodomi šie duomenys: 

10.1. pažymėjimą išdavusios institucijos (valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro) pavadinimas; 

10.2. pažymėjimo išdavimo data ir numeris; 

10.3. pažymėjimo gavėjo – kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pavadinimas, kodas, 

buveinė; 

10.4. kalendoriniai metai, kuriais galioja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) 

pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Turi būti nurodomi 

kalendoriniai metai, kuriais pagal šias Taisykles teiktas prašymas bei juo remiantis 

kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove 

(kooperatyvu), ir dar vieneri po jų einantys kiti kalendoriniai metai. Pažymėjime šie dveji 

kalendoriniai metai turi būti nurodyti skaičiais ir žodžiais; 

10.5. pažymėjimą išdavusios valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centro administracijos vadovo vardas ir pavardė, parašas, patvirtintas institucijos antspaudu. 

Šių Taisyklių 10.1–10.4 punktuose nurodyti duomenys turi būti įrašomi išduotų 

pažymėjimų apskaitos žurnale. 

11. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) 

nepripažįstama, jeigu: 

 

11.1. neatitinka Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 

nustatytų reikalavimų; 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-97, 2014-02-12, TAR, 2014, Nr. 2014-01431 (2014-02-12) 

 

11.2. turi: 

11.2.1. mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių 

biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių 

inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, 

delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba 

dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); 

11.2.2. skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 

11.3. pateikti ne visi šių Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai, juose pateikti klaidingi 

duomenys. 

12. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove 

(kooperatyvu) gali būti panaikintas, jeigu jis priimtas kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) 

pateikus klaidingus arba suklastotus duomenis. 

13. Pasitvirtinus šių Taisyklių 12 punkte nurodytai informacijai, valstybės įmonė Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centras parengia motyvuotą teikimą Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijai dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio 

kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinimo. Vadovaujantis valstybės įmonės Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikimu, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) 

pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas Lietuvos 
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Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Apie sprendimą panaikinti kooperatinės 

bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) 

valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ne vėliau kaip per 7 darbo 

dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos raštu praneša Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 

Žemės ūkio ministerijos ir kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kurios pripažinimas žemės 

ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas. 

 

14. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kuri prarado pažymėjimą ir apie  tai raštu 

pranešė valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, turi teisę teikti 

prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centras, gavęs raštišką kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą išduoti 

pažymėjimo dublikatą, išduoda kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pažymėjimo dublikatą. 

Pažymėjimo dublikate turi būti nurodyta: 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-97, 2014-02-12, TAR, 2014, Nr. 2014-01431 (2014-02-12) 

 

14.1. žyma „Dublikatas“; 

14.2. šių Taisyklių 10.1–10.4 punktuose nurodyti išduotų pažymėjimų apskaitos žurnale 

įrašyti duomenys; 

14.3. pažymėjimo dublikato išdavimo data ir numeris; 

14.4. pažymėjimo dublikatą išdavusios valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro administracijos vadovo vardas ir pavardė, parašas, patvirtintas šios 

institucijos antspaudu. 

15. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras gautus prašymus, 

išduotus pažymėjimus ir pažymėjimų dublikatus registruoja prašymų, pažymėjimų ir 

pažymėjimų dublikatų apskaitos žurnaluose. Šių žurnalų formą tvirtina valstybės įmonės 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administracijos vadovas. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Sprendimas nepripažinti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) žemės ūkio 

kooperatine bendrove (kooperatyvu) arba sprendimas panaikinti kooperatinės bendrovės 

(kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) gali būti apskųsti 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, pasibaigus 

einamiesiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pateikia Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijai kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurios pagal tų 

einamųjų kalendorinių metų prašymus pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais), sąrašą. Tuo atveju, kai einamaisiais kalendoriniais metais kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų), pripažintų žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis 

(kooperatyvais), pripažinimo kalendoriniai metai nesutampa, teikiami du sąrašai. Jame (juose) 

nurodomi šie duomenys: 

17.1. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pavadinimas; 

17.2. kodas; 

17.3. bendras kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, įtrauktų į šių Taisyklių 5.2 

punkte nurodytus sąrašus, skaičius; 

17.4. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, įtrauktų į narių, atitinkančių pasirinktą 

pripažinimo kriterijų, sąrašą, skaičius; 

 

17.5. vidutinis metinis kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) darbuotojų skaičius. 
Papildyta punktu: 

Nr. 3D-851, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 132-6713 (2012-11-15) 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465819
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437394


18. Sąrašo (sąrašų) antraštėje turi būti nurodyti kalendoriniai metai, kuriais galioja jame 

nurodytų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimas žemės ūkio kooperatinėmis 

bendrovėmis (kooperatyvais). 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nauja formos redakcija 

Galioja nuo 2014 m. rugpjūčio 13 d. 

Nr. 3D-475, 2014-08-12, TAR, 2014, Nr. 2014-11012 (2014-08-12) 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu 

Nr. 3D-426 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2014 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-

475 redakcija) 

 

 

_______________________________________________________ 

(kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pavadinimas) 

_________________________________________________________ 

(kodas, buveinės adresas) 

__________________________________________________ 

(telefonas, faksas, el. p.) 

 

 

Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos 

ir kaimo verslo centrui 

 

 

PAŽYMA 

APIE KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVO) 

ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ 

(KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS 

 

 

20     m.                           d. Nr.      

 

1. Šia pažyma, atsakydami į šiame punkte pateiktus klausimus, patvirtiname 

kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) (toliau – KB(K) atitiktį Lietuvos Respublikos 

kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatytiems 

reikalavimams: 

Eil. 

Nr. 

Klausimas Atsakymas: 

„taip“ arba 

„ne“ 

1.1. Ar KB(K) yra įregistruota Juridinių asmenų registre?  

1.2. Ar šios pažymos sudarymo dieną KB(K) turi ne mažiau kaip 5 

narius? 

 

1.3. Ar KB(K) įstatuose yra nurodytas stojamojo mokesčio dydis?  

1.4. Ar KB(K) įstatuose yra nurodytas minimalus pajaus dydis?  

1.5. Ar KB(K) įstatuose yra nurodytas maksimalus pajaus dydis?  

1.6. Ar pagal KB(K) įstatus turi būti renkami valdybos nariai ir jos 

pirmininkas? 

 

1.7. Ar KB(K) narių (narių atstovų) susirinkimas (toliau – narių 

susirinkimas) yra patvirtinęs valdybos darbo reglamentą (tuo atveju, 

kai 1.6 papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, atsakymą į šį 

klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.8. Ar KB(K) narių susirinkimas yra išrinkęs valdybos narius ir jos 

pirmininką (tuo atveju, kai 1.6 papunktyje yra pateiktas atsakymas 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479388


„ne“, atsakymą į šį klausimą pažymėti „X“)? 

1.9. Ar šios pažymos sudarymo dieną valdybos narių ir jos pirmininko 

kadencijos trukmė yra pasibaigusi (tuo atveju, kai 1.6 papunktyje yra 

pateiktas atsakymas „ne“, atsakymą į šį klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.10. Ar KB(K) įstatuose yra nustatytas valdybos narių skaičius (tuo 

atveju, kai 1.6 papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, atsakymą į 

šį klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.11. Ar pagal KB(K) įstatus turi būti renkami revizijos komisijos nariai ir 

jos pirmininkas (revizorius)? 

 

1.12. Ar KB(K) narių susirinkimas yra patvirtinęs revizijos komisijos 

darbo reglamentą (tuo atveju, kai 1.11 papunktyje yra pateiktas 

atsakymas „ne“, atsakymą į šį klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.13. Ar KB(K) narių susirinkimas yra išrinkęs revizijos komisijos narius 

ir jos pirmininką (revizorių)  (tuo atveju, kai 1.11 papunktyje yra 

pateiktas atsakymas „ne“, atsakymą į šį klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.14. Ar šios pažymos sudarymo dieną revizijos komisijos narių ir jos 

pirmininko (revizoriaus) kadencijos trukmė yra pasibaigusi (tuo 

atveju, kai 1.11 papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, atsakymą į 

šį klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.15. Ar KB(K) įstatuose yra nustatytas audito įmonės tvirtinimas narių 

susirinkime? 

 

1.16. Ar KB(K) narių susirinkimas yra patvirtinęs audito įmonę (tuo 

atveju, kai 1.15 papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, atsakymą į 

šį klausimą pažymėti „X“)? 

 

1.17. Ar prie prašymo, teikiamo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centrui, yra pridedamos revizijos komisijos (revizoriaus; 

audito įmonės) išvados dėl finansinių ataskaitų už praėjusius 

finansinius metus? 

 

1.18. Ar KB(K) tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatytus reikalavimus? 

 

1.19. Ar yra patvirtintas KB(K) administracijos vadovo darbo 

reglamentas? 

 

1.20. Ar yra išrinktas KB(K) administracijos vadovas?  

1.21. Ar KB(K) nariai vykdo apyvartą su KB(K)?  

1.22. Ar KB(K) atskaitymai į atsargos (rezervinį) kapitalą formuojami 

laikantis Įstatymo nuostatų? 

 

1.23. Ar KB(K) įstatuose nustatytas maksimalus dividendo dydis?   

1.24. Ar kiekvienam KB(K) nariui yra išduotas pajaus vardinis 

dokumentas?  

 

 

2. Šios pažymos 1 punkte pateiktų atsakymų pagrįstumą patvirtiname šiame punkte 

teikiama informacija: 

Eil. 

Nr. 

Teikiamos informacijos pavadinimas Duomuo, 

kuriuo 

patvirtinama 

teikiama 

informacija  

2.1. KB(K) narių, registruotų KB(K) narių registre, skaičius šios 

pažymos sudarymo dieną 

 

2.2. KB(K) narių, registruotų KB(K) narių registre, skaičius praėjusių 

kalendorinių metų gruodžio 31 d. (tuo atveju, kai KB(K) 

registruota einamaisiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 



2.3. KB(K) narių, registruotų KB(K) narių registre, skaičius prieš 

praėjusius kalendorinius metus ėjusių kalendorinių metų gruodžio 

31 d. (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar 

praėjusiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.4. KB(K) įstatuose nurodytas stojamojo mokesčio dydis, eurais  

2.5. KB(K) įstatuose nurodytas minimalaus pajaus dydis, eurais  

2.6. KB(K) įstatuose nurodytas maksimalaus pajaus dydis, eurais  

2.7. Vėliausiai įvykusio galiojančio KB(K) narių susirinkimo data  

2.8. Narių susirinkimo, kuriame priimtas sprendimas KB(K) narių 

susirinkimą pakeisti KB(K) narių atstovų susirinkimu, data (kai 

toks sprendimas nėra priimtas, pažymėti „X“) 

 

2.9. KB(K) įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius (tuo atveju, 

kai 1.6 papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, pažymėti „X“). 

 

2.10. KB(K) narių susirinkimo, kuriame išrinkti valdybos nariai ir jos 

pirmininkas, data (tuo atveju, kai 1.6 papunktyje yra pateiktas 

atsakymas „ne“, pažymėti „X“) 

 

2.11. KB(K) valdybos kadencijos trukmė, metais (tuo atveju, kai 1.6 

papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, nurodoma „X“). 

 

2.12. KB(K) narių susirinkimo, kuriame išrinkti revizijos komisijos 

nariai ir jos pirmininkas, data (tuo atveju, kai 1.11 papunktyje yra 

pateiktas atsakymas „ne“, pažymėti „X“) 

 

2.13. KB(K) revizijos komisijos (revizoriaus) kadencijos trukmė, 

metais (tuo atveju, kai 1.11 papunktyje yra pateiktas atsakymas 

„ne“, pažymėti „X“) 

 

2.14. KB(K) narių susirinkimo, kuriame patvirtinta audito įmonė, data 

(tuo atveju, kai 1.15 papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, 

pažymėti „X“) 

 

2.15. KB(K) narių susirinkimo, kuriame patvirtintas valdybos darbo 

reglamentas, data (tuo atveju, kai 1.6 papunktyje yra pateiktas 

atsakymas „ne“, pažymėti „X“) 

 

2.16. KB(K) narių susirinkimo, kuriame patvirtintas revizijos komisijos 

(revizoriaus) darbo reglamentas, data (tuo atveju, kai 1.11 

papunktyje yra pateiktas atsakymas „ne“, pažymėti „X“) 

 

2.17. KB(K) narių susirinkimo, kuriame patvirtintas administracijos 

vadovo darbo reglamentas, data 

 

2.18. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius praėjusiais kalendoriniais 

metais (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais 

kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.19. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius prieš praėjusius 

kalendorinius metus ėjusiais kalendoriniais metais (tuo atveju, kai 

KB(K) registruota einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais 

metais, pažymėti „X“) 

 

2.20. Praėjusių finansinių metų pradžios data (tuo atveju, kai KB(K) 

registruota einamaisiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.21. Praėjusių finansinių metų pabaigos data (tuo atveju, kai KB(K) 

registruota einamaisiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.22. KB(K) prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos praėjusiais 

finansiniais metais, eurais (tuo atveju, kai KB(K) registruota 

einamaisiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.23. KB(K) turtas praėjusių finansinių metų pabaigoje, eurais (tuo 

atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais, 

pažymėti „X“) 

 

2.24. KB(K) nuosavas kapitalas praėjusių finansinių metų pabaigoje, 

eurais (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais 

 



kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

2.25. Atsargos (rezervinis) kapitalas praėjusių finansinių metų 

pabaigoje, eurais (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais 

kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.26. Grynasis pelnas praėjusiais finansiniais metais, eurais (tuo atveju, 

kai KB(K) registruota einamaisiais kalendoriniais metais, 

pažymėti „X“) 

 

2.27. Prieš praėjusius finansinius metus ėjusių finansinių metų pradžios 

data (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar praėjusiais 

kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.28. Prieš praėjusius finansinius metus ėjusių finansinių metų 

pabaigos data (tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar 

praėjusiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.29. KB(K) prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos prieš 

praėjusius finansinius metus ėjusiais finansiniais metais, eurais 

(tuo atveju, kai KB(K) registruota einamaisiais ar praėjusiais 

kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.30. KB(K) turtas prieš praėjusius finansinius metus ėjusių finansinių 

metų pabaigoje, eurais (tuo atveju, kai KB(K) registruota 

einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.31. KB(K) nuosavas kapitalas prieš praėjusius finansinius metus 

ėjusių finansinių metų pabaigoje, eurais (tuo atveju, kai KB(K) 

registruota einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais, 

pažymėti „X“) 

 

2.32. Atsargos (rezervinis) kapitalas prieš praėjusius finansinius metus 

ėjusių finansinių metų pabaigoje, eurais (tuo atveju, kai KB(K) 

registruota einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais, 

pažymėti „X“) 

 

2.33. Grynasis pelnas prieš praėjusius finansinius metus ėjusiais 

finansiniais metais, eurais (tuo atveju, kai KB(K) registruota 

einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais, pažymėti „X“) 

 

2.34. Grynojo pelno, skirto praėjusiais finansiniais metais 

atskaitymams į atsargos (rezervinį) kapitalą nuo prieš praėjusius 

finansinius metus ėjusiais finansiniais metais gauto grynojo 

pelno, suma, eurais (kai prieš praėjusius finansinius metus 

ėjusiais finansiniais metais buvo gautas nuostolis, pažymėti „X“) 

 

2.35. Grynojo pelno, skirto praėjusiais finansiniais metais apyvartai 

proporcingoms išmokoms mokėti nuo prieš praėjusius finansinius 

metus ėjusiais finansiniais metais gauto grynojo pelno, suma, 

eurais (kai buvo gautas nuostolis, pažymėti „X“) 

 

2.36. Grynojo pelno, skirto praėjusiais finansiniais metais dividendams 

mokėti nuo prieš praėjusius finansinius metus ėjusiais finansiniais 

metais gauto grynojo pelno, suma, eurais (kai buvo gautas 

nuostolis, pažymėti „X“) 

 

 

3. Šia pažyma taip pat patvirtiname, kad: 

3.1. nėra priimta jokio teisėsaugos institucijos arba valstybės kontrolės sprendimo dėl 

neteisėtos KB(K) veikos; 

3.2. KB(K) byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo nėra iškelta; 

3.3. KB(K) ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos nėra pradėtas; 

3.4. KB(K) laiku yra pateikusi visus dokumentus Juridinių asmenų registrui; 



3.5. KB(K) nėra likviduojama. 

4. Suteikiame teisę valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

darbuotojams susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama šios pažymos 1, 2 ir 3 

punktuose pateikta informacija, taip pat gauti jų kopijas. 

 

 

 

(Administracijos vadovas)                (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)  

 

 
 

 

Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 

Nr. 3D-26, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 10-364 (2008-01-24) 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-426 "DĖL 

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO ŽEMĖS ŪKIO 

KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) TAISYKLIŲ IR PAŽYMOS 

APIE KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVO) ATITIKIMĄ LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO 

NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ FORMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

 

2. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 

Nr. 3D-851, 2012-11-07, Žin., 2012, Nr. 132-6713 (2012-11-15) 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-426 "DĖL 

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO ŽEMĖS ŪKIO 

KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) TAISYKLIŲ IR PAŽYMOS 

APIE KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVO) ATITIKTĮ LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO 

NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS FORMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

 

3. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 

Nr. 3D-97, 2014-02-12, TAR, 2014, Nr. 2014-01431 (2014-02-12) 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-426 „DĖL 

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO ŽEMĖS ŪKIO 

KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) TAISYKLIŲ IR PAŽYMOS 

APIE KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVO) ATITIKTĮ LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO 
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4. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 

Nr. 3D-475, 2014-08-12, TAR, 2014, Nr. 2014-11012 (2014-08-12) 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-426 „DĖL 

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO ŽEMĖS ŪKIO 

KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) TAISYKLIŲ IR PAŽYMOS 

APIE KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVO) ATITIKTĮ LIETUVOS 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=313433&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437394
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465819
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479388


RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO 

NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

Šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2015 metų sausio 1 dieną. 

*** Pabaiga *** 
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