
2017-2018 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa 

2017-2018 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – programa) iš Europos 

Sąjungos skirta 1.015.743,37 EUR paramos, nacionalinio biudžeto skirta 127.663,80 EUR 

paramos ir  239.150,78 pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM). 

Programoje dalyvavo 102 pareiškėjai: 48 tiekėjai (produktus tiekė 1528 ugdymo 

įstaigoms) ir 54 ugdymo įstaigos programoje dalyvavo savarankiškai. Programoje dalyvavo 

225698 vaikai. Viso ugdymo įstaigų – 1884, iš kurių ikimokyklinio ugdymo mokyklų – 759, 

pradinio ugdymo mokyklų – 158, pagrindinio ugdymo mokyklų – 420, gimnazijų - 408 ir 

progimnazijų - 139. 

Programa prasidėjo nuo 2017 m. spalio 1 d. Programos administravimo 

taisyklėse, patvirtintose 2017 m. rugsėjo 21  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo numatyta, kad ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams (toliau – vaikai) bus 

nemokamai dalijami produktai: morkos, obuoliai, kriaušės bei obuolių, kriaušių, morkų, 

serbentų, braškių, aviečių, aronijų sultys ar jų mišiniai (toliau – vaisių ir (arba) daržovių 

sultys). Taip pat, siekiant mažinti žalą aplinkai, daromą dėl produktų pervežimo metu 

išmetamo CO2 kiekio, yra ribojamas atstumas nuo produkto gamybos vietos iki galutinio 

vartotojo (vaikų ugdymo įstaigos) ir jis neturi viršyti 350 km. Siekiant efektyviai naudoti 

programai skirtas lėšas, nuo šių programos metų patvirtintas lėšų limitas vienam vaikui per 

mėnesį – 0,96 € (be PVM). Išlaidos šviežiems vaisiams ir (arba) daržovėms negali sudaryti 

mažiau kaip 50 proc. lėšų limito, skirto vienam vaikui per mėnesį. 

 

Produktai 
Suvartotas 

kiekis, t/l 

Lėšos, € 

ES dalis  LT dalis  PVM 

Obuoliai NKP 983,51 t 816.871,39 106.963,91 192.880,36 

Obuoliai EK 40,31 t 39.774,13 3.548,09 8.656,16 

Sultys NKP 155.844,56 l 145.709,48 14.578,14 34.273,06 

Sultys EK 11.779,00 l 12.373,38 2.194,21 3.062,92 

Morkos NKP 1,67 t 704,58 246,40 185,15 

Kriaušės NKP 0,16 t 164,63 70,57 49,40 

Kriaušės EK 0,12 t  145,78 62,48 43,73 

Iš Viso 

 

1.015.743,37 127.663,50 239.150,78 

   
  

 

 

 

 

 


