
2019-2020 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa 

           2019-2020 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 
vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – programa) iš Europos Sąjungos skirta 1.044.695,61 EUR 
paramos suma, nacionalinio biudžeto skirta 178.149,50 EUR paramos suma ir pridėtinės vertės 
mokesčio suma skirta 255.546,64 (toliau - PVM). 
           Programoje dalyvavo 82 pareiškėjai: 39 tiekėjai (produktus tiekė 1504 ugdymo įstaigoms) ir 
43 ugdymo įstaigos programoje dalyvavo savarankiškai. Programoje dalyvavo 233508 vaikai.  

Programa prasidėjo nuo 2019 m. spalio 1 d. Programos administravimo taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3D-678 Žemės ūkio 
ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr.3D-599 „Dėl vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 
vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo programos įgyvendinimo numatyta, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams 
ir pradinių klasių mokiniams bus nemokamai dalijami produktai: morkos, obuoliai, kriaušės bei 
obuolių, kriaušių, morkų, serbentų, braškių, aviečių, aronijų sultys ar jų mišiniai 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 – 1,27 € (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 paramos suma 
NAC paramos 

suma 
PVM 

Obuoliai NKP 815,643 t 770.955,68 141.198,91 190.411,64 

Sultys NKP 233.806,06 l 260.308,26 33.830,40 61.659,16 

Sultys EK 4.206,70 l 3.775,38 2.782,57 1.377,17 

Morkos NKP 0,290 t 212,51 22,68 49,37 

Kriaušės NKP 6,65 t 9.443,78 314,94 2.049,30 

Iš viso 
 

1 044 695,61 178 149,50 255 546,64 

 

 

 

    
 


