
KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PASITVIRTINTI PAREIŠKĖJU 
 

1. Dėl produktų dalijimo pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą (toliau – Programa) į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros 
agentūrą (toliau – Agentūra) gali kreiptis ir pasitvirtinti Pareiškėju: 

1.1. vaikų ugdymo įstaigos,  
1.2. produktų tiekėjai, kurie yra: 
1.2.1. pieno produktų gamintojai, registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau 

– VMVT) Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre, vadovaujantis 
VMVT direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo 
subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitant ir pieno produktų 
gamintojus, vykdančius veiklą pagal Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio 
maisto produktų veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1- 826 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų 
ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“;  

1.2.2. didmeninės prekybos įmonės, įtrauktos į Maisto tvarkymo subjektų registrą, 
vadovaujantis VMVT direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo 
subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Maisto tvarkymo subjektų 
registras); 

1.2.3.  vaisių ir daržovių augintojai, įtraukti į VMVT Maisto tvarkymo subjektų registrą; 
1.2.4. vaikų maitinimo paslaugas ugdymo įstaigoje teikiančios įmonės, įtrauktos į VMVT 

Maisto tvarkymo subjektų registrą. 
 
2. Norint pasitvirtinti Pareiškėju Agentūrai reikia pateikti: 
2.1. Paraišką pareiškėjui patvirtinti; 
Paraiškos pareiškėjui patvirtinti formą galima rasti: 

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/dokumentu- 
formos.html 

Dokumentų formos → Paraiška pareiškėjui patvirtinti 
2.2. Papildomus dokumentus: 
2.2.1.ūkininko ūkio registravimo pažymėjimo kopiją arba juridinio asmens registravimo 

pažymėjimo kopiją, arba juridinių asmenų registro išplėstinio sąrašo išrašo kopiją; 
2.2.2. ugdymo įstaigų sąrašą, su kuriomis esate sudarę sutartis dėl produktų tiekimo pagal 

Programą. Ugdymo įstaigoms dalyvaujančios savarankiškai - įstaigų sąrašų teikti nereikia. 
Sutarčių dėl produktų dalijimo pagal Programą sąrašą galima rasti: 

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/dokumentu- 
formos.html 

Dokumentų formos → Sutarčių dėl produktų dalijimo pagal Programą sąrašas 
 

Ūkio subjektas, norintis pasitvirtinti Pareiškėju, ir tiekti vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 
produktus – turi pateikti atskiras Paraiškas pareiškėjui patvirtinti. Jei ūkio subjektas nori tiekti, tik 
vaisius ir daržoves arba tik pieną ir pieno gaminius, teikia tik vieną paraišką 

 

Daugiau informacijos internetinėje svetainėje www.litfood.lt skiltyje „Informacija pareiškėjams“ 

Paraiškos teikiamos: info@litfood.lt 

https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/dokumentu-formos.html
https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/dokumentu-formos.html
https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/dokumentu-formos.html
https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/dokumentu-formos.html
http://www.litfood.lt/
mailto:info@litfood.lt

