
2018-2019 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa 

           2018-2019 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – programa) iš Europos Sąjungos skirta 1.100.981,73 EUR 

paramos suma, nacionalinio biudžeto skirta 634.552,32 EUR paramos suma ir pridėtinės vertės 

mokesčio suma skirta 362.959,27 (toliau - PVM). 

           Programoje dalyvavo 93 pareiškėjai: 46 tiekėjai (produktus tiekė 1533 ugdymo įstaigoms) ir 

47 ugdymo įstaigos programoje dalyvavo savarankiškai. Programoje dalyvavo 230322 vaikai.  

Programa prasidėjo nuo 2018 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 1 365,97 t 891.258,21 529.589,06 296.696,45 

Obuoliai EK 30,94 t 35.827,89 2.274,41 8.005,77 

Sultys NKP 242.466,40 l 154.761,33 98.435,80 53.345,75 

Sultys EK 12.080,00 l 11.667,86 3.997,50 3.289,56 

Morkos NKP 1,99 t 1.045,25 255,55 273,18 

Kriaušės NKP 3,92 t 5.927,58 0 1.244,90 

Kriaušės EK 0,28 t 493,61 0 103,66 

Iš viso 
 

1.100.981,73 634 552,32 362 959,27 

    
 


