
2020-2021 MOKSLO METŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE 

PROGRAMOS VAISIŲ IR DARŽOVIŲ DALIES STATISTINĖ INFORMACIJA 

 

Teisės aktai: 

 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2017/39 dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos 

pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti; 

 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/40, kuriuo Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos 

pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas 

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014; 

 2017 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl 

vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 

programos 2017-2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“; 

 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 taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

Tikslai: 

 - padidinti vaisių ir daržovių suvartojimą vaikų ir moksleivių mityboje; 

 - įdiegti vaikams ir mokiniams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį 

sveikatai. 

Norint pagerinti visuomenės sveikatą, labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgymo įpročius, 

todėl ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip 

tik tuo metu formuojasi valgymo įpročiai. 

 

Programai skirtos lėšos: 

2020-2021 mokslo metų Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – Programa) vaisių ir daržovių daliai iš Europos Sąjungos 

lėšų skirta 1 016 592,00 EUR paramos suma, iš bendrojo finansavimo lėšų skirta 715 000,00 EUR 

paramos suma ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos pridėtinės vertės mokesčio apmokėti 363 635,00   

(toliau - PVM). 

 

Informacija apie Pareiškėjus ir Paramos gavėjus: 

Programoje dalyvavo 68 pareiškėjai: 33 tiekėjai (produktus tiekė 1378 ugdymo įstaigoms) ir 

35 ugdymo įstaigos dalyvavo savarankiškai. Programos eigoje produktai buvo tiekiami 222 359 

vaikams visoje Lietuvoje. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2020/2021 mokslo metais Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, 

ugdymo įstaigos nuo gruodžio mėn. dirbo nuotoliniu būdu ir ne visos pasinaudojo galimybe gauti 

vaisių ir daržovių produktų davinius, paramos gavėjų skaičius palyginant su 2019/2020 mokslo 

metais sumažėjo 5 procentais.  

 



 

 

Informacija apie suvartotų vaisių ir daržovių kiekius ir panaudotas lėšas 
 
 

 
   Produktai 

Suvartotas 

kiekis, kg/l 

Lėšos, € 

ES paramos 

suma 

Bendrojo 

finansavimo lėšos 

Valstybės biudžeto 

lėšos, skirtos PVM 

Obuoliai NKP 770 542,92 734 595,53 9 721,78 156 052,18 

Sultys NKP 85 427,33 97 901,48 134,55 20 539,93 

Sultys EK 2 585,00 3 619,00 0,00 759,63 

Morkos NKP 128 041,62 91 495,19 1 771,62 19 587,67 

Morkos EK 3 789,52 3 066,81 0,00            644,00 

Morkos 

pjaustytos 

lazdelėmis NKP 

66 867,53 77 667,71 2 326,72 16 659,87 

Morkos 

pjaustytos 

lazdelėmis EK 

1 290,51 1 681,94 0,00 353,17 

Kriaušės NKP 4 790,00 6 475,34 0,00 1360,00 

Maišeliai 6 270 62,69 0,00 13,15 

Iš viso 
 

1 016 565,69 13 954,67 215 969,60 

 


