
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120  (Ţin., 1998, Nr. 83-

2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.14 punktu:  

1. P a k e i č i u  Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos 

administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 8 

d. įsakymu Nr. 3D-811 ,,Dėl Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2010, Nr. 107-5542; 2011, Nr. 124-5909): 

1.1. Išdėstau 3 punktą taip: 

„3. Nuo lapkričio 1 d. iki geguţės 31 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo 

mokyklose (toliau – ugdymo įstaigos), registruotose Švietimo ir mokslo institucijų registre, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams (toliau – 

mokiniai), kurie, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 288/2009 2 straipsnyje, yra paramos gavėjai, 

nemokamai dalijami produktai: morkos, obuoliai, kriaušės, bananai, apelsinai. Prioritetas yra 

teikiamas Lietuvoje išaugintiems produktams, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje dėl klimatinių sąlygų 

neauginami. Programos trukmė ir dalijimų skaičius gali būti keičiamas, keičiantis paramos gavėjų 

skaičiui.“ 

1.2. Išdėstau 4 punktą taip: 

„4. Produktai ugdymo įstaigose dalijami iki 3 kartų per savaitę. Vaikui skiriama viena iki 200 

g porcija per dieną. Porciją sudaro vienas iš produktų – obuolys, kriaušė, bananas, apelsinas, morka. 

Produktai  įgyjami ir išdalijami einamąjį mėnesį (produktų  likučiai į kitą mėnesį neperkeliami).“ 

1.3.  Įrašau 5 punkte vietoj ţodţių „citrusinių vaisių“ ţodį „apelsinų“. 

1.4. Išdėstau 9.1. punktą taip: 

„9.1. pagal šių taisyklių 8.1 punktą – 2,80 Lt uţ obuolių kg, 3,00 Lt uţ kriaušių kg, 3,00 Lt uţ 
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apelsinų kg, 3,00 Lt uţ bananų kg, 1,50 Lt uţ morkų kg, įskaitant transportavimą ir dalijimą. Jeigu 

išrašomos atskiros tiekiamų produktų transportavimo ir dalijimo išlaidų sąskaitos faktūros, tokios 

išlaidos neturi viršyti 3 proc. bendros produktų įsigijimo išlaidų vertės. Pasikeitus produktų rinkos 

kainoms, didţiausia paramos suma gali būti perţiūrėta“. 

1.5. Išdėstau 13 punktą taip: 

 „13. Išlaidos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), patirtos vykdant šių taisyklių 

8.1–8.3 punktuose nurodytas priemones, kompensuojamos taip: 75 proc. – iš Europos ţemės ūkio 

garantijų fondo lėšų, 25 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto. Viršijus reglamento 

(EB) Nr. 288/2009 II priede Lietuvai nustatytą ES lėšų sumą, parama mokama iš valstybės biudţeto 

lėšų.“ 

1.6. Išdėstau 16 punktą taip: 

„16. Nauji pareiškėjai (ankstesniais metais programoje nedalyvavę ūkio subjektai), 

pretenduojantys į paramą pagal šių taisyklių 8.1 punkte nurodytą priemonę, iki spalio 1 d. Rinkos 

reguliavimo agentūrai pateikia šios agentūros direktoriaus nustatytos formos paramos paraišką, 

ūkininko ūkio registravimo paţymėjimo kopiją, patvirtintą ūkininko parašu, arba juridinio asmens 

registravimo paţymėjimo kopiją, arba juridinių asmenų registro išplėstinio sąrašo išrašo kopiją ir 

ugdymo įstaigos sąrašinį vaikų skaičių (kai pareiškėjas yra ugdymo įstaiga) arba ugdymo įstaigų 

sąrašą bei sąrašinį vaikų skaičių (kai pareiškėjas yra tiekėjas). Dalyvaujantys programoje pareiškėjai 

iki spalio 1 dienos raštu privalo pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai ugdymo įstaigos sąrašinį 

vaikų skaičių (kai pareiškėjas yra ugdymo įstaiga) arba ugdymo įstaigų sąrašą bei sąrašinį vaikų 

skaičių (kai pareiškėjas yra tiekėjas). Pareiškėjų, kurie  nepateikė pirmiau nurodytos informacijos 

iki spalio 1 dienos, mokėjimo prašymai nebus administruojami.” 

1.7. Išdėstau 24 punktą taip: 

„24. Šių taisyklių 8.1 punkte nurodytos priemonės paramos gavėjai, išskyrus ugdymo įstaigas, 

privalo turėti ugdymo įstaigoms galiojančią produktų tiekimo sutartį, uţ ataskaitinį laikotarpį 

aptarnaujamos ugdymo įstaigos pateiktą paţymą apie ugdymo įstaigos mokymosi/lankymo dienų 

skaičių, sąrašinį mokinių skaičių bei faktinį įstaigą lankiusių mokinių skaičių ir suvartotų produktų 

kiekį pagal produktus, patvirtintą ugdymo įstaigos vadovo ar įgalioto asmens. Specialiame Rinkos 

reguliavimo agentūros direktoriaus nustatytos formos ţurnale dalijimo dienomis privalo registruoti 

ugdymo įstaigų, kurioms tiekiami produktai, pavadinimus, adresus, kiekvienos ugdymo įstaigos 

sąrašinį ir faktinį vaikų skaičių, jose išdalytų produktų kiekį pagal atskirus produktus, ugdymo 

įstaigos darbo dienų skaičių ir dalijimo dienų skaičių. Ugdymo įstaigos specialiame Rinkos 

reguliavimo agentūros direktoriaus nustatytos formos ţurnale privalo registruoti ugdymo įstaigų 

sąrašinį ir faktinį mokinių skaičių, išdalytų produktų kiekį pagal atskirus produktus, ugdymo 

įstaigos darbo dienų skaičių ir dalijimo dienų skaičių.“ 
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1.8. Išdėstau 28 punktą taip: 

„28. Prie mokėjimo prašymo pagal šių taisyklių 8.1 punkte nurodytą priemonę paramos 

gavėjas prideda: 

28.1. produktų, pristatytų  ugdymo įstaigai, kainos pagrindimo dokumentus: 

28.1.1. jei paramos gavėjas tiekia produktus ne daugiau kaip penkioms  ugdymo įstaigoms – 

PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų kopijas arba jų sąrašus,  arba buhalterinės apskaitos 

programos išrašus, patvirtintus paramos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu; 

28.1.2. jei paramos gavėjas tiekia vaisius daugiau kaip penkioms ugdymo įstaigoms – tik 

PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų  sąrašus, arba buhalterinės apskaitos programos išrašus, 

patvirtintus paramos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu;  

28.2. išdalytų produktų registravimo ţurnalų, nurodytų šių taisyklių 24 punkte, išrašus, 

patvirtintus pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu (jei jį privalo turėti). 

28.3. PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros Programai  išrašomos atskirai, nurodant tik 

apmokėjimui skirtus produktus. Pateikiamuose PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų  sąrašuose 

arba buhalterinės programos išrašuose privalo būti nurodyta: PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos 

faktūros  numeris, data, tiekėjo ir gavėjo pavadinimai, produkto pavadinimas, kokybės klasė, kilmės 

šalis, kiekis (kg) (nurodant tris skaičius po kablelio), vieno kg kaina be PVM  (mokėjimo prašyme 

vaisių ir darţovių kaina su PVM turi sutapti su PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina, jei PVM 

sąskaitoje faktūroje nenurodyta kaina su PVM, tai ji yra skaičiuojama  ir apvalinama iki keturių 

skaičių po kablelio)“. 

1.9. Išdėstau 31 punktą taip: 

„31. Teisingai uţpildytas mokėjimo prašymas turi būti pateiktas per tris mėnesius po 

ataskaitinio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis kaip penki mėnesiai, pabaigos. Rinkos 

reguliavimo agentūra, nustačiusi, kad mokėjimo prašyme pateikti ne iki galo arba neteisingai 

uţpildyti, klaidingi duomenys, informuoja paramos gavėją apie nustatytus trūkumus, nustato 

terminą trūkumams pašalinti. Jei paramos gavėjas per nustatytą terminą  trūkumų nepašalina, 

parama uţ ataskaitinį laikotarpį neskiriama.“ 

1.10. Išbraukiu 33.2 punkte ţodţius „(Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo programa)“. 

1.11. Išdėstau 34 punktą taip: 

„34. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi šių taisyklių 33 punkte nurodytus tinkamus 

duomenis dėl išlaidų, patirtų pagal šių taisyklių 8.1, 8.3 ir 8.4 punktus, kompensavimo ir nustačiusi, 

kad parama gali būti skiriama, uţsako paramos lėšas.“ 

1.12. Išdėstau 35 punktą taip: 

„35. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi mokėjimo prašymą ir šių taisyklių 29 punkte 

nurodytus duomenis dėl išlaidų, patirtų pagal šių taisyklių 8.2 punktą, kompensavimo, per 40 darbo 
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dienų įvertinusi gauto mokėjimo prašymo teisingumą ir nustačiusi, kad parama gali būti skiriama, 

uţsako paramos lėšas.“ 

1.13. Išdėstau 36 punktą taip: 

„36. Paramos lėšos uţsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos ţemės ūkio fondų ir 

Europos ţuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 

3D-403 (Ţin.,  2006, Nr.  111-4234;  2008,  Nr. 67- 2549), nustatyta tvarka.“ 

1.14. Įrašau Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos administravimo 

taisyklių priedo 5 lentelėje vietoj ţodţių ,,Citrusiniai vaisiai“ ţodį ,,Apelsinai“. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja  2012 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Ţemės ūkio ministras                Kazys Starkevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA       SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   Lietuvos Respublikos švietimo 

ministerijos       ir mokslo ministerijos 

2012- 08-27 raštu Nr. (11.3-193)10-7023              2012-08-24 raštu Nr. SR-4146 


