
ES PROGRAMOS „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO 

SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ ADMINISTRAVIMO TVARKA ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS 

2018-2019 mokslo metams 

 

            UAB “Vaisiai Jums” vykdo ES programą „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Ši tvarka parengta, 

remiantis 2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-836 ir vėlesniais 

pakeitimais. 

Švietimo įstaiga privalo vykdyti šias vaisių ir produktų dalinimo taisykles: 

1. Produktai dalinami pradinių klasių mokiniams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams; 

2. dalinamas vienas produktas per dalinimo dieną vienam vaikui; 

3. Produktai, skirti dalinimui yra nenaudojami kitiems tikslams; 

4. Vaisių programos dokumentus ugdymo įstaiga privalo saugoti 5 metus; 

5. Ugdymo įstaigoje, dalyvaujančioje vaisių programoje, turi kabėti programos plakatas bei informacinis 

pranešimas prie valgiaraščio, kad ugdymo įstaigoje nemokamai dalinami produktai pagal vaisių programą; 

6. Per savaitę vaisiai/produktai dalinami ne daugiau kaip 3 kartus. 

7. Vaisiai privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc., vaikui skiriamų produktų.  

 

VAISIŲ/PRODUKTŲ REKOMENDUOJAMI DALINIMAI PER MĖNESĮ 

 

DALINAMI TIK OBUOLIAI IR SULTYS, norma 1-am vaikui per dieną 

 

PIRMA SAVAITĖ ANTRA SAVAITĖ TREČIA SAVAITĖ 

1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena 7 diena 

1 vaikui –  

apie 170g. 

OBUOLIŲ 

1 vaikui – 

apie 170g. 

OBUOLIŲ 

1 vaikui – 

apie 170g. 

OBUOLIŲ 

1 vaikui – 

apie 175g. 

OBUOLIŲ 

1 vaikui – 

apie 175g. 

OBUOLIŲ 

1 vaikui – 

apie 175g. 

SULČIŲ 

1 vaikui – 

apie 174g. 

SULČIŲ 

 

Per savaitę galima dalinti ne daugiau kaip 3 dienas. 

PILDOMI DOKUMENTAI 

 Per 7 dienas nuo ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) pabaidos ugdymo įstaiga pateikia informaciją apie 

vaikų skaičių vaisių/produktų dalinimo dienomis. Priedas Nr 1. Būtina užpildyti visą lentelę (sąrašinį vaikų skaičių, 

vaikų skaičių vaisių/produktų dalinimo dienomis, lankymo dienų skaičių per mėnesį). 

 

Ugdymo įstaiga, įsipareigoja dokumentus išsiųsti elektroniniu paštu kristina@vaisiaijums.lt, o jų originalus, pateikti 

prekes pristatančiam vairuotojui arba išsiųsti paštu adresu: 

UAB “Vaisiai Jums” 

Antakalnio g. 24, 

LT-10305, Vilnius 

Ugdymo įstaigos siunčiami dokumentai UAB “Vaisiai Jums”: 

 IŠDALYTŲ PRODUKTŲ ŽURNALAS - turi būti patvirtintas švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto 

asmens.  

 Pažyma – patvirtinama įstaigos vadovo. Pažymoje turi būti nurodytas lankomumo (mokymosi) dienų skaičius 

(išskyrus poilsio, švenčių, atostogų dienas), sąrašinis vaikų skaičius bei faktinis įstaigą lankiusių vaikų skaičius 

ir suvartotų vaisių/produktų kiekis pagal produktus per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį). Pažyma turi būti rašoma 

ant firminio blanko ir išrašyta paskutinę einamojo mėnesio dieną arba kito mėnesio pirmą darbo dieną.  

 Ataskaita – patvirtinama švietimo įstaigos vadovo. Ataskaitoje nurodomos mokykloje vykdytos priemonės, 

mokinių žinioms apie vaisius ir daržoves arba sveikos mitybos įpročius gilinti (pavyzdys – Priedas Nr. 2). 

Pateikiama iki einamųjų metų 05.31 dienos. Paruošiama tik vieną kartą už visus metus. 

 

Ugdymo įstaigą po 1 egz., šių dokumentų pasilieka sau ir kartu su sąskaitomis faktūromis saugo 5 

metus! 

Susipažinau ir sutinku: 

 

(Ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

(Atsakingo už vaisių programą asmens pareigos vardas, pavardė, parašas) 

 

 

mailto:kristina@vaisiaijums.lt


Priedas Nr.1 
Vaikų skaičius vaisių/produktų dalinimo dienomis 

 

 

 

Sąrašinis vaikų 

skaičius 

Faktinis vaikų 

skaičius dalinimo 

dienomis 

Data Ugdymo įstaigos darbo 

dienų skaičius per 

mėnesį (dienų skaičius, 

kai vaikai lankė 

ugdymo įstaigą) 

  2018.10.  

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 2018.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

Ataskaita 
 

(ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

(ugdymo įstaigos kodas, adresas) 

 
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų    
                                                                           _____________ Nr. 
rinkos reguliavimo agentūrai     

                                                       (data) 

 

ATASKAITA 

Mokinių/vaikų žinių apie vaisių ir daržovių bei 

pieno ir pieno produktų  vartojimą, sveikos 

mitybos įpročių gilinimą 
 

 

Mūsų ugdymo įstaigoje  2018-2023 mokslo metais mokiniams pagal „Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programą " buvo 

vykdomos šios priemonės: 
 

• pamokėlės (apie sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 
produktų  naudą, vartojimo skatinimą ir t.t.): 

 

• vaikų išvykos į sodininkystės, daržininkystės ūkius, ar pienininkystės ūkius ir 

perdirbimo įmones,  supažindinant vaikus su vaisių ir daržovių auginimu, pieno ir (ar)  kitų 

produktų gamyba, ir išauginto (pagaminto)  produkto keliu „nuo lauko iki stalo", ar „nuo tvarto iki 

satalo“ 
 

 

• informacinės medžiagos - brošiūrų, lankstinukų ir kitų informacinių leidinių apie 

vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų  vartojimo naudą platinimas mokyklose: 
 

 

• renginiai (šviečiančiųjų viktorinų, piešimo konkursų, sporto varžybų, skatinančių 

sveiką gyvenimo būdą organizavimas): 

_____________________   _____________ 

       
(atsakingo asmens pareigos)                              (parašas)  

         (vardas pavardė) 

    A.V. 



Priedas Nr. 3 

__________________________________ 

(ugdymo įstaigos pavadinimas)  

 

_________________________________________________ 

(ugdymo įstaigos kodas,  adresas, atsakingo asmens tel. Nr.) 

UAB "Vaisiai Jums" 
     

  
PAŽYMA 

   

 

 Už  2018 spalio mėn.  

  

 
  

   

  

2018 spalio mėn. 31 d. Nr. 

  

  
 

              Pažymima, kad vaisių/sulčių paramos pagal programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ 

duomenys yra tokie: 

 

Sąrašinis 

vaikų 
skaičius: 

Faktinis vaikų 

skaičius: 

Išdalinta 

obuolių, kg. 

Lankymo 

dienų skaičius 

 

 
0 0 0,000 23 

 

   

   

      

 

IŠDALYTŲ PRODUKTŲ ŽURNALAS (TIEKĖJAMS) 

   

Už  2018 spalio  mėn.  

   
        

Eil. 

Nr. 

Produktų tiekėjo pavadinimas 

(įmonės kodas, ūkininko ūkio 

registravimo pažymėjimo Nr., 

adresas) 

Produkto 

pavadinimas 

Vaikų skaičius 

(pagal sąrašą), 

kuriems gali 

būti skirti 

produktai 

Faktinis vaikų 

skaičius kurie 

gavo 

produktus 

Vaikams 

išdalytų 

produktų 

kiekis, (kg/l) 

Produktų 

dalijimo 

data 

Ugdymo 

įstaigos darbo 

dienų 

skaičius per 

mėnesį 

1. 

UAB “Vaisiai Jums“ (Įm. kodas 

302786925, Antakalnio g. 24, 
Vilnius) 

obuolys 

0 

0 0,000 2018.10.12 

23 

2. 

UAB “Vaisiai Jums“ (Įm. kodas 

302786925, Antakalnio g. 24, 
Vilnius) 

obuolys 0 0,000 2018.10.13 

3. 

UAB “Vaisiai Jums“ (Įm. kodas 

302786925, Antakalnio g. 24, 

Vilnius) 

obuolys 0 0,000 2018.10.14 

4. 

UAB “Vaisiai Jums“ (Įm. kodas 

302786925, Antakalnio g. 24, 

Vilnius) 

obuolys 0 0,000 2018.10.19 

5. 
UAB “Vaisiai Jums“ (Įm. kodas 
302786925, Antakalnio g. 24, 

Vilnius) 

obuolys 0 0,000 2018.10.20 

6. 
UAB “Vaisiai Jums“ (Įm. kodas 
302786925, Antakalnio g. 24, 

Vilnius) 

obuolys 0 0,000 2018.10.21 

 

PASTABA. Pildo  kiekvieną dieną ugdymo įstaiga dalyvaujanti  per tiekėją ir  žurnalą perduoda  tiekėjui, kuris jį  pateikia fizinio patikrinimo 

metu. 

        

 
           

 (Ugdymo įstaigos vadovas: pareigos, vardas, pavardė) A.V. (parašas)  

 

 


