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INFOLEX PASTABA: 2011 10 10 įsakymu Nr. 3D-742 (Žin., 2011, Nr. 124-5909) 

nustatyta, kad pareišk÷jams nekompensuotas mokykloms patiektų produktų, įskaitant 
transportavimą ir dalijimą, priklausantis mok÷ti PVM gali būti kompensuojamas iš Lietuvos 
Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų. Šiuo atveju pareišk÷jai Rinkos reguliavimo agentūrai pateikia 
prašymus patiektų produktų (įskaitant transportavimą ir dalijimą), už kuriuos parama išmok÷ta iki 
įsakymo Nr. 3D-742 įsigaliojimo, priklausančioms mok÷ti PVM sumoms kompensuoti, nurodydami 
prašomą kompensuoti PVM sumą. Kompensuojamas patiektų produktų (su transportavimo ir 
dalijimo išlaidomis) PVM negali būti didesnis nei didžiausiai galimai paramos sumai (Vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos administravimo taisyklių 11.1 punktas) 
apskaičiuojamas pardavimo PVM. 

  
VAISI Ų VARTOJIMO SKATINIMO MOKYKLOSE 2010–2013 M. PROGRAM OS 

ADMINISTRAVIMO TAISYKL öS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  
1. Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos administravimo 

taisykl÷s (toliau – taisykl÷s) parengtos atsižvelgiant į Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programos 2010–2013 mokslo metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio 
ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-89 (Žin., 2010, Nr. 19-910) (toliau – Strategija), ir 



įgyvendinant 2009 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 288/2009, kuriuo nustatomos 
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisykl÷s d÷l Bendrijos pagalbos tiekiant 
vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas 
įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL 2009, L 94, p. 38) su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 34/2011 
(OL 2011, L 14, p. 6), nuostatas. 

2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti paramos, įgyvendinant Vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą (toliau – programa), administravimo tvarką.  

3.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
Nuo lapkričio 1 d. iki geguž÷s 31 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo 

mokyklose (toliau – ugdymo įstaigos), registruotose Švietimo ir mokslo institucijų registre, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams (toliau – 
mokiniai), kurie, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 288/2009 2 straipsnyje, yra paramos gav÷jai, 
nemokamai dalijami produktai: morkos, obuoliai, kriauš÷s, bananai, apelsinai. Prioritetas yra 
teikiamas Lietuvoje išaugintiems produktams, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje d÷l klimatinių sąlygų 
neauginami. Programos trukm÷ ir dalijimų skaičius gali būti keičiamas, keičiantis paramos gav÷jų 
skaičiui. 

4.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

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

porcija per dieną. Porciją sudaro vienas iš produktų – obuolys, kriauš÷, bananas, apelsinas, morka. 
Produktai įgyjami ir išdalijami einamąjį m÷nesį (produktų likučiai į kitą m÷nesį neperkeliami). 

5.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
Ugdymo įstaigose dalijamų morkų ir bananų kokyb÷ turi atitikti bendrojo prekybos 

standarto, o obuolių, kriaušių ir apelsinų kokyb÷ – ne žemesn÷s kaip II kokyb÷s klas÷s 
reikalavimus, nurodytus 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 
543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei 
daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisykl÷s (OL 2011 L 157, p. 1).  

6. Pareišk÷jai, kuriais gali būti reglamento (EB) Nr. 288/2009 6 straipsnio 2 dalies a-e (i) 
punktuose nurodyti ūkio subjektai, kiekvienų mokslo metų pabaigoje iki einamųjų metų liepos 31 d. 
informuoja VĮ Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrą (toliau – Rinkos 
reguliavimo agentūra) apie ugdymo įstaigose vykdytas priemones, skirtas vaikų žinioms apie 
vaisius ir daržoves arba sveikos mitybos įpročius gilinti. 

7. Taisykl÷se vartojamos sąvokos: 
7.1. Paramos paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį Rinkos reguliavimo agentūrai 

ar Nacionalinei mok÷jimo agentūrai prie Žem÷s ūkio ministerijos (toliau – Nacionalin÷ mok÷jimo 
agentūra) teikia pareišk÷jas, siekiantis gauti paramą. 

7.2. Pareišk÷jas – asmuo ar institucija, nustatyta tvarka pateikusi Rinkos reguliavimo 
agentūrai ar Nacionalinei mok÷jimo agentūrai tinkamai užpildytą paramos paraišką. 

Kitos šiose Taisykl÷se vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibr÷žtos 
reglamentuose (EB) Nr. 1234/2007 ir (EB) Nr. 288/2009 ir kituose teis÷s aktuose. 

  
II. PROGRAMOS PRIEMON öS  

  
8. Parama skiriama pagal šias programos priemones: 



8.1. produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas. 
Priemonę vykdo reglamento (EB) Nr. 288/2009 6 straipsnio 2 dalies a-e (i) punktuose nurodyti ūkio 
subjektai; 

8.2. visuomen÷s informavimas (apie programą). Priemonę vykdo Rinkos reguliavimo 
agentūra; 

8.3. programos vertinimas ir ataskaitos rengimas. Priemonę vykdo Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija; 

8.4. informavimo ir švietimo priemon÷s, padedančios vaikams suvokti sveikos mitybos 
įpročių svarbą (papildomos priemon÷s), iš jų: 

8.4.1. informacin÷s medžiagos apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą parengimas, 
gaminimas ir platinimas šalies mastu. Priemonę vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija arba jos įgaliota institucija; 

8.4.2. mokytojų ir visuomen÷s mokymo kursų apie sveiko gyvenimo būdo ir sveikos 
mitybos įpročių diegimą vaikams organizavimas. Priemonę vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija arba jos įgaliota institucija; 

8.4.3. šviečiamųjų viktorinų, konkursų, varžybų, skatinančių sveiką gyvenimo būdą, 
organizavimas. Priemonę vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija arba jos 
įgaliota institucija. 

  
III. TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS IR PARAMOS DYDIS  

  
9. Didžiausia galima paramos suma (be PVM):  
9.1. pagal šių taisyklių 8.1 punktą – 2,80 Lt už obuolių kg, 3,00 Lt už kriaušių kg, 3,00 Lt už 

apelsinų kg, 3,00 Lt už bananų kg, 1,50 Lt už 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 vert÷s. Pasikeitus produktų rinkos 
kainoms, didžiausia paramos suma gali būti peržiūr÷ta; 

KEISTA: 
2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 
  
9.2. pagal šių taisyklių 8.2 punktą kasmet nuo rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d. patirtų išlaidų 

suma neturi viršyti 180 000 Lt; 
9.3. pagal šių taisyklių 8.3 punktą neturi viršyti 50 000 Lt; 
9.4. pagal šių taisyklių 8.4 punktą kiekvienais metais bendra visų išlaidų suma neturi viršyti 

100 000 Lt. 
10. Tinkamos finansuoti išlaidos: 
10.1. pagal šių taisyklių 8.2 punktą, patirtos nuo rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d.:  
10.2.1. straipsniai ir populiarinimo priemon÷s spaudoje, televizijos ir radijo laidose, 

internete, programos viešinimo, tarp jų viešinimo priemonių sukūrimo ar gamybos išlaidos, taip pat 
plakatų apie Europos Bendrijos finansuojamą Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, 
gamyba;  

10.2.2. apmok÷jimas už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su visuomen÷s informavimo 
organizavimu;  

10.3. pagal šių taisyklių 8.3 punktą:  
10.3.1. klausimynų, anketų parengimas ir gamyba;  
10.3.2. komandiruot÷s, tiesiogiai susijusios su programos vertinimu, išlaidos;  
10.3.3. apmok÷jimas už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su programos vertinimu ir 

(arba) įgyvendinimu;  
10.3.4. ryšio, pašto, transporto išlaidos. 
10.4. pagal šių taisyklių 8.4.1 punktą: 
10.4.1. informacin÷s medžiagos parengimas ir platinimas;  
10.4.2. apmok÷jimas už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su medžiagos parengimu ir 

platinimu; 
10.5. pagal šių taisyklių 8.4.2 ir 8.4.3 punktus:  
10.5.1. administracin÷s išlaidos (kanceliarin÷s, ūkio, fotografijos prek÷s ir paslaugos); 



10.5.2. ryšių ir pašto išlaidos;  
10.5.3. transporto išlaidos;  
10.5.4. patalpų nuoma;  
10.5.5. apmok÷jimas už darbą asmenims, tiesiogiai susijusiems su mokymo kursų bei 

šviečiamųjų viktorinų, konkursų, varžybų ir kitų kultūrinių programų organizavimu; 
10.5.6. d÷stytojų atlygis (darbo užmokestis, autorinis atlyginimas. Išlaidos d÷stytojų darbo 

užmokesčiui ar jų autoriniam atlyginimui negali viršyti 100 Lt už vieną akademinę valandą);  
10.5.7. dalomosios ir metodin÷s medžiagos parengimas (autorinis atlyginimas, leidyba, taip 

pat ir elektronine forma, dauginimas, įrišimas); viktorinų, konkursų, varžybų nugal÷tojų 
apdovanojimo išlaidos; kultūrin÷s programos organizavimo išlaidos; mokymo kursų, šviečiamųjų 
viktorinų, konkursų, varžybų ir kitų kultūrinių programų dalyvių aprūpinimo maitinimu ir nakvyne 
išlaidos. 

11. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas. 
12. Pareišk÷jas turi įsipareigoti, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, 

n÷ra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Bendrijos fondų. 
13.  

KEISTA: 
2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 

(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 
  
Išlaidos be prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (toliau – PVM), patirtos vykdant šių taisyklių 8.1–8.3 

punktuose nurodytas priemones, kompensuojamos taip: 75 proc. – iš Europos žem÷s ūkio garantijų 
fondo l÷šų, 25 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto. Viršijus reglamento (EB) Nr. 
288/2009 II priede Lietuvai nustatytą ES l÷šų sumą, parama mokama iš valstyb÷s biudžeto l÷šų. 

14. Išlaidos (su PVM), patirtos vykdant šių taisyklių 8.4 punkte nurodytas priemones, 
kompensuojamos iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto. 

15. Šių taisyklių 8.1 punkte nurodytu atveju produktų ir (arba) paslaugų priklausantis mok÷ti 
PVM kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto. Šių taisyklių 8.2 punkte 
nurodytu atveju prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, kurio priemon÷s vykdytojas pagal Lietuvos 
Respublikos prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) neturi ar negal÷tų tur÷ti 
galimyb÷s įtraukti į PVM atskaitą, yra kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto 
l÷šų (jeigu priemon÷s vykdytojas yra PVM mok÷tojas, tačiau mok÷jimo prašyme prašo 
kompensuoti PVM, jis kartu su mok÷jimo prašymu turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame 
būtų išsamiai pagrįsta, kod÷l šio PVM jis negali įtraukti į PVM atskaitą). Šių taisyklių 8.3 punkte 
nurodytu atveju prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos 
valstyb÷s biudžeto. 

  
IV. PARAIŠK Ų TEIKIMAS, PAREIŠK öJŲ PATVIRTINIMAS  

  
16.  

KEISTA: 
2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 

(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 
  
Nauji pareišk÷jai (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 pažym÷jimo kopiją, patvirtintą ūkininko parašu, arba juridinio asmens 
registravimo pažym÷jimo kopiją, arba juridinių asmenų registro išpl÷stinio sąrašo išrašo kopiją ir 
ugdymo įstaigos sąrašinį vaikų skaičių (kai pareišk÷jas yra ugdymo įstaiga) arba ugdymo įstaigų 
sąrašą bei sąrašinį vaikų skaičių (kai pareišk÷jas yra tiek÷jas). Dalyvaujantys programoje pareišk÷jai 
iki spalio 1 dienos raštu privalo pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai ugdymo įstaigos sąrašinį 
vaikų skaičių (kai pareišk÷jas yra ugdymo įstaiga) arba ugdymo įstaigų sąrašą bei sąrašinį vaikų 
skaičių (kai pareišk÷jas yra tiek÷jas). Pareišk÷jų, kurie nepateik÷ pirmiau nurodytos informacijos iki 
spalio 1 dienos, mok÷jimo prašymai nebus administruojami. 



17. Pareišk÷jai, pretenduojantys į paramą pagal šių taisyklių 8.3–8.4 punkte nurodytą 
priemonę, Rinkos reguliavimo agentūrai raštu pakvietus teikti paramos paraiškas, pateikia šios 
agentūros nustatytos formos paramos paraišką, prid÷dami priemon÷s aprašymą. 

18. Pareišk÷jas, pretenduojantis į paramą pagal šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą priemonę, 
pateikia Nacionalinei mok÷jimo agentūrai šios agentūros nustatytos formos paramos paraišką, 
kurioje nurodomi pareišk÷jo rekvizitai, priemon÷s išlaidų planas ir tvarkaraštis, planuojamas detalus 
įgyvendinamos priemon÷s biudžeto l÷šų paskirstymas pagal išlaidų kategorijas, bendra 
Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros nustatyta tvarka. 

19. Kvietimai teikti paramos paraiškas priemon÷ms, nurodytoms šių taisyklių 8.2–8.4 
punktuose, įgyvendinti pareišk÷jams siunčiami, tuo atveju, jei šių taisyklių 8.2–8.4 punktuose 
nurodytoms priemon÷ms įgyvendinti yra skiriama l÷šų.  

20. Sprendimą d÷l paramos paraiškos patvirtinimo Rinkos reguliavimo agentūra priima per 
14 darbo dienų nuo šių taisyklių 16–17 punktuose nurodytų teisingų ir tinkamų dokumentų gavimo 
dienos ir apie tai raštu informuoja pareišk÷ją. Pareišk÷jas laikomas patvirtintu, jei Rinkos 
reguliavimo agentūra pavirtina paramos paraišką. 

21. Sprendimą d÷l paramos paraiškos patvirtinimo Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra priima 
per 14 darbo dienų nuo šių taisyklių 18 punkte nurodytų teisingų ir tinkamų dokumentų gavimo 
dienos, įvertinusi, ar pareišk÷jas yra tiesiogiai susijęs su programos įgyvendinimu ir nustatyta tvarka 
pateikęs tinkamai užpildytą paramos paraišką. Apie patvirtinimą pareišk÷jas informuojamas raštu. 
Pareišk÷jas laikomas patvirtintu, jei Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra patvirtina paramos paraišką. 

22. Jei pareišk÷jo paramos paraiška nepatvirtinama, nurodomi tokio sprendimo motyvai. Šių 
taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodyti pareišk÷jai pakartotinai kreiptis d÷l patvirtinimo paramos 
gav÷ju gali pašalinę neigiamo sprendimo priežastis.  

23. Patvirtinus paramos paraišką, pareišk÷jai tampa paramos gav÷jais. 
24.  

KEISTA: 
2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 

(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 
  
Šių taisyklių 8.1 punkte nurodytos priemon÷s paramos gav÷jai, išskyrus ugdymo įstaigas, 

privalo tur÷ti ugdymo įstaigoms galiojančią produktų tiekimo sutartį, už ataskaitinį laikotarpį 
aptarnaujamos ugdymo įstaigos pateiktą pažymą 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 žurnale 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 žurnale privalo registruoti ugdymo įstaigų 
sąrašinį ir faktinį mokinių skaičių, išdalytų produktų kiekį pagal atskirus produktus, ugdymo 
įstaigos darbo dienų skaičių ir dalijimo dienų skaičių. 

25. Vadovaudamosi patvirtintais tvarkų aprašais: 
25.1. Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra atlieka administracinius paramos paraiškų ir 

mok÷jimo prašymų patikrinimus, patikras vietoje ir kontroliuoja, kaip paramos gav÷jai pagal 8.2 
priemonę laikosi šiose taisykl÷se ir reglamente (EB) Nr. 288/2009 nustatytų reikalavimų; 

25.2. Rinkos reguliavimo agentūra atlieka administracinius paramos paraiškų ir mok÷jimo 
prašymų patikrinimus, patikras vietoje ir kontroliuoja, kaip paramos gav÷jai pagal 8.1, 8.3 ir 8.4 
priemones laikosi šiose taisykl÷se ir reglamente (EB) Nr. 288/2009 nustatytų reikalavimų. 

  
V. PARAMOS IŠMOK öJIMO SĄLYGOS IR TVARKA  

  
26. Šių taisyklių 8.1, 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų priemonių paramos gav÷jai pateikia 

Rinkos reguliavimo agentūrai šios agentūros nustatytos formos mok÷jimo prašymą. 
27. Šių taisyklių 8.2 punkto atveju Rinkos reguliavimo agentūra mok÷jimo prašymą teikia 

Nacionalinei mok÷jimo agentūrai pagal Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros nustatytą formą. 



Mok÷jimo prašymas turi būti pasirašytas pareišk÷jo ar jo įgalioto asmens. Jei dokumentus pasirašo 
įgaliotas asmuo, turi būti pateikiama įgaliojimo patvirtinta kopija. 

28.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
Prie mok÷jimo prašymo pagal šių taisyklių 8.1 punkte nurodytą priemonę paramos gav÷jas 

prideda: 
28.1. produktų, pristatytų ugdymo įstaigai, kainos pagrindimo dokumentus: 
28.1.1. jei paramos gav÷jas tiekia produktus ne daugiau kaip penkioms ugdymo įstaigoms – 

PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų kopijas arba jų sąrašus, arba buhalterin÷s apskaitos 
programos išrašus, patvirtintus paramos gav÷jo ar jo įgalioto asmens parašu; 

28.1.2. jei paramos gav÷jas tiekia vaisius daugiau kaip penkioms ugdymo įstaigoms – tik 
PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų sąrašus, arba buhalterin÷s apskaitos programos išrašus, 
patvirtintus paramos gav÷jo ar jo įgalioto asmens parašu; 

28.2. išdalytų produktų registravimo žurnalų, nurodytų šių taisyklių 24 punkte, išrašus, 
patvirtintus pareišk÷jo ar jo įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu (jei jį privalo tur÷ti). 

28.3. PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros Programai išrašomos atskirai, nurodant 
tik apmok÷jimui skirtus produktus. Pateikiamuose PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų sąrašuose 
arba buhalterin÷s programos išrašuose privalo būti nurodyta: PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos 
faktūros numeris, data, tiek÷jo ir gav÷jo pavadinimai, produkto pavadinimas, kokyb÷s klas÷, kilm÷s 
šalis, kiekis (kg) (nurodant tris skaičius po kablelio), vieno kg kaina be PVM (mok÷jimo prašyme 
vaisių ir daržovių 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). 

29. Prie mok÷jimo prašymo pagal šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą priemonę paramos 
gav÷jas prideda: 

29.1. detalią vykdytų priemonių įvykdymo ataskaitą; 
29.2. faktinių išlaidų pagrindimo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų ar sąskaitų 

faktūrų, mok÷jimo nurodymų ir kitų išlaidų pagrindimo dokumentų) kopijas, patvirtintas juridinio 
asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu jį privalo tur÷ti); 

30. Prie mok÷jimo prašymo pagal šių taisyklių 8.3–8.4 punktuose nurodytą priemonę 
paramos gav÷jas prideda: 

30.1. detalią vykdytų priemonių įvykdymo ataskaitą; 
30.2. faktinių išlaidų pagrindimo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų ar sąskaitų 

faktūrų, mok÷jimo nurodymų ir kitų išlaidų pagrindimo dokumentų) patvirtintas kopijas, 
patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu jį privalo tur÷ti), ir 
jų aprašą pagal išlaidų sąmatos kategorijas (apraše nurodomi patirtų išlaidų pagrindimo dokumentų 
pavadinimai, datos, numeriai, išlaidų sumos); 

30.3. po vieną įgyvendintos priemon÷s informacin÷s medžiagos pavyzdį ar renginio vaizdinį 
įrodymą. Vaizdiniu įrodymu laikomos originalų vaizdo ar garso įrašų kopijos; 

30.4. programos vertinimo ataskaitą (baigus vertinimą teikia paramos gav÷jas, pagal šių 
taisyklių 8.3 punkte nurodytą priemonę). 

31.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
Teisingai užpildytas mok÷jimo prašymas turi būti pateiktas per tris m÷nesius po ataskaitinio 

laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis kaip penki m÷nesiai, pabaigos. Rinkos reguliavimo agentūra, 
nustačiusi, kad mok÷jimo prašyme pateikti ne iki galo arba neteisingai užpildyti, klaidingi 
duomenys, informuoja paramos gav÷ją apie nustatytus trūkumus, nustato terminą trūkumams 
pašalinti. Jei paramos gav÷jas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, parama už ataskaitinį 
laikotarpį neskiriama. 



32. Jeigu mok÷jimo prašymas pagal šių taisyklių 8.1–8.3 punktuose nurodytas priemones 
pateikiamas v÷liau, negu nustatyta šių taisyklių 31 punkte, paramos išmoka sumažinama 
vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 288/2009 11 straipsnio 3 dalies nuostatomis: 

32.1. 5 proc., jeigu mok÷jimo prašymą pateikti v÷luojama vieną arba mažiau kaip vieną 
m÷nesį; 

32.2. 10 proc., jeigu mok÷jimo prašymą pateikti v÷luojama daugiau kaip vieną m÷nesį, bet 
mažiau kaip du m÷nesius; 

32.3. 1 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, kai mok÷jimo prašymą pateikti delsiama du 
m÷nesius. 

33. Rinkos reguliavimo agentūra, gavusi teisingai užpildytą mok÷jimo prašymą pagal 8.1, 
8.3 ir 8.4 punktuose nurodytas priemones, jei neprad÷ta patikra, Nacionalinei mok÷jimo agentūrai 
per 25 darbo dienas (kai mok÷jimo termino pabaigos data yra ankstesn÷ negu kitų kalendorinių 
metų sausio 21 diena – ne v÷liau kaip likus 20 darbo dienų iki kalendorinių metų pabaigos) pateikia: 

33.1. d÷l paramos, skiriamos iš Europos žem÷s ūkio garantijų fondo, pagal šių taisyklių 8.1 
ir 8.3 punktuose nurodytas priemones – elektroninius duomenis apie pareišk÷jus ir jiems 
priskaičiuotas arba perskaičiuotas išmokas, Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros nustatytos formos jų 
patvirtinimo suvestinę, apskaičiuotų sumų pagrindimo ir įrodymo dokumentus ir dokumentus, 
kuriais įrodoma apie visų privalomų patikrinimų atlikimą ir garantuojančius teigiamus atliktų 
patikrinimų rezultatus, numatytus Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros ir Rinkos reguliavimo 
agentūros bendradarbiavimo sutartyje; 

33.2. d÷l paramos, skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų, pagal šių 
taisyklių 8.4 punktą – duomenis apie nacionalin÷s paramos l÷šų poreikį suveda į informacinę 
sistemą pagal Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros nustatytą formą.  

KEISTA: 
1. 2012 01 19 įsakymu Nr. 3D-37 (nuo 2012 01 22) 
(Žin., 2012, Nr. 10-414) 
2. 2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 
  
34.  

KEISTA: 
2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 

(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 
  
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra, gavusi šių taisyklių 33 punkte nurodytus tinkamus 

duomenis d÷l išlaidų, patirtų pagal šių taisyklių 8.1, 8.3 ir 8.4 punktus, kompensavimo ir nustačiusi, 
kad parama gali būti skiriama, užsako paramos l÷šas. 

35.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra, gavusi mok÷jimo prašymą ir šių taisyklių 29 punkte 

nurodytus duomenis d÷l išlaidų, patirtų pagal šių taisyklių 8.2 punktą, kompensavimo, per 40 darbo 
dienų įvertinusi gauto mok÷jimo prašymo teisingumą ir nustačiusi, kad parama gali būti skiriama, 
užsako paramos l÷šas. 

36.  
KEISTA: 

2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
Paramos l÷šos užsakomos ir išmokamos L÷šų Europos Sąjungos žem÷s ūkio fondų ir 

Europos žuvininkyst÷s fondo priemon÷ms įgyvendinti išmok÷jimo ir gavimo iš Europos Komisijos 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 
3D-403 (Žin., 2006, Nr. 111-4234; 2008, Nr. 67- 2549), nustatyta tvarka. 



37. Grąžintinos iš pareišk÷jų l÷šos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų l÷šų, 
susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žem÷s ūkio fondų priemones, administravimo 
taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 
137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200). 

  
VI. ATSAKOMYB ö 

  
38. Už ataskaitose, prašymuose ir kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos 

pateikę pareišk÷jai. 
39. Rinkos reguliavimo agentūra atsako už: 
39.1. išdalytų produktų registravimo žurnalų, mok÷jimo prašymų ir kitoms šių taisyklių 8.1, 

8.3 ir 8.4 punktuose numatytoms priemon÷ms administruoti reikalingų dokumentų formų 
parengimą ir patvirtinimą Rinkos reguliavimo agentūros vadovo įsakymu;  

39.2. informacijos apie paramos gavimo sąlygas ir tvarką, prašymų formų, kitų dokumentų 
ir rekomendacijų paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje www.litfood.lt; 

39.3. informacijos apie paramos panaudojimą, nurodant galutinius pareišk÷jus ir paramos 
gav÷jus pagal rajonus, jų suvartotus produktų kiekius, išmok÷tą paramą ir kitą aktualią informaciją, 
paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje www.litfood.lt;  

39.4. visuomen÷s informavimo apie programą priemon÷s vykdymą; 
39.5. paraiškų bei kitų dokumentų pri÷mimą, pareišk÷jų, paramos gav÷jų patikrą vietoje bei 

paramai išmok÷ti reikiamų teisingų duomenų pateikimą Nacionalinei mok÷jimo agentūrai;  
39.6. programos steb÷senos (pildoma šių taisyklių priede nurodyta forma), pranešimų ir 

ataskaitų, nustatytų reglamente (EB) Nr. 288/2009, teikimą atsakingoms ES institucijoms ir Žem÷s 
ūkio ministerijai.  

40. Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra atsako už: 
40.1. mok÷jimo prašymų, paramos paraiškos ir kitų priemonei, numatytai šių taisyklių 8.2 

punkte, administruoti reikalingų dokumentų formų parengimą ir patvirtinimą Nacionalin÷s 
mok÷jimo agentūros vadovo įsakymu;  

40.2. paramos išmok÷jimą ir sugrąžinimą pagal Rinkos reguliavimo agentūros pateiktus 
duomenis ir tinkamą išmok÷tų l÷šų apskaitą; 

40.3. mok÷jimo prašymų, pateiktų pagal šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą priemonę, 
teisingumo vertinimą.  

41. Paramos gav÷jai, gaunantys paramą pagal šių taisyklių 8.1 punktą, atsako už plakatų 
apie Europos Bendrijos finansuojamą Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą mokymo 
įstaigose iškabinimą viešoje gerai matomoje vietoje.  

42. Dalyvaujančios įgyvendinant programą ugdymo įstaigos, nevedančios užsi÷mimų, skirtų 
vaikų žinioms apie sveiką mitybą arba vaisių ir daržovių naudą sveikatai, kaip tai numatyta 
Strategijos 22 punkte, netenka teis÷s dalyvauti programoje kitais mokslo metais.  

43. Paramos gav÷jai, gavę paramą neteis÷tai, arba asmenys, prisid÷ję prie neteis÷tos 
paramos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teis÷s aktų nustatyta tvarka ir 
pagal šiose taisykl÷se nurodytų teis÷s aktų nuostatas.  

______________ 
  

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose  
2010–2013 m. programos administravimo taisyklių 
Priedas 
  
KEISTA: 
2012 08 28 įsakymu Nr. 3D-700 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 102-5204) 

  
 


