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Įsakymu Nr. V-34
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS
DALYVAVIMO PROGRAMOJE „PIENAS VAIKAMS“ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis tvarkos aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
rugpjūčio 21 dienos LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-661 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr.3D-478 „Dėl paramos už pieną vaikams administravimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo ir nusako programos įgyvendinimą Visagino ,,Verdenės” gimnazijoje.
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Tikslai.
2.1. Pagerinti mokinių mitybą.
2.2.Ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius.
3. Uždaviniai.
3.1. Šviesti ir skleisti informaciją apie pieno gaminių bei sveikos mitybos naudą.
3.2. Skatinti mokinius vertinti pieno gaminius ir pratinti vartoti juos ateityje, taip prisidedant prie
sveikatingumo politikos formavimo.
III SKYRIUS
DALYVAVIMO PROGRAMOJE ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
4. Visagino „Verdenės“ gimnazija (toliau – Pareiškėjas) teikia nustatyta tvarka tinkamai užpildytą
paramos paraišką. Patvirtinus paramos paraišką, pareiškėjas tampa paramos gavėju.
5. Programa „Pienas vaikams“ finansuojama iš dviejų šaltinių:
5.1. Europos žemės ūkio garantijų fondas (ES parama);
5. 2. Lietuvos Respublikos valstybės lėšos (nacionalinė parama). Ji skirta kompensuoti pieno
gaminių vienos porcijos didžiausios pardavimo kainos daliai, neremiamai ES lėšomis.
5. 3. parama teikiama už vaikams pateiktus remiamus pieno gaminius, kurie atitinka ekologinei
žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus.
6. Programa skirta visiems pradinių (1 – 4) klasių mokiniams. Programos „Pienas vaikams“
pagalbos gavėjai yra vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas (ugdomi pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas) ir pradinių klasių mokiniai.
7. Vaikams, lankantiems šias ugdymo įstaigas, yra nemokamai dalijami pieno gaminiai. nuo rugsėjo 1
d. iki gegužės 31 d.
6. Pieno gaminiai vaikams gali būti dalijami įprastinio maitinimo ugdymo įstaigose metu ar specialiai
programai „Pienas vaikams“ skirtu metu – po penktos arba šeštos pamokų.
7. Jeigu produktai mokiniams dalijami įprastinių pietų gimnazijoje metu, klasių auklėtojai privalo
užtikrinti, kad vaikai būtų informuojami, jog produktai yra pateikiami pagal šią programą.
8. Programos „Pienas vaikams “ maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami.

9. Pieno produktai mokiniams dalijami iki 1-3 kartų per savaitę. Vaikui skiriama ne daugiau kaip
viena porcija. Porciją sudaro vienas iš galimų tiekti pieno gaminių. Porcijos dydis nustatytas teisės
aktais.
10. Siekiant išvengti apsinuodijimų dėl netinkamo pieno produktų laikymo, vaikų nesuvalgyti
pieno produktai neduodami išsinešti į namus.
11. Siekiant informuoti apie programą „Pienas vaikams“ bei padaryti ją veiksmingesnę, gali būti
taikomos informavimo ir švietimo priemonės, kurios padėtų mokiniams suvokti pieno gaminių naudą
sveikatai. Gimnazija bei kiti programos dalyviai, įgyvendinantys programą, gali kreiptis į administruojančią
instituciją ir pateikti programos „Pienas vaikams“ populiarinimo planą. Programos populiarinimo plane
numatytos priemonės gali būti finansuojamos iš programai „Pienas vaikams“ skirtų lėšų, tačiau ne daugiau
kaip 50 proc. jų vertės. Programos „Pienas vaikams“ populiarinimo priemonės gali būti:
- vaikų išvykos į pienininkystės ūkius ir pieno perdirbimo įmones susipažinti su pieno ir
pieno gaminių gamyba;
- pamokų–paskaitų, aiškinančių pieno ir pieno gaminių bei sveikos mitybos svarbą, kartu
su pieno gaminių degustacijomis, rengimas;
- šviečiamųjų viktorinų, sporto varžybų, skatinančių sveikos mitybos įpročių propagavimą,
organizavimas.
12. Pareiškėjai, norintys įgyvendinti programos „Pienas vaikams“ populiarinimo priemones, iki
kiekvienų metų spalio 1 d. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai turi
pateikti programos „Pienas vaikams“ laisvos formos populiarinimo planą einamiesiems mokslo metams
(reikalavimai aprašyti rekomendacijose).
13.Gimnazijoje, įgyvendinant programą „Pienas vaikams“, turi būti pakabinti plakatai,
informuojantys apie vykdomą programą.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Gimnazija privalo laikytis pareiškėjui keliamų reikalavimų.
15. Draudžiama naudoti remiamų pieno gaminių kitiems tikslams, negu numatyta pagal programą
,,Pienas vaikams“.
16. Gimnazija privalo laiku pateikti reikiamus duomenis ir ataskaitas dėl programos įgyvendinimo.

