Piens un augļi skolai
Programmas nosacījumi un administrēšanas kārtība
2020./2021.mācību gads

Programmas nosacījumi

Atbalsta
produkti

Āboli, bumbieri, kāposti, kolrābji, burkāni,
ķirbji, kāļi, lielogu dzērvenes (tikai asorti
sastāvā)
Pasterizēts dzeramais piens

Porcijas
lielums

Pienam – no 100 ml līdz 250 ml
Augļiem un dārzeņiem – ne mazāk par 100 g

Mērķauditorija

Pirmsskolnieki, 1.-9.klašu skolēni

Izdales periods

3 reizes mācību nedēļā
No 1.oktobra un līdz brīdim, kad ir izlietotas
visas apgādes tiesības attiecīgai mācību iestādei,
bet ne ilgāk kā
• līdz 31.maijam – skolās
• līdz 31.jūlijam – pirmsskolas izglītības iestādēs
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Prasības pienam

o ražots atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības nosacījumiem, vai
o atbilst Nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas prasībām (“Zaļā karotīte” vai
“Bordo karotīte”)
o nav pievienots cukurs, aromatizētāji,
saldinātāji, augļi, rieksti, kakao vai citas
piedevas
o no ražošanas vietas līdz attiecīgai
iestādei – ne vairāk par 300 km
Bezlaktozes pienam nav prasības par bioloģisku produktu,
Zaļo vai Bordo karotīti vai ierobežojums transportēšanai!
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Prasības augļiem un dārzeņiem

o audzēti atbilstoši integrētās augu
aizsardzības nosacījumiem, vai
o audzēti atbilstoši bioloģiskās
lauksaimniecības nosacījumiem, vai
o atbilst Nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas prasībām par zaļās krāsas
norādes lietošanu (“Zaļā karotīte”)
o no ražošanas vietas līdz attiecīgai
iestādei – ne vairāk par 300 km

Asorti ir vismaz trīs dažādi augļi vai dārzeņi;
bioloģisku produktu asorti ir trīs dažādi bioloģiski produkti!
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Kas var būt atbalsta pretendents?

o
o
o
o

Atbalsta produktu ražotājs
Pašvaldība
Izglītības iestāde
Pārtikas uzņēmums, kas nodrošina
ēdināšanu izglītības iestādē
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E-pieteikšanās sistēma (EPS)
https://eps.lad.gov.lv

• Apstiprinājuma pieteikuma iesniegšana
apstiprina piekrišanu programmas nosacījumiem,
norāda kontaktpersonu

• Dalības pieteikuma iesniegšana
norāda produktus un ražotājus,
norāda apgādājamās mācību iestādes,
pievieno mācību iestāžu apliecinājumus

• Atbalsta pieteikuma iesniegšana
norāda piegādātos un izdalītos daudzumus,
pievieno pavadzīmes un maksājumus apliecinošus dokumentus

EPS nodrošina iespēju sekot līdzi apgādes tiesību
izlietojumam par katru mācību iestādi – redzēt
sākotnēji piešķirtās tiesības un atlikumu pēc atbalsta
izmaksāšanas
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Atbalsta pretendents
līdz 2020.gada 10.septembrim iesniedz
Lauku atbalsta dienestā:
o Iesniegumu apstiprinājuma saņemšanai
(tikai tad, ja tas nav saņemts iepriekšējā
mācību gadā)
o Iesniegumu dalībai programmā
2020./2021.mācību gadā
•
•

Iesnieguma A daļu aizpilda pretendents par sevi
Iesnieguma B daļu aizpilda katra izglītības iestāde

Jaunam atbalsta pretendentam vispirms
jāpiereģistrējas LAD Klientu reģistrā!
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Lauku atbalsta dienests
līdz 2020.gada 15.jūlijam
publicē savā mājas lapā:

o ražotāju sarakstu, kuri informējuši par interesi
piedāvāt atbalsta produktus 2020./2021. mācību
gadā;
o apstiprināto atbalsta pretendentu sarakstu;
o vienam izglītojamam paredzēto finansējumu
2020./2021. mācību gadā.

8

Lauku atbalsta dienests
līdz 2020.gada 29.septembrim:

o publicē savā mājas lapā izglītības iestāžu sarakstu,
kas 2020./2021. mācību gadā īsteno pirmsskolas un
1.–9. klases izglītības programmas;
o apstiprina jaunus atbalsta pretendentus;
o aktualizē mājas lapā publicēto apstiprināto atbalsta
pretendentu sarakstu;
o katram atbalsta pretendentam aprēķina apgādes
tiesības 2020./2021.mācību gadā
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Vienam izglītojamam
paredzētais finansējums
2020./2021. mācību gadā:
Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais
finansējums:
• augļu un dārzeņu produktu grupai ir
5,98 EUR uz vienu izglītojamo gadā;
• piena produktu grupai ir 10,89 EUR
uz vienu izglītojamo gadā

Vienam skolēnam paredzētais finansējums =
110 % no summas, ko iegūst, katrai produktu grupai pieejamo
finansējumu dalot ar iepriekšējā mācību gadā valstī reģistrēto
pirmsskolas un 1.- 9. klases izglītojamo kopējo skaitu
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Apgādes tiesības
o Apgādes tiesības aprēķina un piešķir
noteiktā euro apmērā par katru izglītības
iestādi atsevišķi:
• par augļu un dārzeņu produktu grupu;
• par pienu.
o Attiecīgās
izglītības
iestādes
apgādes
tiesības par katru produktu grupu piešķir
tikai vienam atbalsta pretendentam.
Apgādes tiesības katrai izglītības iestādei =
Skolēnu skaits x vienam skolēnam paredzētais finansējums
Piemērs: Izglītības iestāde ar 136 skolēniem ir pieteikta dalībai
programmā 2020./2021.mācību gadā gan augļu/dārzeņu
produktu grupu piegādei, gan piena piegādei.
Apgādes tiesības tiek aprēķinātas sekojoši:
-augļu/dārzeņu produktu grupai:
136 x 5,98 EUR = 813,28 EUR;
-piena produktu grupai: 136 x 10,89 EUR = 1481,04 EUR

Atbalsta pretendents mācību gadā par katru
izglītības iestādi nevarēs pārsniegt viņam
piešķirtās apgādes tiesības!
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Apgādes tiesību izmantošana
Apgādes tiesības tiek izmantotas tikai tai izglītības
iestādei un tai produktu grupai, kurai tās ir
piešķirtas.
• Atbalsta pretendents līdz 10.janvārim var paziņot
Lauku atbalsta dienestam par atteikšanos no
apgādes tiesībām, ja neizmantos tam piešķirtās
tiesības pilnā vai daļējā apjomā.
• Ja atbalsta pretendents līdz izdales perioda
beigām izmanto mazāk nekā 85 % no tam
piešķirtā apgādes tiesību apmēra (euro) vismaz
vienas attiecīgās izglītības iestādes apgādei, Lauku
atbalsta dienests atsauc atbalsta pretendentam
piešķirto apstiprinājumu.
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Atbalsta pretendents:

o nodrošina atbalsta produktu piegādi un
izdalīšanu izglītojamiem bez maksas vispārējās
izglītības iestādēs;
o pirms atbalsta pieprasīšanas norēķinās
par piegādātajiem atbalsta produktiem ar to
ražotāju;
o trīs mēnešu laikā pēc izdales mēneša
iesniedz Lauku atbalsta dienestā Iesniegumu
atbalsta saņemšanai
Atbalsta produktus nedrīkst izmantot
parasto skolu maltīšu gatavošanā!
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Izglītības iestāde:
o uzskaita izdalītos produktus un reizi mēnesī
sagatavo pārskatu par produktu izlietojumu,
norādot informāciju par piegādāto un skolēniem
sadalīto produktu daudzumu;
o organizē izglītojošos un informējošos pasākumus;
o saistīto dokumentāciju uzglabā piecus gadus pēc
atbalsta saņemšanas;
o pie iestādes galvenās ieejas izvieto pretendenta
izsniegtu plakātu par dalību programmā;
Izmantojami ir arī iepriekšējā gada plakāti!
Plakātu elektroniskā versija ir pieejama programmas mājas lapā
www.piensaugliskolai.lv sadaļā par programmu/ lejuplādes.
Izglītības iestādes pašas var izdrukāt nepieciešamo plakātu skaitu.

o pēc vēlēšanās izglītības iestādes mājas lapā drīkst
izvietot interneta baneri programmas publicitātes
nolūkos
Izmantojamie baneri ir pieejami programmas mājas lapā
www.piensaugliskolai.lv sadaļā par programmu/ lejuplādes.
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Atbalsta piešķiršana

Pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā:
o Iesniegumu atbalsta piešķiršanai par izdales
mēnesi;
o Dokumentus, kas apliecina atbalsta
produktu piegādi izglītības iestādei;
o Dokumentus, kas apliecina samaksu
ražotājam par atbalsta produktiem.
Iesniegumu iesniedz trīs mēnešu laikā pēc attiecīga izdales mēneša!
Ja termiņš pārsniegts par 1-30 dienām, atbalstu samazina par 5%.
Ja termiņš pārsniegts par 31-60 dienām, atbalstu samazina par 10%.
Ja termiņš pārsniegts par vairāk nekā 60 dienām, atbalstu tālāk samazina
par 1 % par katru papildu dienu.
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Atbalsta aprēķins

o Saskaņā ar noteiktām atbalsta likmēm,
taču atbalsta pretendentiem, kas nav produktu
ražotāji, nepārsniedzot 125% no produktu cenas
bez PVN
o Atbalsts tiek aprēķināts par izglītojamajiem
faktiski izdalīto (nevis mācību iestādei piegādāto)
produktu daudzumu
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Atbalsta likmes augļiem un dārzeņiem
Produkta
veids

Iepakojuma
veids
Nefasēti

Āboli
Bumbieri
Fasēti
Burkāni
Kāposti
Kāļi
Kolrābji
Ķirbji

Nefasēti
Fasēti
Nefasēti

Asorti
Fasēti

Ražošanas
metode

Likme
EUR par
porciju

Bioloģiski

0,15

Pārējie

0,13

Bioloģiski

0,20

Pārējie

0,18

Bioloģiski

0,10

Pārējie

0,08

Bioloģiski

0,16

Pārējie

0,14

Bioloģiski

0,15

Pārējie

0,13

Bioloģiski

0,21

Pārējie

0,19
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Atbalsta likmes augļiem un dārzeņiem

Fasēti pārtikas produkti ir
jebkura
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei
galapatērētājam un ēdināšanas iestādei un
kas sastāv no pārtikas produkta un
iepakojuma, kurā tas ievietots, pirms to
piedāvā pārdošanai, ja šāds iepakojums
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji tā,
ka saturu nevarētu mainīt citādi, kā vien
atverot vai nomainot iepakojumu.
Fasēti pārtikas produkti nav pārtikas produkti,
kurus iepako tirdzniecības vietā pēc patērētāja
lūguma vai kuri tiek fasēti tiešai pārdošanai!

18

Atbalsta likmes pienam

Produkta
veids

Iepakojuma
apjoms

Ražošanas
metode

Likme EUR
par litru

Bioloģisks

0,97

Pārējais

0,95

Bioloģisks

0,72

Pārējais

0,70

Līdz 250 ml
Piens
Virs 250 ml

Ja piena iepakojumu līdz 250 ml, sadala vairākās
porcijās, tam piemēro norādīto atbalsta likmi
pienam iepakojumā virs 250 ml!
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Programmas «Piens un augļi skolai»
mājaslapa www.piensunaugliskolai.lv

Programmas mājas lapa ww.piensunaugliskolai.lv:
o tika izveidota 2017.gadā;
o informāciju par programmas aktualitātēm var
atrast gan bērni, gan vecāki, gan skolotāji;
o pieejamas interesantas lietas bērniem;
o pieejami materiāli pedagogiem;
o pieejami materiāli vecākiem
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http://www.lad.gov.lv Atbalsta veidi -> Tirgus pasākumi -> Piens un augļi skolai
http://www.piensunaugliskolai.lv
E-pieteikšanās sistēma https://eps.lad.gov.lv/ -> Skolas atbalsts (Auglis/Piens)
Informatīvais tālrunis: 67095000
skolas.piens@lad.gov.lv
skolas.auglis@lad.gov.lv

