Piens un augļi skolai
Programmas nosacījumi un administrēšanas kārtība
Par produktu izdalīšanu attālināta mācību procesa laikā programmas
«Piens un augļi skolai» ietvaros 2020./2021.mācību gadā

Apgādes tiesības 2020./2021.mācību
gadā
Atbilstoši noteiktajiem termiņiem Lauku atbalsta
dienests līdz 2020.gada 29.septembrim ir pieņēmis
lēmumu
par
apgādes
tiesību
(finansējuma)
piešķiršanu 2020./2021.mācību gadam.
Mācību gads programmas izpratnē ilgst no 2020.gada
1.augusta līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Piešķirtās
apgādes
tiesības
(finansējums)
jāizmanto:
- līdz 2021.gada 31.maijam skolās;
- līdz 2021.gada 31.jūlijam bērnudārzos.

ir

Produktu izdale izglītības iestādēs ir uzsākta no
2020.gada 1.oktobra.
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Esošā situācija

Lai mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi, ir paredzēti
nosacījumi
un
ieteikumi
mācību
procesa
organizēšanai
izglītības
iestādēs,
ievērojot
epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā, tostarp:
- paredz arī modeļus mācību procesa norisei daļēji
vai pilnībā attālināti izglītības iestādēs;
- paredz,
ka
izglītības
iestādei
(tostarp
pirmsskolām) var tikt noteikta karantīna atsevišķai
klasei vai visai iestādei.
Minētajos
neapmeklē
šajā laikā
produktus
ietvaros.

gadījumos izglītojamie noteiktu laiku
savas izglītības iestādes klātienē, tādēļ
tiem nav iespējams uz vietas izdalīt
programmas «Piens un augļi skolai»
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Produktu izdalīšana attālināta mācību
procesa laikā programmas ietvaros
2020./2021. mācību gadā (1)
Gadījumos, kad izglītības iestādē tiek īstenots
attālināts mācību process, ir atļauts atbalsta
pretendentiem piegādāt produktus tiem piešķirto
apgādes tiesību 2020./2021. gadam ietvaros kopā
ar gatavo ēdienu vai pārtikas pakām, ko izglītojamo
ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai organizē
pašvaldība saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem un ievērojot normatīvos aktus par
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai.
Atbalsta produktus nedrīkst izmantot
parasto skolu maltīšu gatavošanā!
Izglītības iestādēm ir jāsaglabā uzskaite par
attālinātā procesa ietvaros izdalītajiem programmas
produktiem.
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Produktu izdalīšana attālināta mācību
procesa laikā programmas ietvaros
2020./2021. mācību gadā (2)
Gadījumos, ja pašvaldībās netiek organizēta gatavā
ēdiena vai pārtikas paku nodrošināšana izglītojamiem
attālinātā mācību procesa laikā, izglītības iestāde var
lemt par programmas «Piens un augļi skolai» izdalīšanu
izglītojamiem citā kārtībā, piemēram,
- attālinātā laika porcijas izdalīt, kad skolēni ir klātienē

(ja nedēļu skolēns nav bijis skolā, tad šos produktus var saņemt
citā nedēļā), nepārsniedzot maksimālo porciju skaitu

mēnesī, kā arī objektīvi izvērtējot vienā dienā vai nedēļā
skolēnam izsniedzamo produktu daudzumu;
- vai arī jāvērtē iespēja tos piegādāt un izdalīt laikā, kad
epidemioloģiskā situācija valstī uzlabojas.

Tāpat izglītības iestāde var lemt attālinātā mācību
procesa laikā programmas «Piens un augļi skolai»
produktus skolēniem nedalīt.
Atbalsta produktus nedrīkst izmantot
parasto skolu maltīšu gatavošanā!
Izglītības iestādēm ir jāsaglabā uzskaite par attālinātā procesa
ietvaros izdalītajiem programmas produktiem.
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Produktu izdalīšana attālināta mācību
procesa laikā programmas ietvaros
2020./2021. mācību gadā (3)
Programmas «Piens un augļi skolai» ietvaros, gan
klātienē, gan attālinātajā mācību procesā izdalītais
produktu porciju skaits kopā nedrīkst pārsniegt
maksimālo porciju skaitu mēnesī!
Programmas nosacījumi:
Vienam skolēnam 3 reizes nedēļā paredzēta viena
porcija:
- Piens – no 100 ml līdz 250 ml;
- Augļi un/vai dārzeņi – ne mazāk par 100 g.

Atbalsta produktus nedrīkst izmantot
parasto skolu maltīšu gatavošanā!
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Produktu izdalīšana attālināta mācību
procesa laikā programmas ietvaros
2020./2021. mācību gadā (4)
Piemērs maksimālo porciju skaita aprēķinam:
Izglītības iestāde ar 136 skolēniem ir pieteikta dalībai
programmā 2020./2021.mācību gadā gan augļu/dārzeņu
produktu grupu piegādei, gan piena piegādei.
Programmai apstiprinātais skolēnu skaits x maksimālo
izdales reižu skaits mēnesī = maksimālais porciju skaits
2020.gada oktobris:
Maksimālais izdales reižu skaits mēnesī = 3 reizes nedēļā x
mācību nedēļu skaits (3 x 4 (oktobrī ir 4 mācību nedēļas, jo
no 19.-23.oktobrim ir brīvlaiks) = 12) Gadījumā, ja izglītības iestāde
ir bērnudārzs, tad maksimālais izdales reižu skaits ir 15, jo bērnudārzos nav
brīvlaika.

136 x 12 = 1632 (maksimālais porciju skaits oktobrī)
Tātad, ja izglītības iestādē tiek izdalīti āboli (100 g porcija)
un piens (0,2 l porcija), tad maksimālais produktu daudzums
šajā izglītības iestādē oktobrī, par ko tiks aprēķināts atbalsts,
ir:
- 1632 porcijas āboli;
- 326,4 litri piena (1632 porcijas x 0,2 litri)
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Apgādes tiesību izmantošana
Programmas «Piens un augļi skolai» nosacījums:
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.

! Tiek paredzēts:
ja attālinātā mācību procesa dēļ netiks apgūts
vismaz 85% no atbalsta pretendentiem piešķirtā
finansējuma, nepiemērot sankcijas atbalsta
pretendentiem par tiem piešķirto apgādes
tiesību neizpildi 2020/2021.mācību gadā.
! Atgādinājums:
Atbalsta pretendents var paziņot Lauku atbalsta
dienestam par atteikšanos no apgādes tiesībām, ja
neizmantos tam piešķirtās tiesības pilnā vai daļējā
apjomā.
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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/
Informatīvais tālrunis: 67095000
skolas.piens@lad.gov.lv
skolas.auglis@lad.gov.lv

