Eiropas Komisijas Programma
skolu apgādei ar augļiem un
dārzeņiem

- Skolas auglis -

Tiesiskais pamats


Padomes 2007.gada 22.oktobra Regula Nr.1234/2007

 Komisijas 2009.gada 7.aprīļa Regula Nr.288/2009
 MK sēdē 23.02.2010. tika pieņemts “Pasākumu ieviešanas

plāns skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.-2013.)”
 Pašreiz norit darbs pie MK noteikumu izstrādes (tiks

izsludināts VSS 29.04.2010. un plānots š.g. jūnija sākumā
iesniegt MK apstiprināšanai)

Programmas mērķis, mērķauditorija un
īstenošanas periods
Mērķis: palielināt svaigu augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu
uzturā, nodrošinot tos bez maksas

Mērķauditorija: 1. - 6.klašu skolēni
Programmas īstenošana: 2010./2011.mācību gads
Produktu izdale – 2011.gada janvāra pirmā mācību nedēļa
(vismaz 2 mēnešus katru mācību dienu) ārpus pusdienām

Pamatnosacījumi
kāposti
bumbieri

āboli

burkāni
dzērvenes

 Svaigi

kāļi

kolrābji

 Integrēti audzēti

 Viena porcija – 100 g
 300 km – no ražošanas vai fasēšanas vietas līdz skolēnam
 vienā mācību gadā - augļi, dārzeņi vai to asorti

Atbalsta pretendenti, likme un periods
Atbalsta pretendenti:
 Integrēto augļu vai dārzeņu ražotāji, kas reģistrējušies PVD,
kā arī to kooperatīvās sabiedrības
 Pašvaldības
 Izglītības iestādes (t.sk. saimnieciskās darbības veicēji, kas
nodrošina skolas ēdināšanu)
Jāsaņem LAD apstiprinājums (iesniedzot LAD iesniegumu)
Atbalsta likme (bez PVN) un atbalsta periods – LAD
kārtējā mācību gadā līdz 15.oktobrim publicē laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis” un LAD mājas lapā internetā
(www.lad.gov.lv)

Atbalsta pretendenta pienākums
Atbalsta pretendents nodrošina, ka produkts atbilst pārtikas produktu
higiēnas un kvalitātes prasībām, un nodrošina, ka produkts ir:
 tīrs, nebojāts
 bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem
 bez pārmērīga ārējā mitruma
 bez svešas smaržas un garšas
 gatavs tūlītējai ēšanai
 bez papildu sagatavošanas var izdalīt skolēniem
Produktiem jābūt iefasētiem atbilstoši prasībām par materiāliem un
izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem:
 Produkti ir jāpiedāvā sagrieztā veidā (izņemot dzērvenes). Tiem, t.sk.

dzērvenēm, jābūt fasētiem.
 Svaigu ābolus / bumbierus var piedāvāt veselus
(nesagrieztus), nefasētus.

Skolas pienākums
1. Ja vēlas pieteikt savus skolniekus dalībai programmā
mērķauditoriju, skola iesniedz iesniegums LAD līdz 2010.g. 15.sept.

kā

2. Nodrošina, ka skolēni atbalsta periodā saņem katru mācību dienu vienu
augļu, dārzeņu vai šo produktu asorti porciju
3. Uzskaite – skola veic uzskaiti par produktu izlietojumu (informācija par
iepirkto un skolēniem izdalīto produktu daudzumu) un izglītojošiem
pasākumiem
4. Skolai jānodrošina izglītojošie pasākumi  Viens obligātais pasākums: nodarbības vai mācību stundas par augļu
un dārzeņu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu
 Vismaz viens izvēles pasākums:


mācību ekskursijas uz pārtikas uzņēmumu vai saimniecību, kura
nodarbojas ar augļu / dārzeņu audzēšanu vai pārstrādi,



konkursus, sporta un veiklības sacensības vai citus pasākumus ar mērķi
izglītot skolēnus par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, pievēršot uzmanību
augļiem / dārzeņiem.

Atbalsta pretendenta un skolas pienākums
Skola atbalsta periodā pie galvenās ieejas izvieto atbalsta pretendenta
izgatavotu informatīvo plakātu
Plakāts izgatavots saskaņā ar Regulas 288/2008 III pielikuma
prasībām:
 izmērs: A3 vai lielāks
 burti: 1 cm vai lielāki
 virsraksts: Eiropas programma “Augļi skolai”
 saturs: Ar Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu mūsu (skolas
nosaukums) skola piedalās Eiropas programmā “Augļi skolai”
 uz plakāta jābūt Eiropas Kopienas simbolam

Paldies par uzmanību!

Zemkopības ministrija
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Tirgus kopējās organizācijas nodaļa
Tālr: 67027454

