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Programma «Augļi skolai»

Kopš 2010./2011.m.g.

~ 98% no mērķauditorijas

16/17 m.g. izdalītas 685 tonnas produktu un izmaksāts 
atbalsts 1,08 milj. € (t.sk. LV 10%) apmērā

Programma «Skolas piens»

Kopš 2004./2005.m.g.

~ 83% no mērķauditorijas

16/17 m.g. izdalītas 4220 tonnas produktu un izmaksāts 
atbalsts 3,05 milj. € (t.sk. LV 2,28 milj.€) apmērā



Programma «Skolas 
piens»

Skolu apgādes programma
sākot ar 2017./2018.m.g.

Programma «Augļi 
skolai»

ES indikatīvais piešķīrums 
katram m.g.

Nebija noteikta aploksne
(0,1805 €/kg)

1,334 milj. €
A&D = 633, 7 tūkst. €

Pienam = 700,3 tūkst. €

633,7 tūkst. €
(16/17 m.g. = 939,5 

tūkst. €)

ES galīgais piešķīrums 
2017./2018. m.g.

1,577 milj. € (+20%)
A&D = 831,1 tūkst. € (+31%)

Pienam = 745,5 tūkst. € (+6%)

+ līdzfinansējums no LV 
budžeta (līdzšinējā apmērā)

2,2 milj. €
2,89 milj. € = produkts bērnam bez maksas

A&D = 688,8 tūkst. €
Pienam = 2,2 milj. €

688,8 tūkst. €

Produkti Piens
Nemainās +

paredzēts arī bezlaktozes piens

āboli, bumbieri, 
dzērvenes, burkāni, kāļi, 
ķirbji, kolrābji, kāposti

Mērķauditorija
Bērndārznieki un 1.-

9.klašu skolēni
Vienādota → bērndārznieki un 1.-9.klašu 

skolēni
1.-9.klašu skolēni

Skolēnu skaits programmā 233 814
256 493

164 608

Izdales periods
Mācību gads katru mācību 

dienu

3 reizes nedēļā
A&D = gandrīz 3 mēneši (sākot ar 1.nov.)
Piens = gandrīz 7 mēneši (sākot ar 1.okt.)

Gandrīz 3 mēneši – 3 
reizes nedēļā

Izglītošanas, informēšanas 
u.c. pasākumi

- Skolas mācību procesa ietvaros
Skolas mācību procesa 

ietvaros
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Izmaiņas?



Kas var būt atbalsta 
pretendents? → nav izmaiņu

• Ražotājs

• Pašvaldība vai izglītības 
iestāde

• Pārtikas uzņēmums, kas 
nodrošina ēdināšanu 
izglītības iestādē

Kādas prasības produktiem? → nav 
būtisku izmaiņu

• A&D
 audzēti atbilstoši integrētās augu 

aizsardzības nosacījumiem vai
audzēti atbilstoši bioloģiskās l/s 

nosacījumiem vai
atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

prasībām par zaļās krāsas norādes lietošanu
No ražošanas vietas līdz attiecīgai iestādei –

ne vairāk par 300 km

• Pasterizēts piens
ražots atbilstoši bioloģiskās l/s nosacījumiem 

vai
atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

prasībām
No ražošanas vietas līdz attiecīgai iestādei –

ne vairāk par 300 km

Ja atbalsta pretendents  = atvasināta 
publiska persona, tad jāievēro publisko 

iepirkumu jomā noteiktās prasības

Ja atbalsta pretendents  = ražotājs vai 
ēdinātājs, nepieciešams izglītības 

iestādes piekrišana
(iesnieguma dalībai programmā B.2.)



Nosacījumi 
2017/2018 

m.g.

Apgādes tiesības → katrai 
izglītības iestādei, pamatojoties 

uz bērnu skaitu tajā

Līdz 29. septembrim:
LAD apstiprina piegādes tiesības atbalsta 

pretendentiem 

Līdz 10. septembrim:
Atbalsta pretendenti iesniedz iesniegumus 

LAD dalībai programmā
+ apstiprināšanas iesniegums (ja 

apstiprinājums nav piešķirts iepriekš)  

Līdz 25. augustam LAD publicē:
- ražotāju sarakstu, kas piegādājuši produktus skolām 16./17. m.g.

- izglītības iestāžu sarakstu un skolēnu skaitu 16./17. m.g. (atjaunots līdz 29. sept.)
- apstiprināto pretendentu sarakstu 16./17. m.g. (atjaunots līdz 29. sept.)

- vienam izglītojamam paredzēto finansējumu 17./18. m.g.

Vienošanās starp 
skolu, piegādātāju, 

pretendentu 

Pēc 1. oktobra piena / pēc 1. novembra 
A&D - piegādes saskaņā ar apstiprinātām 

tiesībām

Līdz 29. septembrim:
- LAD aktualizē izglītības iestāžu, pretendentu un 

produktu ražotāju sarakstu un 
kontaktinformāciju kārtējam mācību gadam

15.-29. septembris:
LAD apkopo iesniegumus, veic aprēķinus, t.sk. 

piemēro samazinājuma koeficientu ja vajag

LAD līdz 20. datumam publicē 
vidējā svaigpiena iepirkuma cena



Kādas vēl ir būtiskākās izmaiņas? 
• Vienota informācijas platforma (pilnīga sākot ar 2018.gada jūliju) → LAD mājās 

lapa:
• produktu ražotāju saraksts, kuriem ir interese piedāvāt savus produktus
• bērnudārzu / skolu saraksts, kuras piedalās programmā
• apstiprināto pretendentu saraksts
• vienam izglītojamam paredzētais finansējums (līdz 15. jūl.)
• Katru mēnesi (līdz 20. datumam) valsts vidējo svaigpiena iepirkuma cenu iepriekšējā mēnesī

• Produktu izdale saskaņā ar skolu apgādes tiesībām katram produkta veidam
• Katrai izglītības iestādei noteikts apgādes tiesību apmērs par katru produktu grupu
• Apgādes tiesību apmērs = visam mācību gadam nemainīgs
• To aprēķina LAD, balstoties uz izglītojamo skaitu un vienam izglītojamam paredzēto 

finansējumu
• Attiecīgās izglītības iestādes apgādes tiesības par katru produktu grupu piešķir tikai vienam 

atbalsta pretendentam  (līdz 29. sept.)

• Nav jāveic ikmēneša skolēnu uzskaite
• Skolēnu skaits = IzM noziņotais līdz 15. sept. un LAD nopublicētais līdz 29. sept.

15. jūl. un atjaunots līdz 
29.sept.



Kādas vēl ir būtiskākās izmaiņas?

• Atbalsta izmaksa atbilstoši skolu apgādes tiesībām, bet nepārsniedzot 
noteiktās atbalsta likmes
• Augļiem un dārzeņiem – MK noteikumos noteiktā nemainīga likme par vienu 100 g 

porciju
• Pienam – MK noteikumos noteikta nemainīgā atbalsta daļa par litru + vidējā svaigpiena 

iepirkuma cena
• Ja atbalsta pretendents nav ražotājs → atbalsts nepārsniedz 125% no piegādāto 

produktu vērtības bez PVN

• Atbalsta likme = kompensācija
• Aptver produktu iegādi, piegādi, sagatavošanu, izdali
• Atbalsta pretendents vienojas ar ražotāju un ēdinātāju par atbalsta izmantošanu

• Atbalsta iesniegumam pievieno:
• Ražotāja izsniegtus preču piegādes dokumentu atvasinājumus / vai šo dokumentu 

atvasinājumu kopsavilkumu
• Dokumentus, kuros norādīta produkta cena par mērvienību, kad atbalsta pretendents 

nav ražotājs
• Dokumentus, kas apliecina, ka par produktiem ir samaksāts!!!



Informācijas rīki!

• Mājas lapa un baneri → http://piensaugliskolai.lv
 Iespēja interesentiem ievietot baneri savās tīmekļa vietnēs
(baneri lejuplādējami http://piensaugliskolai.lv → Skolotājiem → Lejuplādes)

• Mājas lapā ir augļu un ogu saimniecību saraksts, kas gatavas 
uzņemt skolēnus → 
http://piensaugliskolai.lv/lv/skolotajiem/saimniecibas/

 Iespēja saimniecībām un uzņēmumiem šo sarakstu papildināt

• Noslēdzies konkurss par programmas saukli un logo, kā 
rezultātā tika izvēlēts programmas sauklis un logo
Kopā tika iesūtītas 120 logo un 78 devīzes idejas
(logo lejuplādējams http://piensaugliskolai.lv → Skolotājiem → Lejuplādes)
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