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1.

ĮVADAS

Skaičiuojama, kad ES mastu kasmet išmetama apie 88 mln. tonų maisto atliekų 1 ir tai sudaro net apie
20 % viso užauginamo/pagaminamo maisto. Tikslių skaičių, kiek maisto iššvaistoma Lietuvoje,
neturime, išskyrus mišrių komunalinių atliekų tyrimus, kurie parodo, kad kiekvienas gyventojas namų
ūkyje per metus išmeta apie 37 kg maisto atliekų2 (ekspertiniu vertinimu šis skaičius gerokai per
mažas). Deja, maisto ir virtuvės atliekų surinkimas šiuo metu vykdomas tik Alytaus regione, nors tą
turėtų daryti ir daugiau savivaldybių. Matydami, kad maisto švaistymas yra labai reikšminga socialinė,
ekonominė ir aplinkosauginė problema, siūlome reikšmingai sistemiškai keisti valstybės politiką, kad
maisto švaistymo mažinimas taptų prioritetu, sukuriant atitinkamą strategiją, pasitelkiant fiskalines
bei reguliacines priemones ir tinkamai nukreiptą švietimą. Tuomet galėsime įgyvendinti Europos
žaliojo kurso (ir Jungtinių Tautų darnaus vystymo 12.3) tikslus sumažinti maisto atliekų kiekį perpus
iki 2030 m.

2.

MAISTO ŠVAISTYMO APIBRĖŽIMAS

Remiantis Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos ataskaita3, Lietuvoje kiekvienais metais
vien namų ūkių lygmenyje vienam gyventojui susidaro apie 76 kg maisto atliekų arba daugiau nei
200 000 tonų visoje Lietuvoje. Ir tokie skaičiai susidaro net neįskaičiuojant maisto auginimo, gamybos,
pardavimo ir maitinimo sektorių. Maisto švaistymas reiškia ne tik maisto praradimus, bet ir tuščiai
išeikvotus išteklius: dirvožemio, energijos šaltinių, žmonių darbo. Taip pat maisto švaistymas reiškia
taršą ne tik pačiu maistu, bet jo pakuotėmis, iškastiniu kuru, vandens taršą gamybos bei maisto
auginimo metu ir t.t. Maisto auginimas, gamyba ir vartojimas apima ekonominę, ekologinę, socialinę,
kultūrinę ir politines plotmes, tad jo švaistymo mažinimui nepakanka kvietimų visuomenei atidžiau
planuoti apsipirkimus ar restoranams mažinti porcijas, bet reikalingi sutelkti veiksmai ir politiniai
sprendimai.
Europos Komisija4 konstatuoja, kad maistas yra švaistomas visoje maisto tiekimo grandinėje: žemės
ūkyje, apdorojime ir gamyboje, prekyboje, maitinimo įstaigose ir namuose.
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija pateikia tokius apibrėžimus5:
● Maisto praradimas – kai sumažėja žmonėms skirto maisto masė (sausa masė) arba maistinė
vertė (kokybė). Šie praradimai daugiausia atsiranda dėl neefektyvumų maisto tiekimo
grandinėje, tokių kaip prasta infrastruktūra ir transportavimas, technologijų trūkumas,
maisto grandinės dalyvių nepakankami įgūdžiai, žinios ir valdymo pajėgumai bei
nepakankama prieiga prie rinkos. Taip pat praradimai gali būti nulemti gamtinių nelaimių.
● Maisto atliekos – kai valgyti tinkamas maistas išmetamas prieš ar po tinkamumo vartojimui
datos arba paliekamas sugesti. Dažniausiai išmetamas sugedęs maistas, tačiau tam yra ir kitų
priežasčių, kaip perteklinis tiekimas dėl rinkų ar pavienių vartotojų apsipirkimo/valgymo
įpročių.
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● Maisto švaistymas – kai dėl sugedimo ar išmetimo prarandamas bet koks maistas. Terminas
„švaistymas“ apima maisto praradimą ir maisto atliekas.
ES Fusions projekte6 maisto atliekomis vadinamas bet kokio maisto ir nevalgomų jo dalių
pašalinimas iš maisto tiekimo grandinės (įskaitant kompostavimą, derliaus nenuėmimą/suarimą,
anaerobinį apdorojimą, biologinės energijos gamybą, ko-generaciją, deginimą, pašalinimą į nuotekas,
šalinimą sąvartyne ar išmetimą jūroje). Kuomet maistas paaukojamas labdarai, jis nelaikomas
iššvaistytu, kadangi būna suvartojamas žmonių.

Šaltinis: EU Fusions, 2014

3. SITUACIJA LIETUVOJE
Šiuo metu yra labai ribota informacija apie tai, kiek ir kuriose Lietuvoje esančiose maisto grandinėse
iššvaistoma maisto ir susidaro atliekų. Turimi tik fragmentiški duomenys (pvz. maisto atliekos iš
maitinimo įmonių). Žemės ūkio ministerijos užsakymu7, vykdoma studija „Maisto švaistymo ir
maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų
parengimas“. Tikimasi, kad ši studija galės nurodyti, kiek ir kokiuose sektoriuose (pirminėje
gamyboje, maisto pramonėje, prekyboje, viešajame maitinime, namų ūkiuose) iššvaistoma maisto ir
susidaro maisto atliekų, kurios švaistymo priežastys yra pagrindinės Lietuvoje, bei pateiks
rekomendacijas šioms problemoms spręsti. Galima numanyti, kad maisto švaistymo priežastys
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Lietuvoje nesiskirs nuo pasaulyje įvardijamų priežasčių, tačiau tyrimas išskirs, kurios jų yra esminės
Lietuvai.
Jau dabar yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtos pilnavertės gairės dėl labdarai
ir paramai skirto maisto8. Lietuvoje taip pat sėkmingai veikia organizacijos „Maisto bankas“, „Caritas“
ir kitos, kurios sugeba paskirstyti didelius kiekius paaukoto maisto. Nepaisant to, egzistuoja maisto
švaistymo prevencijos informacijos trūkumas, o vykstančios informavimo kampanijos yra pavienės.
Lietuvoje jau kuris laikas veikia finansinės paskatos aukoti labdaringoms organizacijoms, tuomet
taikomas 0 % pridėtinės vertės mokestis labdarai teikiamoms prekėms9 ir 40 % mažesnis pelno
mokestis10 (iki 250 minimalių pragyvenimo lygių). Deja, šios paskatos yra menkai žinomos.

4.

MAISTO ŠVAISTYMO PRIEŽASTYS

Maisto atliekų susidarymo priežastys plačiai varijuoja ir priklauso nuo sektoriaus.
Faktoriai, prisidedantys prie maisto švaistymo11:
● Nepakankamas apsipirkimo ir patiekalų planavimas
● Apsipirkimo aplinka (pvz. tokios reklamos kaip „pirk vieną ir gauk antrą nemokamai“, kurios
skatina impulsyvų pirkimą per dideliais kiekiais)
● Nežinojimas, ką reiškia maisto produktų žymėjimas „geriausia iki“ ir „tinka vartoti iki“, dėl ko
tinkami vartojimui produktai yra išmetami
● Nepakankami maisto ir patiekalų valdymo įgūdžiai (pvz. maisto paruošimas, turimų maisto
produktų naudojimas kaip ingredientų, likučių panaudojimas)
● Sunku ištuštinti pakuotę arba ji yra per didelė
● Dėmesys estetikai (pažeisti vaisiai ar daržovės ir t.t.)
● Standartizuoti porcijų dydžiai restoranuose ir valgyklose
● Sunkumas prognozuojant klientų skaičių (problema maitinimo sektoriuje)
● Atsargų valdymo iššūkiai gamintojams ir pardavėjams
● Aukšti kokybės standartai (pvz. produktams mažmeninėje prekyboje)
● Perteklinė gamyba arba paklausos nebuvimas kai kuriems produktams tam tikru metų laiku
● Gamybinės klaidos, produktai ir/ar žymėjimas neatitinka specifikacijų
● Produktų ir pakuotės pažeidimai (žemės ūkyje ir maisto gamyboje)
● Netinkamas laikymas/transportavimas visoje maisto tiekimo grandinėje, įskaitant namų
ūkius (pvz. šaldytuvų temperatūros)
● Žinių trūkumas apie maisto švaistymo socialinį ir finansinį poveikį
● Menkas maisto vertinimas
● Įtemptas gyvenimo būdas ir vienas kitam prieštaraujantys prioritetai
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Po visomis šiomis problemomis slypi menkas visų susijusių pusių informuotumas apie maisto
švaistymo ir maisto atliekų problemos mastą, galimus sprendimus ir maisto švaistymo mažinimo
naudą.

5.

MAISTO ŠVAISTYMO POVEIKIS

Švaistomas maistas ir maisto atliekos visuomenei turi neigiamą aplinkos, ekonominį ir socialinį
poveikį.
Vien žemės ūkio sektorius, kuris yra pirminis maisto šaltinis, labai reikšmingai prisideda prie klimato
kaitos. Lietuvoje žemės ūkio sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai (ŠESD) sudaro
maždaug 21 % visos šalies ŠESD12. Tuo pačiu maisto auginimui yra naudojama dirva, vanduo, trąšos
(Lietuvoje mineralinių trąšų naudojimas sukuria papildomas problemas aplinkai, tokias kaip vidaus
vandenų ir Baltijos jūros eutrofikacija13), degalai ir t.t.
Sunku tiksliai įvertinti iššvaistomo maisto ir maisto atliekų neigiamą poveikį ekonomikai dėl
duomenų trūkumo, tačiau vien bendroji žemės ūkio produkcijos vertė Lietuvoje 2020 sudarė 2 887,2
mln. Eur14.
2020 m. Lietuvoje į skurdo rizikos grupę pateko beveik 21 % gyventojų 15, o absoliučiame skurde
gyveno net 5.1 % gyventojų. Tai reiškia, net apie 140 000 žmonių Lietuvoje turėjo problemų
patenkinti būtiniausius poreikius, tarp jų ir apsirūpinti maistu. Todėl esant tokiai situacijai, manome,
kad maisto švaistymas yra labai neatsakingas veiksmas ir reikia ieškoti įvairiausių priemonių,
kuomet neįmanoma prevencija, sumažinti maisto švaistymą per jo aukojimą skurde esantiems
žmonėms.

6.

VEIKSMŲ GAIRĖS

Europos Komisija yra paruošusi maisto sunaudojimo hierarchiją16, pagal kurią veiksmai turėtų būti
prioretizuojami nuo labiausiai palaikomų ir skatinamų iki vengtinų:

12

ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaita, Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos dirvožemio apsauga: ką paliksime ateities kartoms?, Aplinkosaugos koalicija, 2021
14
Pardavimo pajamos (be PVM ir akcizo) pagal realizavimo kryptis, Statistikos departamentas,
15
Skurdo rizikos rodikliai, Statistikos departamentas
16
Brief on food waste in the European Union, European Commission, 2020
13

Vengti maisto atliekų susidarymo maisto
tiekimo grandinėje
Vengti perteklinio maisto kiekių gamyboje ir
vartojime
Pakartotinai naudoti maistą žmonių mitybai per
maisto paskirstymo tinklus ir maisto bankus pagal
saugumo ir higienos normas

Prevencija

Panaudojimas maistui (aukojimas)

Panaudojimas pašarui

Panaudojimas

Perdirbimas
Energijos
atgavimas

Žmonių mitybai netinkantį maistą panaudoti kaip pašarą
pagal EK gaires (EK, 2018)
Sunaudoti maisto paruošimo šalutinius produktus ir maisto atliekas
kaip pridėtinę vertę turinčius produktus, išlaikant jų molekulines
jungtis
Atgauti miastines medžiagas per mažos vertės produktus kaip kompostas,
digestatas po anaerobinio apdorojimo ir t.t.
Maisto atliekų deginimas su energijos atgavimu

Maisto atliekų šalinimas sąvartyne

Šalinimas
Šaltinis: Europos Komisija, 2020

Ši hierarchija parodo, kad pagrindinis siekis turėtų būti maisto atliekų prevencija, mažiau
prioritetines priemonės yra maisto atliekų panaudojimas ir perdirbimas, o labiausiai vengtinas –
šalinimas. Taip pat šios gairės atskleidžia, jog reikalingas politinio lygmens veiksmų planavimas ir
koordinavimas.

7.

MAISTO ŠVAISTYMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ TYRIMAS

ES Jungtinis tyrimų centras yra atlikęs įvairių maisto švaistymo mažinimui skirtų priemonių
tyrimus17. Deja, dėl duomenų trūkumo ir skirtingų metodikų yra sudėtinga priemones palyginti
vieną su kita bei vertinti jų efektyvumą. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad pavienės studijos yra
įvertinusios kai kurias maisto švaistymą mažinančias priemones:
● Priemonės, kuriomis siekta padidinti vartotojų maisto valdymo įgūdžius (pvz. maisto
apsipirkimo planavimą, teisingą maisto laikymą, turimų atsargų naudojimą, likučių
naudojimą) arba pakeisti socialines nuostatas, turėjo teigiamą poveikį mažinant maisto
švaistymą, priešingai nei kampanijos, kurių tikslas buvo suteikti informaciją ir padidinti
neigiamo maisto švaistymo poveikio žinomumą18,19.
● 17 skirtingų priemonių apžvalga atskleidė20, kad taikant skirtingo dydžio lėkštes (porcijas)
svetingumo sektoriuje galima iki 57 % sumažinti maisto švaistymą, o pakeičiant nacionalines
mitybos nuostatas – iki 28 %. Kiti analizuoti veiksmai, tokie kaip maisto gamybos klasės,
maisto dalijimosi programėlės, informavimo kampanijos, neturėjo reikšmingo poveikio.
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● Studijos,21,22,23 kuriomis tirtas maisto švaistymas restoranuose, viešbučiuose ir maitinimo
sektoriuje, pateikia, kad pritaikius įvairias maisto švaistymo prevencijos priemones per
maždaug 3-jų metų laikotarpį galima pasiekti 6-7 eurų sutaupymus kiekvienam į tas
priemones investuotam eurui. Pagrindinės identifikuotos priemonės maisto švaistymo
sumažinimui: maisto atliekų kiekio matavimas, įtraukti darbuotojai, sumažintas perteklinis
maisto ruošimas ir pakartotinai naudojamas perteklinis maistas.

8.

GEROJI PRAKTIKA

Europos Komisijos užsakymu 2020 m. atlikta studija24 dėl ES šalyse taikomų reguliacinių ir politinių
maisto paskirstymo (atidavimo labdarai) priemonių pateikia duomenų bazę, kurioje surašytos visų
ES šalių taikomos priemonės. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėta, kurios iš tų praktikų taikomos ir
kurių nėra Lietuvoje:
Ar yra
Lietuvoje?
*

Nacionalinė strategija

Bendra teisinė ir
reguliacinė bazė
Maisto sunaudojimo
hierarchija
Atsekamumas

Teisinės
priemonės
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Atsakomybės taisyklės,
siejamos su maisto
atidavimu
Higienos taisyklės,
taikomos maisto
atidavimui

Nacionalinė maisto švaistymo mažinimo
strategija, įtraukianti ir maisto paskirstymo
priemones
Darnaus vystymosi 12.3 ar ambicingesnių
tikslų išsikėlimas
Gairės, skatinančios maisto atidavimą
Kvietimas vystyti ir stiprinti santykius tarp
maistą paskirstančių pusių
ES taisykles papildanti teisinė bazė,
reguliuojanti maisto paskirstymą

Nėra
Yra
Yra
Dalinai

Maisto sunaudojimo hierarchija

Dalinai

Aiškus maisto atidavimo atsekamumo režimas
Aiškios maisto atidavimo atsekamumo gairės
Aiškus atsakomybės režimas, siejamas su
maisto atidavimu
Aiškios atsakomybės gairės, siejamos su maisto
atidavimu
ES taisykles papildantys nacionaliniai
įstatymai, kurie supaprastintų higienos
reikalavimus maisto atidavimui
Higienos reikalavimus maisto atidavimui
paaiškinančios gairės
Atidavimo reikalavimai, suderinti su ES
„geriausia iki“ datų rekomendacijomis

Nėra
Yra
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Nėra

Nėra
Yra
Nėra
Yra
Yra

Nacionalinės gairės, paaiškinančios „geriausia
iki“ datas
Teisės aktai, taikomi maisto paskirstyme
dalyvaujančioms pusėms siekiant pateikti
Informacija
informaciją maisto vartotojams (kalbos ir
vartotojams, siejama su
žymėjimo reikalavimai)
maisto atidavimu
Nacionalinės gairės, taikomos maisto
paskirstyme dalyvaujančioms pusėms siekiant
pateikti informaciją maisto vartotojams (kalbos
ir žymėjimo reikalavimai)
Fiskalinis režimas, taikomas maisto atidavimui
Fiskalinės skatinamosios priemonės
Gairės, kaip pasinaudoti fiskalinio režimo
skatinamosiomis priemonėmis
Savanoriški susitarimai pagal ES REFRESH
Savanoriški susitarimai
projektą
Naudojimasis ES FEAD programos lėšomis
finansuoti maisto atidavimo logistikai
Studijų/tyrimų apie maisto atidavimą
viešinimas
Finansinė ar logistinė parama maisto
Kitos iniciatyvos
paskirstymui
nacionaliniame/regioniniame/vietiniame
lygmenyje
Priemonės, skatinančios maisto perteklių
panaudoti anaerobiniam apdorojimui
*Informacija atnaujinta pagal dabartinę situaciją Lietuvoje

Yra
Nėra

Yra
Yra
Yra
Nėra
Yra
Yra
Yra
Nėra

Kai kurios atrinktos maisto švaistymą mažinančios ir maisto atidavimą skatinančios priemonės:
● Austrija25, Prancūzija26, Nyderlandai27 ir Ispanija28 turi nacionalines maisto švaistymo
mažinimo strategijas, kuriose yra aiškiai numatytos maisto paskirstymo priemonės ir kurių
tikslai ne mažesni nei Jungtinių Tautų darnaus vystymo 12.3 tikslas (t.y. sumažinti maisto
atliekų kiekį perpus iki 2030 m.).
● Prancūzija ir Čekija teisiškai reglamentuoja maisto sunaudojimo hierarchijos laikymąsi tam
tikrose įmonėse:
- Prancūzijoje29,30 prekybos centrai (didesni nei 400 m2), maitinimo ir renginių įmonės
(gaminančios daugiau nei 3000 porcijų per dieną) ar maisto gamybos įmonės (su didesne
nei 50 mln. eurų apyvarta) privalo turėti sutartį su maistą paskirstančia labdaros
organizacija ir laikytis maisto sunaudojimo hierarchijos (tokia tvarka – prevencijos,
maisto aukojimo žmonėms, maisto atidavimo pašarui, perdirbimo), priešingu atveju joms
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taikoma bauda iki 0.1 % nuo metinės apyvartos. Taip pat maitinimo įstaigos privalo
pasiūlyti nesuvalgytą maistą išsinešti.
- Čekijoje31 maisto produktų tiekėjas (kurio pardavimų plotas didesnis nei 400 m2) yra
įpareigotas maistą, kurio negali parduoti, bet kuris yra tinkamas žmonėms vartoti,
perduoti maistą nemokamai paskirstančioms organizacijoms. Tai negalioja gėrimams,
turintiems daugiau nei 0.5 % alkoholio. Įstatymo pažeidimas užtraukia administracinę
atsakomybę.
● Estija32,33 ir Italija34,35 yra patvirtinusios ne tik gaires, bet ir teisės aktus, apibrėžiančius maisto
paskirstymo atsekamumą, atsakomybę, higienos taisykles bei informacijos pateikimą
vartotojams.
● Nyderlanduose veikia stiprus savanoriškas bendradarbiavimas36 tarp maistą paskirstančių
nevyriausybinių organizacijų ir įmonių, veikiančių visoje maisto tiekimo grandinėje.

9.

PASIŪLYMAI

Atsižvelgdami į tai, kad reikia skubiai spręsti maisto švaistymo problemą ir įgyvendinti Europos
Komisijos pateikiamą maisto sunaudojimo hierarchiją, siūlome papildyti Lietuvoje taikomas maisto
švaistymo mažinimo priemones:
1. Sukurti nacionalinę maisto švaistymo mažinimo strategiją, kurioje būtų numatytos priemonės, jų
įgyvendinimo terminai ir teisiniai įpareigojimai, kad iki 2030 metų Lietuva pasiektų Europos
žaliojo kurso ir Jungtinių Tautų darnaus vystymo 12.3 tikslą - sumažintų iššvaistomo maisto kiekį
50 % lyginant su 2021 metais, kuomet turėtų būti detaliai paskaičiuoti iššvaistomo maisto kiekiai.
Strategija turėtų būti paremta studijos „Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto
tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“ rezultatais.
2. Pagal gerąją Prancūzijos ir Čekijos patirtį LR maisto įstatyme numatyti37 privalomą maisto
sunaudojimo hierarchiją prekybos centrams (turintiems didesnį nei 400 m2 pardavimo plotą),
maitinimo įstaigoms (turinčioms didesnį nei 100 m2 plotą) ir maisto gamybos įmonėms
(turinčioms didesnę nei 10 mln. eurų apyvartą). Tokie verslai turėtų pasirūpinti, kad maistas,
tinkamas žmonių vartojimui, pasiektų organizacijas, kurios tuo užsiima.
3. Papildyti dabar galiojančias fiskalines priemones kitomis lengvatomis, kuomet žmonių
vartojimui tinkamas maistas yra atiduodamas labdarai.
4. Numatyti finansinius šaltinius, kuriais būtų galima ko-finansuoti viešojo maitinimo įstaigų
investicijas į maisto švaistymo prevencijos priemones.
5. Numatyti finansinius šaltinius, kuriais būtų galima finansuoti gyventojų maisto valdymo įgūdžių
mokymą.
6. Sukurti pilnavertę teisinę bazę, kuri užtikrintų atsekamumą, atsakomybę bei higienos
reikalavimus, susijusius su dalinimusi maistu.
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7. Steigti verslo informavimo apie maisto švaistymą platformą, kuri galėtų burti verslus, norinčius
aukoti maistą bei pasidalinti gerąja patirtimi vykdant prevenciją, ir paaiškintų vyriausybės
taikomas mokestines naudas.
8. Įgyvendinti Atliekų tvarkymo taisyklių38 61 punktą ir užtikrinti, kad namų ūkiuose susidarančių
maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą
miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų.
VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir asociacija „Aplinkosaugos koalicija“ yra pasirengusios padėti įgyvendinti
pateiktus pasiūlymus.

Pasiūlymai parengti pagal projektą „Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ ir jos narių veiklos
stiprinimas”, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal
„Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ programą.

Kontaktai papildomai informacijai: +37061204638, info@circulareconomy.lt
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