
 2016 metų veiklos ataskaita

Kas penktas 
Lietuvoje maitinasi

skurdžiai

Labdaros ir paramos fondo

„Maisto bankas"



„Maisto bankas“ - tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą 

maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 

„Maisto banko“ misija - bendradarbiaudami su maisto pramonės ir 

prekybos įmonėmis, padedami geraširdžių aukotojų ir socialiai at-

sakingų bendrovių siekiame, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų 

išmetamas, bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą.

„Maisto bankas“ veikia padedamas tūkstančių savanorių ir sociali-

nių organizacijų. 

Širdingai dėkojame visiems, 
padedantiems gelbėti maistą 
ir pamaitinti nepasiturinčius!



DEIMANTĖ ŽEBRAUSKAITĖ,  
„Maisto banko“ vadovė

„Maisto banko“ veiklos rezultatai vėl pra-
noksta turėtus lūkesčius. Susumavus maty-
ti, kad 2016 metais mūsų išdalinto maisto 
kiekis buvo net ketvirtadaliu didesnis, nei 
ankstesniais metais.

Jei 2015-aisiais paskirstėme 6,1 tūkst. tonų 
paramos maistu, tai 2016-ųjų rezultatų ta-
blo rodo – surinkta ir išdalinta 7710 tonų 
maisto, kurio vertė sudaro 11,5 mln. eurų. 

Jei ne „Maisto banko“ ir bendradarbiaujan-
čių socialinių organizacijų tinklo pastangos, 
70% šio maisto Lietuvos įmonėms būtų 
tekę utilizuoti – išvežti į sąvartynus, sušer-
ti gyvuliams ar paversti biokuru.

Vien per pastaruosius tris metus „Maisto 
bankas“ nuo sunaikinimo išgelbėjo dau-
giau nei 12 tūkst. tonų maisto produktų, 
dėl ko į aplinką pateko mažiau anglies dvi-
deginio – gamtai „sutaupėme“ 18 mln. ku-
binių litrų CO. 

Išaugę paramai išdalinto maisto kiekiai at-
sispindi ir gerėjančiuose skurdo statistikos 
rodikliuose. EUROSTAT duomenys rodo, kad 

žmonių, neišgalinčių bent kas antrą dieną 
valgyti mėsos, žuvies arba kitų baltymų, 
Lietuvoje sumažėjo nuo penktadalio iki 
septintadalio.

Pagalba maistu efektyviai padeda žmonėms 
kokybiškiau pramisti, - ir tai yra bendras lab-
daros organizacijų, savivaldybių, Europos 
Sąjungos priemonių rezultatas. 

Praeiti metai atnešė ir kitų rekordų. Rudenį 
vykusi „Maisto banko“ akcija pasiekė naujas 
dosnumo aukštumas - jos metu 74 mies-
tų gyventojai nepasiturinčiųjų maitinimui 
nupirko ir paaukojo 394 tūkst. vnt. maisto 
produktų už 370 tūkst. eurų. O lapkritį LNK 
TV transliuoto labdaros telemaratono „Pa-
siDalink“ metu žiūrovai ir rėmėjai „Maisto 
bankui“ trumpuoju numeriu 1343 paaukojo 
daugiau nei 170 tūkst. eurų.

Smagu, kad įnešame vis svaresnį indėlį kovo-
jant su skurdu ir maisto švaistymu. Tapome 
vienu didžiausiu maisto banku Centrinėje ir 
Rytų Europoje – pajėgumais nusileidžiame 
tik kaimynams lenkams. 

Todėl širdingai dėkojame rėmėjams, maisto donorams, 
savanoriams ir bendradarbiaujančioms organizacijoms – 
aukšti rezultatai yra bendrų pastangų vaisius ir kartu 
didelė atsakomybė.
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Išdalinta maisto 
(tonomis)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4657
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2923
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7710

Pavadinimas Tonos

Konditerijos gaminiai (duona, pyragai) 1087

Sausainiai 172

Kava, arbata 10

Kruopos, sausi pusryčiai 1118

Šokoladas 11

Kremai, desertai 34

Pieno produktai 453

Sausos košės, miltai 82

Makaronai, ryžiai 412

Džiovinti vaisiai, riešutai ir daržovės 2

Sriubos 0,2

Padažai 26

Aliejus, riebalai 229

Cukrus 250

Konservuoti vaisiai, uogienė, medus 6

2016 metais „Maisto bankas“ surinko ir išdalino 7710 tonų 
maisto produktų, kurio vertė sudarė 11,5 mln. eurų.  
Tai – ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus.  

„2016 metais siekėme surinkti ir išdalinti ne mažiau 
6000 tonų maisto produktų, o kasdienį paramos 
maistu tiekimo darbą organizuoti geriau efektyviau. 
Šiuos tikslus įvykdėme su kaupu“

Direktoriaus pavaduotoja Kristina Tylaitė

2016 metais „Maisto banko“ išdalintos paramos klasifikacija

Pavadinimas Tonos

Konservuotos daržovės 79

Žuvies konservai 5

Mėsos konservai 84

Kūdikių maistas 5

Gaivieji gėrimai 120

Šaldyta mėsa ir žuvis 7

Šaldytas virtas maistas 14

Sūris, pieno produktai, kiaušiniai 597

Švieži vaisiai 838

Šviežios daržovės 1659

Šviežia mėsa, dešra 213

Šviežias virtas maistas 40

Šviežia žuvis 47

Higienos priemonės 4

Kiti produktai 102
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Dėkojame rėmėjams  
už dovanojamą maistą!

UAB „Lietuvos kepėjas“

UAB „Spurgų parduotuvė“

UAB „Kilminė“

UAB „Rokiškio pienas“

UAB „Gagatas“

Ūkininkė Modesta Kudžmaitė

UAB „Sumuštinių žmonės“

Ūkininkas Jan Mučin

UAB „Druskininkų rasa“

UAB „Imporas“

UAB „Gustum“

UAB „Aibės logistika“

UAB „Gurmanų klubas“

UAB „Maisto pramonės 
logistikos grupė“

UAB „Instovita“

UAB „Pieno ūsai“

UAB „Maisto operatoriai“

UAB „Jungent Lietuva“

UAB „Acorus“

UAB „Švyturys-Utenos alus“

UAB „Granex“

Ūkininkas Gvidas Jansonas

UAB „Vilniaus majonezo 
gamykla“

UAB „TRT-Trade“
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„Maisto banko“ paramos 
maistu šaltiniai

„Maisto banko“        
 rėmėjai maistu

Pavadinimas Kiekis (t)

Prekybos tinklas „IKI” 3427

Ūkininkas Algimantas Vaupšas 457

„Sodžiaus rytas“ 432

Prekybos tinklas „RIMI“ 322

Prekybos tinklas „Maxima“ 310

„Eugesta“ 50

„Pieno žvaigždės“ 49

„Mantinga“ 41

 „Augma“ 26

„Vilniaus duona“ 25

Daugiau nei pusę „Maisto banko“ gau-
tos paramos maistu sudarė prekybinin-
kų dovanoti maisto produktai – 53%.

Apie ketvirtadalį išdalinto maisto suda-
rė Europos pagalbos labiausiai skurs-
tantiems asmenims fondo (EPLSAF) 
maisto paketai (24%). 

Dėl Rusijos embargo atliekamos dar-
žovės sudarė 12% išdalinto maisto.

Maisto pramonės įmonių, žemės ūkio 
bendrovių bei ūkininkų dovanojami 
maisto produktai sudarė 5% gautos 
paramos

„Maisto banko“ akcijų ir kitų renginių 
metu žmonių paaukoti maisto produk-
tai sudarė 6% išdalinto maisto.

Pavadinimas Vertė (Eur)

Prekybos tinklas „IKI” 6013179

Prekybos tinklas „RIMI“ 506443

Prekybos tinklas „Maxima“ 364849

„Eugesta“ 85204

Ūkininkas Algimantas Vaupšas 58542

„Pieno žvaigždės“ 57917

„Sodžiaus rytas“ 55211

„Mondelez Europe“ 54193

„Mantinga“ 48158

„Augma“ 19628

Didžiausių 2016 metų rėmėjų 
maistu dešimtukas pagal kiekį:

Didžiausių 2016 metų rėmėjų 
maistu dešimtukas pagal vertę: 

EPLSAF

24%

Gamintojai  
ir kt.

5%

Prekybininkai

53%

Visuomenės 
paaukoti  
produktai

6%
Embargo  
daržovės

12%
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Nauji  
rėmėjai maistu
Džiaugiamės kasmet prie pagalbos maistu 
tinklo prisidedančiais naujais rėmėjais.  
Dėkojame bendrovėms, pradėjusioms 
„Maisto banką“ remti 2016 metais! 

Pavadinimas Kiekis (t)

„Augma” 26

Prekybos tinklas „Lidl“ 21

Ūkininkas Jan Mučin 12

„Daumantai LT“ 10

„Vičiūnai ir Ko“ 6

Pavadinimas Vertė (Eur)

„Augma” 19628

Prekybos tinklas „Lidl“ 15696

„Daumantai LT“ 10915

„Cibus Liquidus“ 7938

„Lithuanian Snacks“ 5044

Didžiausių 2016 metų rėmėjų 
maistu penketukas pagal kiekį

Didžiausių 2016 metų rėmėjų 
maistu penketukas pagal vertę
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2016 metais kovoje su maisto švaistymu pa-
siektas naujas etapas. Atsiliepiant į Naciona-
liniame kovos su maisto švaistymu kongrese 
inicijuotą kreipimąsi į Vyriausybę imtis kom-
pleksinių priemonių stabdyti maisto švaistymą, 
Lietuvos mokslo taryba paskelbė konkursą rei-
kminiam tyrimui „Švaistomo maisto mažinimo 
ir jo perskirstymo nepasiturintiems asmenims 
galimybių analizė". Šiuo tyrimu siekiama įver-
tinta, kiek atliekamo maisto ir dėl kokių prie-
žasčių susidaro skirtinguose ūkio sektoriuose, 
kiek išteklių reikia, kad šio maisto surinkimo ir 
perdavimo nepasiturintiems sistema sklandžiai 
funkcionuotų. 

Kova su maisto 
švaistymu

Savo ruožtu Valstybinė 
maisto ir veterinarijos 
tarnyba (VMVT) rugsėjo 1 d. 
patvirtino naują labdarai 
ir paramai skirto maisto 
tvarkymo aprašą, kuriuo 
leido dalį ženklu "geriausias 
iki..."pažymėtų maisto 
produktų dalinti labdarai  
po šio termino, vadovaujantis 
nustatytomis termino 
pratęsimo rekomendacijomis.

Maisto produktų grupė

rekomendoja-
mas termino 
pratęsimas

Duona, pyrago gaminiai iki 5 d.

Džiovinti vaisiai, daržovės, prieskoniai,  
jūros dumbliai, grybai, riešutai, sėklos  
ir kiti panašūs produktai

iki 2 sav.

Aliejai iki 1 mėn.

Greito paruošimo produktai  
(sriubos, sausos košės) iki 1 mėn.

Grūdų ir pseudo grūdų miltai, miltų  
mišiniai iki 1 mėn.

Jovainiai, grūdų ir pseudo grūdų  
dribsniai, tarškučiai ir kt. panašūs gaminiai iki 1 mėn.

Padažai, užpilai, pagardai iki 1 mėn.

Saldūs užtepai iš kakavos, riešutų, sėklų 
(riešutų sviestas, šokoladiniaikremai) iki 1 mėn.

Sausainiai iki 1 mėn.

Sausi žėlė, kisieliai, pudingai, konditeriniai 
papuošimai ir kiti panašūs gaminiai iki 1 mėn.

Maisto produktų grupė

rekomendoja-
mas termino 
pratęsimas

Šokoladas su įdarais ir šokolado  
gaminiai su įdarais iki 1 mėn.

Maisto papildai iki 1 mėn.

Arbata, kava, kakava ir kiti panašūs 
produktai gėrimams ruošti iki 2 mėn.

Fasuoti gaivieji gėrimai ir sultys, vanduo iki 2 mėn.

Grūdai ir pseudo grūdai, ankštiniai ir  
jų produktai, krakmolas iki 2 mėn.

Konservuotas maistas  
(skardinėse, stiklainiuose) iki 2 mėn.

Makaronai iki 2 mėn.

Medaus gaminiai iki 2 mėn.

Melasa ir kiti sirupai iki 2 mėn.

Saldainiai (kieti), šokoladas be įdaro iki 2 mėn.

Sirupai, sirupai su priedais iki 2 mėn.

Actas                                     (kol nesusidrumsčia) neribotas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijos 
labdaros organizacijoms dėl saugaus maisto produktų vartojimo 
po „geriausias iki..." termino.
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Pasaulyje išmetamas trečdalis užauginamo 
maisto, nors kone milijardui planetos gy-
ventojų maisto stinga. Maisto bankų veikla 
leidžia dalį šio maisto išgelbėti ir patiekti 
ant nepasiturinčiųjų stalo.  

70% (5392 tonos) „Maisto banko“ surink-
to ir nepasiturinčių maitinimui išdalinto 
maisto būtų prarasta – jis taptų atliekomis 
ir keliautų į sąvartynus, gyvūnų šėrimui ar 
biokurui gaminti. Maisto atliekos kaltos dėl 
maždaug 8% visos anglies dioksido emisi-
jos, taip reikšmingai prisidedant prie klimato 
šilimo, bereikalingo gėlo vandens, iškastinio 
kuro ir dirvožemio eikvojimo.

Poveikis 
aplinkai

Vadovaujantis Europos maisto bankų fede-
racijos metodika, kiekviena nuo sunaikini-
mo išgelbėta tona maisto leidžia išvengti 
2900 kubinių litrų CO emisijos ir 190 m³ 
gėlo vandens.

Per pastarus tris metus 
„Maisto bankas“ nuo 
sunaikinimo išgelbėjo 
daugiau nei 12 tūkst. tonų 
maisto produktų, dėl ko 
į aplinką pateko mažiau 
anglies dvideginio – gamtai 
„sutaupėme“ 18 mln. 
kubinių litrų CO.

maisto produktų išgelbėjo 
nuo sunaikinimo

12 tūkst. t
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„Maisto banko“  
  geografija
Bendradarbiaudamas su kone tūkstančiu 
partnerių - socialinių organizacijų, „Mais-
to bankas“ veikia 74 Lietuvos miestuose. 

Šią veiklą koordinuoja regioniniai „Maisto 
banko“ padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 

2016 metais išdalintos 
paramos maistu 
pasiskirstymas  
pagal regionus:

Pavadinimas Kiekis (t)

Išdalintos 
paramos 
vertė  
(tūkst. Eur)

Vilniaus regionas 2703 4331

Kauno regionas 2441 3832

Klaipėdos regionas 1270 1683

Panevėžio regionas 1073 1353

Šiaulių regionas 224 327

Lietuvos miestai ir miesteliai, 
kuriuose drauge su partneriais dirba 
„Maisto bankas“:

Alytus, Anykščiai, Avižieniai, Birštonas, Biržai, Druskininkai, 
Elektrėnai, Galgiai, Gargždai, Garliava, Grigiškės, Ignalina, 
Jieznas, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kairiai, Kaišiadorys, 
Kalvarija, Kaunas, Kazlų Rūda, Kėdainiai, Kelmė, Kybartai, 
Klaipėda, Kretinga, Kuršėnai, Lazdijai, Lentvaris, 
Marijampolė, Mažeikiai, Merkinė, Molėtai, Nemėžis, 
Pabradė, Pagiriai, Pakruojis, Palanga, Panevėžys, Pasvalys, 
Plungė, Priekulė, Prienai, Radviliškis, Ramygala, Ramučiai, 
Raseiniai, Riešė, Rietavas, Rokiškis, Rudamina, Salantai, 
Salininkai, Skaidiškės, Skuodas, Šakiai, Šeduva, Šiauliai, 
Šilalė, Šilutė, Širvintos, Švenčionėliai, Šventoji, Tauragė, 
Telšiai, Trakai, Ukmergė, Utena, Varėna, Vievis, Vilkaviškis, 
Vilkija, Vilnius, Visaginas, Zarasai.parduotuvių į kurias 

2016 m. važiavome surinkti 
besibaigiančio galiojimo 
maisto produktų:

328

241
IKI 
+ 4 logistikos 
sandėliai

49
MAXIMA 
+ 1 logistikos 
sandėlis

31
RIMI 

7
EXPRESS 
MARKET
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Šalis Išdalinto maisto kiekis (t)

Ispanija 153908

Lenkija 116344

Prancūzija 105 000

Italija 75646

Portugalija 24349

Belgija 15200

D. Britanija 10840

Nyderlandai 9406

Lietuva 7710

Vengrija 4973

Estija 2136

Slovakija 2023

„Maisto bankas“   
  Europos kontekste

Europos maisto bankų federacija FEBA vie-
nija 326 maisto bankus, veikiančius 23 Eu-
ropos valstybėje. Europos maisto bankai 
pernai išdalino virš pusės milijono tonų 
maisto produktų - 2,9 mln. porcijų maisto 
kasdien! - ši parama pasiekė 6,1 mln. ne-
pasiturinčių europiečių. 

Europos šalyse kasmet iššvaistoma 100 mi-
lijonų tonų maisto, tuo tarpu 122 milijonai 
ES piliečių patiria skurdo riziką. Europos 
Parlamentas ragina Europos Komisiją ir šalis 
nares imtis priemonių, kad tinkamas vartoti 
maistas būtų tiekiamas labdaros organiza-
cijoms, šviesti piliečius maisto švaistymo 
prevencijos tema. Iškeltas tikslas iki 2030 
metų maisto švaistymą sumažinti perpus.

Lietuvos „Maisto bankas“ į bendrą Europos 
„aruodą“ įneša svarų indėlį, patekdamas 
į dešimties rezultatyviausių nacionalinių 
maisto bankų sąrašą.

Europos maisto bankų federacijos narių parama maistu 2016 m.

Šalis Išdalinto maisto kiekis (t)

Čekija 1300

Norvegija 1041

Graikija 1004

Šveicarija 932

Serbija 879

Danija 812

Austrija 508

Airija 464

Bulgarija 281

Ukraina 229

Liuksemburgas 62
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2016 m. „Maisto banko“ paramą vienu ar 
kitu būdu gavo 202 tūkst. nepasiturinčių 
as  menų.

Vieni žmonės iš  „Maisto banko“ gauna ke-
le   tą vienkartinių paketų, kiti dalyvauja tęsti-
nėse programose ir maistu paremiami peri-
odiškai, treti būdami socialinių organizacijų 
globoje gali būti valgydinami ir kasdien.  

Mažėjantis paramos maistu gavėjų skaičius 
susijęs tiek su minimalaus darbo užmokes-
čio ar pensijų augimu, tiek su ekonomikos 
laipsnišku atsigavimu, tiek ir su išaugusia 
emigracija. Palyginimui, 2015 m. EPLSAF 
maisto paketus gavo 9,56% šalies gyven-
tojų, o 2016 m. – jau tik 7,34%. 

Paramos  
maistu gavėjai

477 004 – tiek Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo maisto pa-
ketų 2016 metais išdalino „Maisto bankas“. 
Vidutiniškai vieno paramos dalinimo metu 
per mėnesį maistu remtas 79 501 asmuo.

paremta  
nepasiturinčių  
asmenų

202 
tūkst.
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Statistikos departamentas 2016 m. skelbė, 
kad Lietuvoje žemiau skurdo rizikos ribos 
gyveno kas penkta šeima – t.y. 640 tūkst., 
arba 22,2% šalies gyventojų. Tai net 3,1% 
daugiau, nei ankstesniais metais.

Didžiuosiuose miestuose skursta 13,7%, 
kituose miestuose – 25,1%, kaime – 30,6% 
gyventojų. 

Kova su skurdu  
ir socialine atskirtimi

lenkia tik Serbiją. Skirtumas tarp penkta-
dalio turtingiausių ir skurdžiausių Lietuvos 
gyventojų - dešimteriopas.

Apie 14 proc. mūsų šalies gyventojų kenčia 
smarkų nepriteklių, negalėdami sau leisti 
bent kas antrą dieną pavalgyti mėsos, žu-
vies ar kito baltymais turtingo maisto. Gera 
žinia yra tai, kad tokių žmonių Lietuvoje 
sumažėjo - nuo penktadalio (2013 m.) iki 
septintadalio. Vadinasi, net ir augant san-
tykiniam skurdui parama maistu efektyviai 
padeda įveikti vieną iš jo komponentų – 
maisto nepriteklių. 

Apie 14 proc. mūsų šalies 
gyventojų kenčia smarkų 
nepriteklių, negalėdami 
sau leisti bent kas antrą 
dieną pavalgyti mėsos, 
žuvies ar kito baltymais 
turtingo maisto.

14%

Lietuvoje skursta kas dešimtas dirbanty-
sis,  kas antra nepilna šeima, du iš trijų be-
darbių. Vidutinė senatvės pensija sudarė 
92,8% skurdo rizikos ribos.

Ekspertai pastebi, kad nors bendras kainų 
lygis Lietuvoje sudaro apie du trečdalius 
Europos vidurkio, o pagal darbo užmokestį 
Lietuva užima vietą ES rikiuotės gale - mais-
to produktams lietuviai išleidžia beveik tiek 
pat, kiek vidutinis europietis – 147 eurus 
per mėnesį. Palyginimui - teisę į EPLSAF 
maisto paketus turi asmenys, kurių viduti-
nės mėnesinės pajamos neviršija 153 eurų.

Tačiau dar didesnė Lietuvos problema tam pa 
gilėjanti pajamų ir turtinė nelygybė – tarp 
Europos valstybių Lietuva šiuo klausimu 
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Galime pasidžiaugti vienu matomiausių ir 
didžiausių projektų - „Maisto banko" akcija. 
Pavasarį 21 kartą surengtos „Maisto banko“ 
akcijos metu geradariai parduotuvėse pa-
aukojo 188 tonas maisto produktų, kurių 
vertė 332 tūkst. eurų. „Maisto banko“ akci-
ja apėmė 410 parduotuvių, paramą maistu 
padėjo rinkti 322 socialinės ir bendruome-
ninės organizacijos ir 8,1 tūkst. savanorių.

Rudens „Maisto banko“ akcijoje visuome-
nę dalyvauti kvietė ir Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tarp-
tautinės kovos su skurdu dieną ji lankėsi 
„Maisto banko“ Vilniaus sandėlyje –padėjo 
formuoti pagalbos maistu paketus, skirtus 
labiausiai skurstančioms šeimoms, susiti-
ko su savanoriais ir išlydėjo juos į „Maisto 
banko“ akciją. 

2016 m. rudens „Maisto banko“ akcija su-
mušė dosnumo rekordus. Parduotuvėse sa-
vanorių prašomi padėti pamaitinti nepasitu-
rinčius, žmonės paaukojo ilgai negendančio 

„Maisto banko“   
  akcija

maisto už 370 tūkst. eurų. Ankstesnis re-
kordas buvo pasiektas prieš dvejus me-
tus, kuomet paaukoto maisto vertė siekė 
357 tūkst. eurų. Paaukotu maistu paremta 
52,9 tūkst. nepasiturinčiųjų.

Visuomenės nuomonės apklausos rodo, 
kad „Maisto banko“ akcijose dalyvauja dau-
giau nei trečdalis šalies gyventojų (35%). 
„Maisto banko“ akcijoje vidutiniškai aukota 
maisto už 2,7 euro.

tokia 2016 m. „Maisto banko“ akcijose 
paaukotų 709 tonų maisto vertė. 

744,8 tūkst. eurų
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192,7 
tūkst. eurų
EPLSAF maisto paketų 
dalinimo kaštams iš 
dalies padengti 2016 m. 
gautas finansavimas

447004
2016 metais 
išdalintų maisto 
paketų kiekis

Europos pagalbos labiausiai  
skurstantiems asmenims fondo  
(EPLSAF) parama  
Didžiausias ir sudėtingiausias „Maisto ban-
ko“ vykdomas projektas – Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo 
maisto paketų dalinimas dvidešimtyje Lie-
tuvos savivaldybių.

Išdalintų EPLSAF maisto paketų 
kiekis ir vertė

Mėnuo Kiekis (t) 
Paramos vertė 
(Eur)

Vasaris 244 549717 

Balandis 413 703900 

Birželis 328 476576 

Rugpjūtis 349 663312 

Spalis 344 499760 

Lapkritis 194 301081 

Viso 1872 3194345

Produktas Kiekis (t) 

Makaronai (spageti) 44

Makaronai (banguoti) 118

Trijų grūdų kruopos 182

Skaldyti žirniai 128

Plikyti ryžiai 131

Grikių kruopos 197

Miežinės kruopos 177

Sausi pusryčiai 118

Rapsų aliejus 148

Cukrus 167

Gabalinės mėsos konservai 77

Konservuotos pupelės 50

Greito paruošimo avižų košė 32

Sausainiai 45

Saldintas sutirštintas pienas 91

Greito paruošimo kviečių košė 177

Viso 1872

EPLSAF maisto paketų sudėtis 

Vilniaus m., Vilniaus r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., 
Druskininkų r., Kauno m., Kauno r., Jonavos r., Šakių r., 
Vilkaviškio r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Palangos r., 
Neringos r., Tauragės r., Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų r., 
Šiaulių m. - savivaldybės, kuriose „Maisto bankas“ dalina 
EPLSAF maisto paketus.
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Penktą kartą Lietuvos žmones gerumui bur-
tis pakvietęs LNK ir „Maisto banko“ labdaros 
telemaratonas „Pasidalink“ 2016 lapkričio 
18 d. surinko 170 tūkst. eurų. Tai didžiau-
sia suma, kada nors paaukota nepasiturin-
čių maitinimui per vieną vakarą.

Išskirtinės architektūros moderniausiame 
Vilniaus verslo centre K29 surengtas gran-
diozinis labdaros koncertas prie ekranų pri-
traukė dešimtis tūkstančių žmonių. Skam-
bindami trumpuoju numeriu 1343 jie ne 
tik prisidėjo 2 eurų auka, bet ir galėjo as-
meniškai pabendrauti su garsiais Lietuvos 
žmonėmis – aktore Kristina Kazlauskaite, 
vienuoliu pranciškonu ir kunigu Juliumi 
Sasnausku, dainininkais Česlovu Gabaliu 
ir Mia, dirigentu Vytautu Lukočiumi, atlikė-
ju ir visuomenininku Išvanu Kvik bei kitais.

Labdaros vakarui „Pasidalink“ dirigavo ne-
išskiriama šio renginio pora vedėjai Rolan-
das Vilkončius ir Nomeda Marčėnaitė. Jiems 
talkino charizmatiškoji Asta Stašaitytė, tie-
sioginiame eteryje kalbinusi „Maisto ban-
ko“ remiamas šeimas. 

„PasiDalink“

Koncerto metu parodyti jautrūs reportažai 
apie „Maisto banko“ remiamas šeimas, ku-
rias aplankė žinomi žmonės – dainininkė 
Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, aktorė Violeta 
Mičiulienė, verslininkas, buvęs sunkiaatletis 
Ramūnas Vyšniauskas ir baleto primarijus 
Nerijus Juška. Vienišos vaikus auginančios 
mamos, gausios šeimos, gyvenimo vargų pri-
spausti neįgalieji ir ligoniai, suvargę senoliai, 
darbo ir vilties netekę vyrai – jie dažniausiai 
pakliūna į skurdo ir nepritekliaus spąstus. 
Jų istorijos ne vienam vertė braukti ašaras. 

Ypatingą labdaros vakarą su nepasiturinčio-
mis šeimomis solidarizavosi kelios dešimtys 
įvairių kartų mylimiausių solistų, grupių, cho-
rų ir specialiai renginiui susibūrusių duetų. 

170  
tūkst. eurų
labdaros telemaratono 
„Pasidalink“ metu 
surinkta suma
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Labdaros iniciatyva „Kviečiu į svečius" vyko 
penktus metus. Tai – „Maisto banko” ir ku-
linarinių TV laidų vedėjos bei knygų auto-
rės Beatos Nicholson inicijuotas labdaros 
projektas, kurio metu gero maisto mėgėjai 
rengia labdaringas vaišes ir renka aukas 
nepasiturinčiųjų maitinimui.

2016 metais projektas „Kviečiu į svečius" 
nusprendė persikelti į metų pradžią – 40 
vaišių surengta vasarį ir kovą, išnaudojant 
tautinių ir kalendorinių švenčių progas. 

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga  
pakvietėme skurstančiuosius į vaišes lab-
daros valgyklose Vilniuje ir Klaipėdoje. Šis 
gestas neliko nepastebėtas ir šalies aukš-
čiausios valdžios – vaišės nepasiturintiems 
pelnė Lietuvos Respublikos Prezidentės 

„Kviečiu į svečius“

Dalios Grybauskaitės apdovanojimą - tris-
palvę vėliavą.

Rengėme ir tradicines „Maisto banko“ vai-
šes – svečiai galėjo pasidairyti po „Maisto 
banko“ sandėlius, pabendrauti su savano-
riais ir pasivaišinti gardžiais užkandžiais. 

„Kviečiu į svečius“ projekto metu 2016 m. 
surinkome 5540 eurų suma, kuriuos skyrė-
me paramos maistu organizavimui.

5540 eurų
„Kviečiu į svečius“ 
projekto metu 2016 m. 
surinkta suma
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Įsimintini  
2016 m. projektai
Antano Guogos paramos fondo 
dovana savanoriams
„Maisto banką“ ne vienerius metus rėmęs 
filantropo ir verslininko Antano Guogos pa-
ramos fondas grupei „Maisto banko“ nusi-
pelniusių savanorių padovanojo pažintinę 
kelionę autobusu į Strasbūrą. Savanoriai 
keliavo per Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją 
ir jūra keltu grįžo atgal į Lietuvą. 26 sava-
noriai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pane-
vėžio, Tauragės, Skuodo smagioje kelionėje 
ne tik bendravo, pramogavo, bet ir domėjosi 
kova su maisto švaistymu Europoje. Stras-
būre „Maisto banko“ aktyvistai susitiko su 
Lietuvos europarlamentarais B. Rope ir A. 
Guoga, kalbėjosi apie žemės ūkio rėmimo 
politikos pokyčius, valstybės ateitį ir gali-
mybes. Daugeliui savanoriu ši kelionė buvo 
ne tik gera galimybė pasižvalgyti po svečias 
šalis, bet ir artimiau vieniems kitus pažinti.

„Žanos“ indai  
Klaipėdos labdaros valgyklai
Vienas iš didžiausių indų pardavėjų Lietuvo-
je tinklas „Žana" ištesėjo pažadą atnaujinti 
„Maisto banko“ labdaros valgyklos indus ir 
virtuvės reikmenis. Balandį ir gegužę savo 
pirkėjus viliojusi socialine akcija „Pirk su 
nuolaida ir 5% nuo pirkinių sumos skirsime 

labdarai”, indų pardavėjai „Žana“ dalį gau-
tų pajamų skyrė labdarai. „Maisto bankui“ 
perduota indų (puodų, peilių, pjaustymo 
lentų ir kt.) už 1,2 tūkst. eurų.  

„Maisto bankas“ jau trečius metus Klaipėdos 
nepasiturintiems tiekia labdaros valgyklos 
paslaugas, kurias finansuoja uostamiesčio 
savivaldybė. Vienos porcijos kainą sugebėję 
sumažinti iki 0,90 euro, miestui ne tik su-
taupome lėšų, bet ir leidžiame pamaitinti 
daugiau skurstančiųjų. Klaipėdos valgykla 
patiekė 27,4 tūkst. porcijų ir maitino 1439 
asmenis.  

Danske sporto iniciatyva
Keli šimtai vasaros mėnesiais aktyviai spor-
tavusių savanorių sudegino net 3 mln. ka-
lorijų, kurios pavirto į 3 tūkst. eurų čekį 
„Maisto bankui“. 

Liepą ir rugpjūtį 230 „Danske Bank“ dar-
buotojų suvienijo jėgas bendram iššūkiui – 
intensyviai sportuodami ir naudodami par-
sisiųstą „Endomondo“ programėlę, varžėsi 
tarpusavyje, kas sudegins daugiausia kalori-
jų ir vėliau jas konvertavo į paramą sunkiau 
besiverčiantiems Lietuvos gyventojams.
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Bendradarbiaujančios 
socialinės organizacijos
„Maisto bankas“ bendradarbiauja su 754 
socialinėmis organizacijomis ir įstaigomis, 
besirūpinančiomis nepasiturinčiais asme-
nims - ar tiesiog padedančioms, kad atlie-
kantis maistas nebūtų išmetamas, o pasiek-
tų stalą tų, kuriems jo neužtenka. 

2015 m. gegužės 13 d. „Maisto bankas“ 
LR Seime sušaukė Nacionalinį kovos su 
maisto švaistymu kongresą. Jo dalyviai 
pakvietė Vyriausybę burti specialistus ir 
imtis kompleksinių priemonių stabdyti 
maisto švaistymą. 

754
bendradarbiaujame 
su 754 socialinėmis 
organizacijomis ir 
įstaigomis

Viena iš šių priemonių – glaudinti ben-
dradarbiaujančių socialinių partnerių tin-
klą, dalytis patirtimi, diegti vienodus stan-
dartus ir kartu siekti surinkti pakankamų 
išteklių. Todėl Nacionaliniame kovos su 
maisto švaistymu kongrese dalyvavusių 
nevyriausybinių organizacijų ir socialinių 
įstaigų atstovai paskelbė Nacionalinės ko-
vos su maisto švaistymu koalicijos steigi-
mo iniciatyvą.

Koalicija ryžosi glaudžiau sąveikauti su 
atsakingomis valstybinėmis institucijomis 
kuriant pasiūlymus dėl priemonių, galinčių 
palengvinti paramos maistu organizavimą 
nepasiturintiems, šviesti visuomenę apie 
būtinybę tausoti maisto išteklius saugant 
aplinką ir siekiant mažinti skurdą. 
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„Maisto banko“  
  pajamų šaltiniai
„Maisto bankas" įrodė, kad gali padėti mažinti skurdą - reguliariai daliname paramą pagal 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondoprogramą, drauge su partne-
riais socialinėmis organizacijomis kasdien iš prekybinnkų, ūkininkų, gamintojų surenkame 
dešimtis tonų atliekančių maisto produktų ir juos perduodame nepasiturinčiųjų maitinimui.

Tačiau norint atlikti šį darbą, būtini nemaži ištekliai – tenka mokėti už transportą, dega-
lus, sandėliavimo patalpas ir kt. Be rėmėjų pagalbos ir finansavimo tai nebūtų įmanoma.

„Maisto banko“ 
pajamų šaltiniai

Paremti „Maisto banką“ galite internetu  
http://www.maistobankas.lt/paremk

Širdingai Jums dėkojame!

EPLSAF projekto 
išlaidų dalinė 
kompensacija 

29%
Ūkinė veikla

16%

Viešųjų darbų 
finansavimas

7%

Savivaldybių
finansavimas

8%
Bendrovių ir 
fondų parama

14%

Fizinių asmenų 
parama

26%

2016 metais „Maisto banko“ veiklai 
organizuoti gavome 664042 eurus.  

664042 Eur

„Maisto banko" pajamų šaltiniai yra šie:

didžiausią dalį sudarė Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo 
(EPLSAF) projekto išlaidų dalinė kompen-
sacija iš Lietuvos žemės ūkio ir maisto pro-
duktų rinkos reguliavimo agentūros - 29%,

26% lėšų paaukojo geradariai Lietuvos žmo-
nės, aukojantys trumpuoju numeriu 1343 
arba banko pavedimais,

16% surinkome iš partnerių socialinių 
orga nizacijų, kurios solidariai pasidalina 
maisto tvarkymo išlaidų naštą,

verslo bendrovių ir fondų parama  
sudarė 14%,

8% sudarė savivaldybių finansavimas, 
skiriamas maitinimo organizavimo pas-
laugoms tiekti - pvz., Klaipėdos labdaros 
valgyklai ir pan.

7% sudarė atlyginimai į „Maisto banką" 
siunčiamiems viešųjų darbų darbuoto-
jams, kuriuos perpus mokėjo teritorinės 
darbo biržos ir savivaldybės.

•

•

•

•

•

•
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  Širdingai dėkojame  
„Maisto banko“  
  finansiniams rėmėjams!

UAB „AV Group LT“

UAB „Baltimark“ 

UAB „Vakarų medienos grupė“

UAB „Aurelinas“

UAB „Turn East“

UAB „Stamela“

VšĮ „Gordijo mazgas“

UAB „Megamesta“

UAB „Eoltas“

UAB „Vilkritis“

UAB „Lupra“

UAB „AS Service“

UAB „Kauno švara“

UAB „Mosta“

UAB „Skills Access“

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūra
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„Maisto banko“   
  išlaidos

2016 metais surinkęs ir nepasiturinčiųjų  
maitinimui išdalinęs 11,5 mln. eurų vertės maisto,  
„Maisto bankas“ patyrė 664133 eurus išlaidų.

Renginiai

17%

Personalo 
išlaidos 

45,8%
Transportavimas 
8,2%

Kita

12,8%
Patalpų ir 
automobilių 
išlaikymas

14,8%
Ryšiai

4,5%

1344 m2 – „Maisto banko“ 
sandėlių plotas 

11 – „Maisto banko“ turimų 
auto transporto priemonių.  
Du automobilius pirkome, du 
pardavėme, vieną padovanojo 
„Išganymo armija Lietuvoje“.

147961 km – 2016 m. 
nuvažiuotas atstumas 
surenkant maisto produktus

15907 litrai – sunaudotas  
kuro kiekis.

19933 eurai – tiek išleidome 
automobilių remontui.

Patalpų ir automobilių išlaikymas 95038 

Personalo išlaidos 295316

Transportavimas 52700

Renginiai 109744

Ryšiai 28806

Kita 82529 

2016 metų „Maisto banko“ išlaidos  
pagal kategorijas:

Galutinė „Maisto banko“  
2016 m. finansinė ataskaita bus 
skelbiama 2017 m. III ketvirtyje 
atlikus finansinį auditą.
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„Maisto banko“    
  efektyvumas
Atsižvelgiant į paskutinio dešimtmečio re-
zultatus, kiekvienas MB paaukotas euras 
vidutiniškai tampa 15 porcijų valgio ne-
pasiturintiems. Tokius rezultatus gauname 
palyginę surinkto ir išdalinto maisto kiekį 
(sąlygine maisto porcija Europos maisto 
bankų federacija laiko 500 g angliavan-
denių, baltymų ir riebalų) ir tam patirtas 
finansines sąnaudas.

1 Eur = 24 porcijos valgio

Analizuodami 2016 metų rezultatą mato-
me, kad kiekvienas „Maisto banko“ gautas 
euras pavirto 24 porcijomis valgio nepa-
siturintiems.

Kiekvienas „Maisto bankui“ skirtas euras 
2016 metais ne tik sugeneravo 17,8 eurų 
vertės maisto skurstantiems. Taikant Euro-
pos maisto bankų federacijos patvirtintą 
CO pėdsako matavimo metodiką, šis euras 
16 kg sumažina anglies dvideginio išmeti-
mą ir sutaupo daugiau nei 1000 kubinių 
metrų gėlo vandens.

Pasaulinės verslo tarybos tvariai plėtrai at-
liktas 700 kompanijų 17-oje šalių tyrimas 
parodė, kad kiekvienas maisto švaistymui 
mažinti išleistas euras vėliau virsta 14 Eur 
mažesnėmis gamybos sąnaudomis.

 1 Eur = 24 porcijos valgio

Eur
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„Maisto banko“  
  žmogiškieji ištekliai
„Maisto banko“ regioniniai padaliniai veikia 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa-
nevėžyje. Čia 2016 m. dirbo 47 darbuotojai 
(23 pilnų etatų darbo krūviu), jiems padeda 
35 viešųjų darbų darbuotojai (8 etatų darbo 
krūviu), probacijos tarnybų ir savivaldybių 
siunčiami viešuosius darbus dirbti socialinių 
pašalpų gavėjai – 51 darbininkas (7 pilnų 
etatų darbo krūvio atitikmuo). 

Be to, „Maisto banko“ kasdienėse veiklose 
talkino net 684 savanoriai, atvykstantys pa-
dėti nuo 1 iki 5 kartų per savaitę. O kur dar 
tūkstančiai savanorių, padedančių „Mais-
to banko“ akcijose ir kituose renginiuose! 
Širdingai dėkojame Jums, savanoriai ir sa-
vanorės, už Jūsų dovanotą brangų laiką!
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  Dėkojame „Maisto banko“ 
  rėmėjams paslaugomis!
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„Maisto bankas“ kasmet sau kelia uždavinį 
surinkti ir išdalinti ne mažiau maisto, nei 
pernai. Plečiant bendradarbiavimą su pre-
kybos tinklais, daug dėmesio bus skiriama 
ne tik paramos maistu rinkimo ir dalinimo 
procesų tobulinimui, bet ir finansiniam pa-
ramos maistu organizavimo tinklo tvarumui.

Dirbdami petis į petį su kone tūkstančiu 
socialinių organizacijų jaučiame didelę at-
sakomybę. Parama maistu gelbsti ne tik ne-
pasiturinčius – ji padeda sutaupyti nemažus 
išteklius ir socialinėms organizacijoms. Joms 
ne tik nebereikia pirkti maisto – galimybė 
pamaitinti klientus atveria vartus tvaresnei 
ir rezultatyvesnei socialinei paramai.

Ateities iššūkis – įtikinti ne tik socialines or-
ganizacijas, bet ir maisto donorus prisidėti 
solidariai dalinantis paramos maistu organi-
zavimo kaštais. Turime užtikrinti patikimą ir 

Žvilgsnis į ateitį

„Maisto banko“ dalininkė, 
VšĮ „Versli Lietuva“ komunikacijos 
vadovė Rasa Bagdonienė

stabilų atliekančio maisto surinkimą ir per-
davimą vargstantiems, turime pasiekti kuo 
daugiau nepritekliaus kamuojamų šeimų, 
gyvenančių atokiau nuo ekonominių centrų. 
Juo ilgesnis labdarai atiduoto maisto kelias 
nuo davėjo iki valgytojo, tuo daugiau išlai-
dų tenka patirti labdaros organizacijoms. 

Vis labiau aišku, kad skurdas ir nepriteklius 
yra ne tik socialinė, bet ir ekonominė bei 
nacionalinio saugumo problema, ne tik di-
dinanti turtinę nelygybę ir valstybės biu-
džeto išlaidas, bet ir skatinanti emigraciją, 
mažinanti šalies patrauklumą investicijoms, 
stabdanti pažangą. 

Tikimės, kad bendromis verslo, valdžios 
ir nevyriausybinių organizacijų pastango-
mis nuosekliai mažinsime skurdą ir mais-
to švaistymą.

Širdingai dėkui už pagalbą! 
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„Maisto banko“ dalininkų valdyba:

Rasa Bagdonienė

Jolanta Blažaitė (valdybos pirmininkė)

Jūratė Zabielaitė

Loreta Zakarevičienė

Deimantė Žebrauskaitė

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Vytenio g. 54, 03229 Vilnius
Tel.: (8 5) 2627675
info@maistobankas.lt
www.maistobankas.lt | www.facebook.com/maistobankas

Įm. kodas: 192015172
Sąskaitos numeris: LT17 7300 0101 1976 5165
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Paremti „Maisto banką“ galite internetu - www.maistobankas.lt/paremk
arba skambindami/rašydami SMS trumpuoju tel. 1343 (auka 2 eurai) 

Redaktorius Vaidotas Ilgius
Dizainerė Jūratė Šatūnė
© LPF „Maisto bankas“ | Visos teisės saugomos
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