
„Maisto banko“ 
2015 metų ataskaita



„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą 
maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 

2001 m. pradėjęs veiklą, „Maisto banko“ projektas 2007 metais tapo 
savarankiška, ne pelno organizacija.

„Maisto banko“ misija – bendradarbiaudami su maisto pramonės ir pre-
kybos įmonėmis, padedami geraširdžių aukotojų ir socialiai atsakingų 
bendrovių, siekiame, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, 
bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą.

„Maisto banko“ veikla būtų neįmanoma be tūkstančių savanorių pa-
galbos, be rėmėjų ir partnerių tinklo. 

Širdingai Jums visiems dėkojame ir didžiuojamės 
su Jumis būdami didelio svarbaus reikalo dalimi!



Pasak gyventojų nuomonės apklausų, „Maisto 
bankas“ yra antra žinomiausia Lietuvos ne-
vyriausybinė organizacija. 37% šalies gy-
ventojų dalyvauja „Maisto banko“ akcijose 
ar remia trumpuoju numeriu 1343.

Kasmet „Maisto bankas“ virsta vis didesne, 
vis sudėtingesne organizacija – plečiasi or-
ganizacijos geografinė aprėptis, auga ben-
dradarbiaujančių partnerių ir rėmėjų gretos. 
Kitąsyk mums, prie „Maisto bankų“ ištakų 
buvusiems senbuviams, jau sunku žinoti 
visų vardus. 

Ir tai nuostabu, nes „Maisto bankas“ tampa 
ne paprasta organizacija, o įvairiaspalviu 
sambūriu, kuriame ranka rankon darbuoja-
si didmiesčių ir mažų miestelių savanoriai, 
didžiųjų prekybos tinklų ir maisto pramonės 
flagmanų profesionalai, bendruomenių ak-
tyvistai ir seniūnijų socialiniai darbuotojai, 
filantropai, ūkininkai, socialinio verslo en-
tuziastai, visuomeniniai maitintojai, žinias-
klaidos žvaigždės.

Tokia svaiginanti įvairovė kelia naują užduo-
tį – trumpai ir aiškiai visiems ir kiekvienam 
paaiškinti, ką ir kodėl darome, kaip kasdie-
niai kilogramai, dėžės ir paletės maisto metų 
gale pavirsta tūkstančiais tonų ir kaip pasiekia 
šimtus tūkstančių žmonių. Ši ataskaita, tikiu, 
pademonstruos įvairiabriaunę ir dinamišką 
„Maisto banko“ veiklą, telkiant paramą mais-
tu ir ją tiekiant nepasiturintiems. 

Įvertinę pasiektus rezultatus, 
pasidžiaugę jais ir padėkoję  
už bendrą darbą, kartu 
žvelkime pirmyn!

DEIMANTĖ ŽEBRAUSKAITĖ,  
„Maisto banko“ dalininkė

Turime nenustoti kalbėti apie tą nepriteklių 
kenčiančią Lietuvos dalį – moteris, vaikus ir 
vyrus – ir padėti jiems palengvinti gyveni-
mą šiandien bei suteikti geresnio gyvenimo 
viltį rytoj. Nes kiekvienas nepasiturinčiai 
šeimai perduotas maisto paketas, kiekvie-
na labdaros valgykloje patiekta valgio lėkš-
tė nepasiturintiems reiškia ne tik galimybę 
sutaupyti kelis ar keliasdešimt eurų ir juos 
skirti kitoms svarbiausioms – būsto, gydy-
mosi, transporto etc. – reikmėms tenkinti, 
bet ir tvirtą visuomenės pagalbos petį, at-
ėjus juodesniam, finansiškai sunkesniam 
laikotarpiui. Didžiuojamės matydami, kad 
kiekvienas „Maisto banko“ rėmėjo euras pa-
virsta 15 porcijų maisto nepasiturintiems.

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organi-
zacija neseniai patvirtino – Lietuvoje maisto 
stygių patiria penktadalis (19,6%) gyvento-
jų. Kenčiantys nuo maisto stygiaus patiria 
nerimą dėl neužtikrintos mitybos, privers-
ti maitintis prasčiau, mažinti porcijas ar net 
praleisti vieną ar kelis valgymus iš eilės. Tuo 
tarpu šalyje tebėra išmetama šimtai tūkstan-
čių tonų maisto atliekų, tarp kurių patenka 
ir nemažai maisto, kurį buvo galima laiku ir 
saugiai patiekti ant nepasiturinčiųjų stalo.
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2015 metais 
„Maisto bankas“ surinko 
ir išdalino 6161 toną 
maisto produktų,  
kurių  vertė sudarė 
7,4 mln. eurų.  
Tai – trečdaliu  
daugiau, nei pernai. 

„Džiaugiamės ir didžiuojamės rekordiškai aukštu 
rezultatu. Tai – savanorių ir darbuotojų komandos 
didelių pastangų vaisiai. Augantis gaunamo 
maisto kiekis demonstruoja rėmėjų pasitikėjimą 
„Maisto banko“ ir bendradarbiaujančių socialinių 
organizacijų tinklu. Tuo pačiu tai mus įpareigoja 
siekti dar aukštesnių našumo bei efektyvumo 
standartų.“ L. e. p. direktorė KRISTINA TYLAITĖ

2015 metais išdalinto 
maisto klasifikacija

Tonos

Konditerijos gaminiai (duona, pyragai) 649,1

Sausainiai 84,0

Kava, arbata 46,2

Kruopos, sausi pusryčiai 584,4

Šokoladas 5,2

Kremai, desertai 23,3

Pienas 367,5

Sausos košės, miltai 442,1

Makaronai, ryžiai 512,9

Džiovinti vaisiai, riešutai ir daržovės 0,5

Sriubos 102,2

Padažai 11,0

Aliejus, riebalai 296,6

Cukrus 434,3

Konservuoti vaisiai, uogienė, medus 4,7

Tonos

Konservuotos daržovės 40,7

Žuvies konservai 3,8

Mėsos konservai 72,8

Kūdikių maistas 3,3

Gaivieji gėrimai 81,0

Šaldyta mėsa ir žuvis 4,1

Šaldytas virtas maistas 8,3

Sūris, pieno produktai, kiaušiniai 532,4

Švieži vaisiai 290,5

Šviežios daržovės 1290,5 

Šviežia mėsa, dešra 132,9

Šviežias virtas maistas 25,9

Šviežia žuvis 39,1

Higienos priemonės 2,1

Kiti produktai 70,4

Išdalinta maisto 
(tonomis)

2011 2012 2013 2014 2015

4657

2923
3063

4191

6161
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Dėkojame rėmėjams  
už dovanojamą maistą!

Algimantas 
Vaupšas

Petras 
Vasiliauskas

Vidmantas 
Girdzijauskas

Algis 
Maračinskas

Saulius 
Dambrauskas

Albertas 
Petrovičius

Martynas 
Laukaitis

Henrikas 
Martinonis

Remigijus 
Impolis

Stanislovas 
Aleksandravičius

Gvidas 
Jansonas

Algimantas 
Danta

Stasys 
Rūdys

Ūkininkai: 

„MAISTO BANKO“ 2015 METŲ ATASKAITA  |  5



„Maisto bankas“ paramą maistu gauna iš  
prekybos tinklų, logistikos centrų ir didmeni-
ninkų, kurie atiduoda besibaigiančio galioji-
mo ar dėl kosmetinių priežasčių pardavimui 
netinkamą maistą (29% „Maisto banko“ iš-
dalinamo maisto). Maisto pramonės įmonių 
dovanojami maisto produktai sudaro 9% 
gautos paramos, ūkininkų dovanojamos 
daržovės ir vaisiai – 19%. Kiek daugiau nei 
trečdalį išdalinamo maisto kiekio sudaro Eu-
ropos Sąjungos paramos maistu paketai la-
biausiai nepasiturintiems (35%). Galiausiai, 
„Maisto banko“ akcijų ir kitų renginių metu 
žmonių paaukoti maisto produktai  sudaro 
8% išdalinto maisto.

Kiekis (t) Vertė (Eur)

„Palink” (prekybos tinklas „IKI”) 1.484,5 2584115

„RIMI Lietuva“ 283,8 348016

„Mondelez Europe“ 36,6 266398

„Maxima LT“ 232,1 221100

„Mantinga“ 57,4 61677

Ūkininkas Algimantas Vaupšas 452 58286

„Eugesta“ 31,4 57135

„Pieno žvaigždės“ 54,5 54452

„FrieslandCampina Germany“ 16,4 44787

„Sodžiaus rytas“ (ūkininkas Algimantas Morkūnas) 349,3 36016

Prekybininkai

29%

„Maisto banko“ paramos 
maistu šaltiniai

Gamintojai

9%

Ūkininkai

19%
Europos pagalbos 
fondas

35%

Fizinių asmenų 
paaukoti produktai

8%

Didžiausių 2015 metų rėmėjų 
maistu dešimtukas: 

„Maisto banko“ rėmėjai maistu

6 



„Maisto bankas“ nuo 2009 metų yra Euro-
pos maisto bankų federacijos (FEBA) narys. 
Trisdešimtmetį atšventusi FEBA vienija 271 
maisto banką, veikiantį 23 Europos valstybė-
se. Europos maisto bankai 2015 m. išdalino 
531 tūkst. tonų maisto produktų, ši parama 
pasiekė 5,7 mln. nepasiturinčių europiečių.

Europos perspektyva

„Džiugu pastebėti, kad būdami 
nedidelės šalies atstovai, į bendrą 

„aruodą“ įnešame solidų indėlį 
ir esame pirmame dešimtuke. 

Pagal surinktą ir nepasiturintiems 
išdalintą maistą nedaug atsiliekame 

nuo D. Britanijos ar Nyderlandų, 
pirmaujame tarp Šiaurės šalių“ – 

sako „Maisto banko“ komunikacijos 
ir plėtros vadovas, FEBA valdybos 

narys VAIDOTAS ILGIUS. 

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Euro-
pos komisaras Vytenis Andriukaitis pabrėžė, 
kad Europos Sąjungos šalys kasmet išmeta 
88 milijonus tonų maisto atliekų, taip pra-
rasdamos 143 milijardus eurų. 16 milijonų 
tonų – tiek maisto atliekų būtų galima iš-
vengti, jei dar tinkamas vartoti maistas laiku 
būtų perduodamas labdaros organizacijoms. 
Europos maisto bankams pavyksta išgelbėti 
vos 1,3% šio milžiniško kiekio.
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„Maisto banko“ geografija

Bendradarbiaudamas su 994 socialiniais 
partneriais, „Maisto bankas“ kasdien 
dirba 73 Lietuvos miestuose. Šią veiklą 
koordinuoja regioniniai „Maisto banko“ 
padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
Panevėžyje, o 2015 m. pabaigoje ir naujai 
įkurtas padalinys Šiauliuose.

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

Kiekis (t)

Išdalintos 
paramos vertė 
(tūkst. Eur)

Vilniaus regionas 2142,9 2202,9

Kauno regionas 1931,9 1991,9

Klaipėdos regionas 1005,3 1065,3

Panevėžio regionas 860,5 900,5

2015 metais išdalintos  
paramos maistu pasiskirstymas 
pagal regionus:

Tiek parduotuvių, 
į kurias kasdien 
važiuojame surinkti 
besibaigiančio galiojimo 
maisto produktų:

299
228
IKI 
+ 4 logistikos 
sandėliai

41
MAXIMA 
+ 1 logistikos 
sandėlis

30
RIMI 

Alytus, Anykščiai, Avižieniai, Birštonas, Biržai, 
Druskininkai, Elektrėnai, Galgiai, Gargždai, Garliava, 
Grigiškės, Ignalina, Jieznas, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, 
Kairiai, Kaišiadorys, Kalvarija, Kaunas, Kazlų Rūda, 
Kėdainiai, Kelmė, 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, Varėna, Vievis, 
Vilkaviškis, Vilkija, Vilnius, Visaginas, Zarasai.
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„Socialinių organizacijų nelaikome vien „paramos 
gavėjomis“, jos yra svarbiausi talkininkai, atpažįstant 
aštriausius poreikius ir užtikrinant, kad labdarai 
atiduodamas maistas per trumpiausią įmanomą laiką 
saugiai pasiektų nepasiturinčias šeimas“, – sako  
Vilniaus regiono padalinio vadovas MODESTAS BASTYS. 

Bendradarbių tinklas

„Maisto bankas“ bendradarbiauja su 994 
socialinėmis organizacijomis ir įstaigomis, 
besirūpinančiomis ir globojančiomis nepa-
siturinčius asmenis ar tiesiog padedančioms, 
kad atliekantis maistas nebūtų išmetamas, 
o pasiektų stalą tų, kuriems jo neužtenka.

Dėkojame už Jūsų pagalbą 
ir bendrą darbą, draugai!  

Tai - labdaros valgyklos, vaikų dienos cen-
trai, neįgaliųjų ar gausių šeimų asociacijos, 
socialinių paslaugų centrai, bendruomenės, 
senelių namai, reabilitacijos centrai, ligoni-
nės ir pan.

994
socialinės 
organizacijos  
ir įstaigos

Teritorijos, 
kuriose veikia 
bendradarbiaujančios 
organizacijos
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Paramos maistu gavėjai

Vieni žmonės iš „Maisto banko“ gauna keletą 
vienkartinių paketų, kiti dalyvauja tęstinėse 
programose ir maistu paremiami periodiškai, 
treti būdami socialinių organizacijų globoje, 
gali būti valgydinami ir kasdien. 

86 949
Vidutiniškai per mėnesį maistu 
rėmėme 86 949 žmones.

toks per 2015 metus 
„Maisto banko“ išdalintų 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo 
(EPF) maisto paketų skaičius

499 553

„Paramą gaunantys žmonės iš pažiūros mažai 
kuo skiriasi nuo aplinkinių, – apie patiriamus 
sunkumus dažniausiai žino tik artimieji ir 
socialiniai darbuotojai“ – sako Panevėžio 
regiono padalinio vadovė ASTA ČEPONIENĖ.

270 tūkst.
2015 m. „Maisto banko“ paramą vienu ar 
kitu būdu gavo 270 tūkst. nepasiturinčių 
asmenų.
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Skurdas Lietuvoje

560 tūkst.
Statistikos departamento duomenimis, 
Lietuvoje žemiau skurdo rizikos ribos 
gyvena apie 560 tūkst. asmenų – t. y. 
19,1% šalies gyventojų. Didžiuosiuose 
miestuose skursta 12,2%, kituose 
miestuose – 22%, kaime – 25,5% 
gyventojų. Skursta kas dešimtas  
dirbantis, dvi iš trijų daugiavaikių šeimų, 
40% vienų vaikus auginančių mamų, 
dauguma bedarbių.

Šeštadalis šalies žmonių negali sau leisti bent 
kas antrą dieną pavalgyti mėsos, žuvies ar 
kito baltymais turtingo maisto. Penktadalis 
pensininkų negali sau leisti pasilepinti puo-
deliu kavos.

Tačiau liūdniausia, kad skaičiuojant 2008 
m. kainomis, Lietuvoje žemiau skurdo ribos 
tebėra 23% gyventojų – t. y. trimis punktais 
daugiau nei iki pasaulio ekonominės krizės, 
todėl kova su skurdu nėra laimėta, nepaisant 
visų pastangų.

 Kas šešta šeima Lietuvoje 
neišgali triskart per savaitę 

valgyti mėsos ar žuvies

12,2%
Skursta 
didžiuosiuose 
miestuose

22%
Skursta kituose 
miestuose

25,5%
Skursta kaime

Apie skurdo situaciją šalyje nuolat 
informuojame Lietuvos visuomenę

 Kas šešta šeima Lietuvoje 
neišgali triskart per savaitę 

valgyti mėsos ar žuvies

 Kas šešta šeima Lietuvoje 
neišgali triskart per savaitę 

valgyti mėsos ar žuvies
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Kova su maisto švaistymu

Už paramą šiame darbe ypač 
dėkojame Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos finansinio 
2009–2014 m. mechanizmo 
NVO programai Lietuvoje.

Tokiu būdu sėkme buvo vainikuotos kelerių 
metų pastangos šviesti visuomenę, kalbėtis 
su maisto pramonės ir prekybos sektoriaus 
lyderiais bei valdžios institucijomis apie bū-
tinybę imtis konkrečių priemonių mažinant 
nereikalingus atliekančio maisto praradimus, 
jį tiekiant tiems, kas neįstengia pakankamai 
pramisti. Lietuva drauge su pažangiausiomis 
Europos Sąjungos šalimis vėl žengia avan-
garde, ieškodama efektyvių būdų mažinti 
maisto švaistymą ir skurdą.

Gegužės 13 d. LR Seime vyko „Maisto ban-
ko“ inicijuotas Nacionalinis kovos su maisto 
švaistymu kongresas. Jo dalyviai kreipėsi į 
Vyriausybę, prašydami suburti specialis-
tų grupę ir imtis kompleksinių priemonių 
stabdyti maisto švaistymą. Vyriausybė į šį 
kvietimą atsiliepė rudenį, sudarydama tarp-
žinybinę kovos su maisto švaistymu politikos 
formuotojų grupę.
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Apdovanojimai

Kasmet Ūkio ministerijos rengiamuose 
Verslo dienos apdovanojimuose  
„Už nuopelnus verslui“ pernai buvome 
apdovanoti  „Socialinio verslo lyderio“ 
kategorijoje.

Širdingai dėkojame prekybos, maisto pramonės, visuomeninio 
maitinimo bendrovėms, ūkininkams už atiduodamą atliekantį  
maistą, kurį perduodame nepasiturintiesiems maitinti. Nors esame 
labdaros organizacija, verslo bendruomenė pripažįsta „Maisto banką“, 
kaip vertingą partnerį, kuris padeda  spręsti ir verslo problemas. 
Neabejoju, kad abipusiai naudinga partnerystė, auginama ant 
pasitikėjimo ir profesionalumo pagrindų, žengs į kokybiškai naują 
lygmenį, tuo pačiu kuriant dar didesnes vertes kovoje su maisto 
švaistymo ir skurdo mažinimu“, - sakė „Maisto banko“ dalininkė,  
VšĮ „Versli Lietuva“ komunikacijos vadovė RASA BAGDONIENĖ.
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„Maisto banko“ akcijos

2015 metais turėjome neeilinę progą. Ru-
denį surengėme jubiliejinę – dvidešimtąją – 
„Maisto banko“ akciją. Šis dukart metuose 
vykstantis labdaringas vajus įsitvirtino kaip 
vienas populiariausių ir žinomiausių aukoji-
mo ir savanorystės renginių Lietuvoje. „Mais-
to banko“ akcijose bent kartą dalyvavo kone 
pusė šalies gyventojų (49,3%).

Paaukota 379 687 
vienetai įvairių ilgai 
negendančių produktų

Pavasario ir rudens „Maisto banko“ akcijos 
atnešė puikių rezultatų – geros valios žmo-
nės paaukojo 425 tonas ilgai negendančių 
maisto produktų, kurių vertė – 668 267 eurai. 
Surinktą maistą gavo kone 60 tūkst. mažas 
pajamas gaunančių gyventojų.

„Pernai paaiškėjo, kad lietuviai  
„Maisto banko“ akcijas vertina ir kaip 
geriausią prekybos tinklų socialinės 
atsakomybės išraišką“, - sako „Maisto banko“ 
akcijų koordinatorius TADAS BERŽONSKAS.

Rudens „Maisto banko“ akcijų 
rezultatai (2010-2015)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

318 381 379241 285 282

295 357 341198 248 232
- vertė (tūkst. Eur)         - kiekis (tūkst. vnt.)

379 687
Rudens „Maisto banko“ 
akcija skaičiais:

141,100
Maisto paaukota 
141,100 kartų

Akcijoje talkino  
8423 savanoriai

8423
Maistu paremti  
59458 žmonės.

59458

Gargždai, Klaipėda, Kretinga, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, Palanga, Plungė, Priekulė, Rietavas, Salantai, Skuodas, Šilalė, Šilutė, 
Šventoji, Tauragė, Telšiai, Alytus, Ariogala, Birštonas, Jieznas, Jonava, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kaunas, Kazlų Rūda, Kėdainiai, Kybartai, 
Marijampolė, Prienai, Ramučiai, Raseiniai, Raudondvaris, Rumšiškės, Šakiai, Vilkaviškis, Anykščiai, Biržai, Joniškis, Kelmė, Kupiškis, 
Kuršėnai, Pakruojis, Panevėžys, Pasvalys, Radviliškis, Rokiškis, Šeduva, Tytuvėnai, Kairiai, Šiauliai, Aukštadvaris, Druskininkai, 
Eišiškės, Elektrėnai, Grigiškės, Ignalina, Lazdijai, Lentvaris, Molėtai, Pabradė, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionėliai, Trakai, Ukmergė, 
Utena, Varėna, Vievis, Vilnius, Visaginas, Zarasai -  miestai, kuriose vyksta akcija. 
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2015 metais EPF paramą dalinome šešis kartus:

Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas
Pats didžiausias ir sudėtingiausias „Maisto 
banko“ vykdomas projektas – Europos pa-
galbos labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo (EPF) maisto paketų dalinimas dvide-
šimtyje Lietuvos savivaldybių.

EPF parama maistu svarbi tuo, kad plačiau-
siai pasiekia nepasiturinčiuosius ir padeda 
tenkinti vieną pagrindinių poreikių. Mitybai 
Lietuvos gyventojai vidutiniškai išleidžia 

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 daliname EPF maisto paketus,

Mėnuo Kiekis (Kg) Vertė (Eur) Savivaldybės
Paramos  
gavėjų skaičius

Sausis 258 656 301 558 17 96 355

Kovas 120 610 187 360 17 69 588

Gegužė 412 578 565 156 17 70 444

Liepa 321 098 443 062 17 81 900

Rugsėjis 506 985 651 962 17 84 295

Gruodis 450 624 520 777 20 96 971

2 070 552 2 669 874

499 553
Išdalintų maisto paketų 
skaičius per 2015 metus

130 268,66 eurai
EPF maisto paketų dalinimo kaštams iš dalies 
padengti 2015 m. gautas finansavimas

23% pajamų, o skurdžiau gyvenantieji ir 
dar didesnę dalį. „Todėl skirdama lėšas to-
kiam fondui veikti visose ES šalyse narė-
se, Europos Sąjunga siekia, jog kiekvienam 
nepriteklių patiriančiam europiečiui būtų 
užtikrintas bent minimalus maitinimasis“, – 
pernai besilankydama „Maisto banke“ sakė 
EPF veiklą kuruojanti Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė

„MAISTO BANKO“ 2015 METŲ ATASKAITA  |  15



Rusijos embargo pasekmės

Dėl 2014 m. Rusijos paskelbto ekonominio 
embargo, šios šalies rinkai Lietuvoje užau-
gintos daržovės, regis, buvo pasmerktos su-
pūti. Lietuva buvo viena pagrindinių morkų 
tiekėjų Rusijai – kasmet mūsų šalies ūkiuose 
užauginama 60–70 tūkst. tonų morkų, tad 
Rusijai atsisakius lietuviškų daržovių, mūsų 
šalies ūkininkams grėsė dideli nuostoliai, tuš-
čiai prapulti galėjo kalnai puikiausių morkų, 
kopūstų, pomidorų.

Reaguodama į nepaprastą situaciją, Europos 
Komisija ūkininkams pasiūlė kompensacijas 
tuo atveju, jei jie neeksportuotas daržoves 
nemokamai atiduos labdarai. Tokiu būdu į 
„Maisto banko“ sandėlius visus metus ke-
liavo ūkininkų dovanotos daržo gėrybės. 
Paskutinės praėjusių metų derliaus morkos 
buvo baigtos dalinti tik prasidėjus birželio 
karščiams. Labdaros organizacijos savanoriai 
perteklines morkas ir kopūstus siūlė ne tik 
socialinių organizacijų globojamiems netur-
tėliams, daržoves noriai ėmė mokyklos, dar-
želiai, senelių namai, ligoninės.

2015 m. gautų ir išdalintų „embargo“ daržovių kiekis:

Rėmėjas Kiekis (t) Paramos vertė (Eur)

„Sodžiaus rytas“  
(ūkininkas Algimantas Morkūnas)

344,7 35491

Ūkininkas Algimantas Vaupšas 452 58286

Ūkininkas Algis Maračinskas 40 5124

Ūkininkas Vidmantas Girdzijauskas 100 12810

Ūkininkė Modesta Kudžmaitė 20 2562

Iš viso 956,7 114273

Akmenė, Alytus, Biržai, Jonava, Kaunas, Kėdainiai, 
Klaipėda, Kudirkos Naumiestis, Panevėžys, Pasvalys, 
Radviliškis, Raseiniai, Rietavas, Rokiškis, Šakiai, 
Šalčininkai, Šiauliai, Šilutė, Telšiai, Ukmergė, Utena, 
Vilnius, Zarasai – miestai, kurių nepasiturintiems 
gyventojams dalinome „embargo“ daržoves.
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Išgelbėta kava

2015 m. vasarą pasirašyta „Maisto banko“ ir 
Muitinės departamento bendradarbiavimo 
sutartis netruko duoti įspūdingų vaisių – nuo 
sunaikinimo išgelbėtas ir nepasiturintie-
siems išdalintas didžiulis kiekis – 39 to-
nos – prabangos dalyku laikomos kavos.

Tai – vogtos prekės, kurias operacijos metu 
rado ir sulaikė Lietuvos muitinės pareigū-
nai. Muitininkų konfiskuotos maisto pre-
kės paprastai būna sunaikinamos, tačiau 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos leidimu ir savininkų sutikimu, ši kava 
buvo išdalinta nepasiturinčių maitinimui. 
Kava buvo dalinama nepasiturinčius mai-
tinančioms socialinėms organizacijoms ir 
įstaigoms bei dvidešimties savivaldybių 
gyventojams, gaunantiems EPF maisto 
paketus – t. y. beveik 100 tūkst. asmenų.

Pavadinimas Kiekis (kg) Vertė (Eur)

Vilniaus regionas 12 300,6 95 876

Kauno regionas 12 087,5 87 290

Klaipėdos regionas 4 809,9 47 493

Panevėžio regionas 7 401,1 35 739

Iš viso 36 599,1 266 398

39 tonos
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Klaipėdos labdaros valgykla

Jau trečius metus veikia „Maisto banko“ labdaros valgykla, dirbanti Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės, visuomeninių organizacijų ir verslo bendrovių bendradarbiavimo dėka. Nuta-
rusi nepasiturinčiųjų maitinimo paslaugas pirkti iš nevyriausybinių organizacijų, miesto 
savivaldybė kasmet sutaupo beveik pusę anksčiau šiai valgyklai išlaikyti skiriamos sumos.

„2015 metasi valgykloje kas 
mėnesį vidutiniškai buvo maitinami 
185 menkas pajamas turintys 
uostamiesčio gyventojai“, – sako 
„Maisto banko“ Klaipėdos  
regiono padalinio vadovas  
RAIMONDAS DANUPAS.

3060
Vidutiniškai tiek porcijų 
valgio valgykla pateikė 
kas mėnesį

32 325,82 eurų
Klaipėdos miesto savivaldybės 
2015 m. suteiktas finansavimas šiai 
socialinei paslaugai teikti

0,89 ct
Tokia vidutinė vienos 
valgio porcijos kaina
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„Pasidalink“

Metams baigiantis pats svarbiausias projek-
tas – drauge su LNK televizijos kanalų grupe 
vykdomas labdaros koncertas „Pasidalink“. 
Šios socialinės akcijos metu siekiame atkreip-
ti visuomenės dėmesį į „Maisto banko” įvai-
riuose miestuose vykdomą veiklą, nušviesti 
visuomenės grupes, kurios dėl mažų pajamų 
ar įgūdžių neišgali pilnavertiškai maitintis, pa-
pasakoti apie jų poreikius, pagalbos būdus, 
organizuojant paramą maistu, ir surinkti lėšų, 
reikalingų „Maisto banko” veiklai vykdyti.

Ketvirtoji „Maisto banko“ ir LNK televizijos 
labdaros akcija „Pasidalink“ buvo itin sėk-
minga – gerumui ir dosnumui širdis atvėrė 
dešimtys tūkstančių žmonių, aukoję trum-
puoju numeriu 1343 ir portale Aukok.lt.  
Labdaros koncerto tiesioginės transliacijos 
metu surinkta virš 183 tūkst. eurų. Projek-
to metu taip pat buvo rinktos lėšos, skirtos 
padengti 55,4 tūkst. eurų koncerto organi-
zavimo sąnaudoms.

2015 metais naudojome lėšas, surinktas 
projekto „Pasidalink- 2014“. Atsiskaičius 
už telekomunikacijos bendrovių paslaugas, 
„Maisto banko“ veikloms – transportui, pa-
talpų nuomai ir eksploatacijai, darbo užmo-
kesčiui, ūkinėms reikmėms – finansuoti buvo 
skirta 130 tūkst. eurų.

183 tūkst. eurų
Labdaros koncerto tiesioginės 
transliacijos metu surinkta
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Kiti projektai

2015 metais „Maisto bankas“ įgyvendino 
visą eilę smagių projektų. Pirmiausia dera 
paminėti sėkmingai baigtą projektą „Stab-
dykime maisto švaistymą Lietuvoje!”, ku-
rio metu metu sukurtas virtualus atliekamo 
maisto žemėlapis, dešimtyje miestų vyko 
NVO, vietos valdžios ir verslo atstovų „aps-
kritų stalų“ diskusijos, šiam projektui sukur-
to dokumentinio filmo „Dėmesio – maistas!” 
peržiūros ir, jau minėtas, Nacionalinis kovos 
su maisto švaistymu kongresas. 2015 me-
tais šiam projektui vykdyti iš EEE finansinio 
2009–2014 m. mechanizmo NVO programos 
Lietuvoje gavome 8490,72 Eur finansavimą.

8490,72 eurų

Bendradarbiaudami su portalu aukok.lt ne 
tik rinkome lėšas labdaringo vajaus „Pasi-
dalink“ metu, bet ir projektams „Ledauny-
čios  –  termo dėžės saugiam maistui“ bei 
„Nė trupinio pro šalį!“. Iš viso šiuo portalu 
naudojęsi aukotojai 2015 metais pervedė 
17006,28 eurų.

17006,28 eurų

„Maisto banko“ Vilniaus sandėlio savanoriai 
išbandė ekologišką „Nissan“ elektromobilį 
„eNV200“, per mėnesį sutaupydami apie 
300 eurų.

Pereidami prie Europos valiutos, šalies gy-
ventojai kišenėse ir taupyklėse likusius litus 
bei centus galėjo mesti į specialiai „Swed-
bank“ klientų aptarnavimo skyriuose įreng-
tas „Maisto banko“ talpyklas. Labdaringo at-
sisveikinimo su litais metu žmonės „Maisto 
bankui“ paaukojo 4877 eurus.

4877 eurus
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„Sveikatiada“

Aštuntus metus „Maisto banko“ vykdomas projektas „Sveikatiada“ propaguoja sveikos gy-
vensenos kultūros diegimą Lietuvos švietimo įstaigose. 2015 m. „Sveikatiada“ bendradar-
biavo su 560 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir darželių. Virš 10 tūkst. vaikų sportavo, 
mankštinosi, gamino ir ragavo sveikuoliškus patiekalus, dalyvavo sveikos mitybos viktori-
nose ir aktyviai domėjosi sveika ir subalansuota mityba. Aktyviausi dalyviai apdovanoti 
puikiais prizais.

25 756,48 eurų
Šio projekto vykdymui  
2015 m. gavome 25 756,48 eurų paramos.  
Daugiau informacijos žr.: www.sveikatiada.lt

560
Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklų 
ir darželių
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Dėkojame „Maisto banko“ 
finansiniams rėmėjams!

VšĮ „Gordijo mazgas“, UAB „Lematec“, UAB „Megamesta“, UAB „PPMI Group“, UAB 
„LISIPLAST“, UAB „Vilrida“, P. Vileišio progimnazija, asociacija „Baltijos ūkis ir verslas“,   

asociacija „Šilutės sandora“, UAB „Steigimas ir apskaita“, VŠĮ „Girinis Care(s)“ Lt

Litauen Haelpenfund

Arnas Sruoga

UAB ”VIJUS”
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„Maisto banko“  
  2015 metų pajamos

Rinkdami ir nepasiturinčiųjų maitinimui 
tiekdami maistą, privalome užtikrinti tin-
kamą maisto transportavimą, saugojimą, 
tvarkymą ir apskaitą. Tam patiriamoms 
išlaidoms padengti prašome paramos ir 
pagalbos iš geros valios žmonių, socia-
liai atsakingų verslo bendrovių, paramos 
fondų ir tarptautinių programų, teikiame 
prašymus savivaldybėms ir valstybinėms 
programoms, kreipiamės pagalbos į ben-
dradarbiaujančius partnerius.

2015 metais „Maisto banko“ veiklai 
organizuoti gavome 571 854,48 eurų.

Verslo bendrovių  
ir fondų parama

20%
Valstybės/
savivaldybės 
finansavimas

43%

571 855 Eur

Fizinių asmenų 
parama

30%
Ūkinė veikla

7%
Analizuodami pastarųjų metų rezultatus 
galime teigti, kad kiekvienas „Maisto ban-
ko“ gautas euras pavirsdavo 15 santykinių 
porcijų valgio nepasiturintiesiems. Pernai 
šis santykis dar geresnis - už kiekvieną 
eurą patiektos 22 porcijos (500 g) maisto.

„Maisto banko“ 
pajamų šaltiniai

1 Eur = 22 porc.

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

Širdingai Jums dėkojame!
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„Maisto banko“ išlaidos

2015 metais surinkęs ir nepasiturinčiųjų  
maitinimui išdalinęs 7,4 mln. eurų vertės maisto,  
„Maisto bankas“ patyrė 567835,8  eurų išlaidų. 

Eur

Darbo užmokestis 203804,54

Socialinis draudimas 63020,00

Autorių honorarai 2139,46

Komandiruotės 13233,34

Maitinimo išlaidos 3217,15

Patalpų nuoma 40922,88

Patalpų eksploatacija 33192,66

Transportavimas 42538,40

Transporto eksploatacija ir remontas 18251,10

Ūkinės išlaidos 12090,02

Draudimas 3500,09

Kanceliarinės išlaidos 9083,85

Ryšiai 8319,18

Viešinimas 15691,85

Projektų sąnaudos 96713,66

Kita 2117,29

2015 metų „Maisto banko“ išlaidos 
pagal kategorijas:

Galutinė „Maisto banko“ 2015 m. finansinė 
ataskaita bus skelbiama 2016 m. liepos mėnesį 
atlikus finansinį auditą.

 567 835,8 eurų

1041 m2

„Maisto banko“ sandėlių plotas

258 m2

„Maisto banko“ biurų plotas

8
„Maisto banko“ mikroautobusai.

140325 km
tiek nuvažiavome per metus 
rinkdami maisto produktus.

14592 l 
tiek kuro sunaudojome.

18101 Eur
tiek išleidome transporto 
priemonių remontui.

2015 m. įsigijome vieną 
transporto priemonę –  
ne naują Renault Master. 
Su šaldymo įranga šis 
mikroautobusas kainavo 

13,1 tūkst. eurų.
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Žmogiškieji ištekliai

„Maisto banko“ regioniniai padaliniai veikia 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa-
nevėžyje. Čia dirba 27 darbuotojai (23 etatų 
darbo krūviu), jiems padeda 35 viešųjų darbų 
darbuotojai (8 etatų darbo krūviu).  

„Maisto banko“ kasdienėse veiklose talkina 
403 savanoriai, atvykstantys padėti nuo 1 iki 
5 kartų per savaitę. O kur dar tūkstančiai sa-
vanorių, padedančių „Maisto banko“ akcijose 
ir kituose renginiuose!

„Nuolat besikeičiantį savanorių srautą matome kaip nuostabią galimybę. 
Patalkinti ateinantys moksleiviai, senjorai, atostogaujantys profesionalai 
ar patys paramos gavėjai išsineša ir savo aplinkai perduoda gilų 
supratimą, ką ir kaip „Maisto banke“ dirbame kas dieną, gelbėdami 
tonas atliekančio maisto ir jas tiekdami nepasiturintiems maitinti“, – 
sako „Maisto banko“ Vilniaus regiono padalinio paramos programų ir 
savanorių koordinatorė DOVILĖ KOVALSKYTĖ.

Norinčius tapti „Maisto banko“ 
savanoriais kviečiame registruotis 
www.maistobankas.lt/reg

Širdingai dėkojane už 
dovanotą brangų laiką!
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Dėkojame „Maisto banko“ 
rėmėjams paslaugomis!

Rolandas 
Vilkončius
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Labdaros ir paramos fondo 
„Maisto bankas“ dalininkai:

Jolanta Blažaitė (valdybos pirmininkė)

Loreta Zakarevičienė

Jūratė Zabielaitė

Brutenis Veitas

Rasa Bagdonienė

Deimantė Žebrauskaitė

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ 
Vytenio g. 54, 03229 Vilnius 

Tel./faks. (8 5) 2733588, (8 5) 2627675
info@maistobankas.lt, www.maistobankas.lt

Įm. kodas: 192015172;

Sąskaitos numeris: LT17 7300 0101 1976 5165;

PVM mokėtojo kodas: nesame PVM mokėtojai; 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Dailininkė Nomeda Marčėnaitė

Dizainerė Jūratė Šatūnienė




