
 4-oji deklaracija 2016: 
Pasidalinti kartu naująja viešojo maitinimo paslaugų Europos miestuose 

vizija .

Mes esame jauni specialistai iš 20 skirtingų Europos šalių, su skirtingais išsilavinimais ir patirtimis. 
Mes praleidome septynias dienas diskutuodami apie maistą, pateikdami svarius argumentus ir 
dalindamiesi patirtimi. Išvien mes pripažįstame, kad dabartinė mūsų maisto sistema yra gilioje 
krizėje. Todėl yra būtina neatidėliojant pakeisti esamą paradigmą. 

Remiantis, Eating City  platformos, Eating City  vasaros stovyklos 2016 nustatytais duomenimis - 
Miestas yra problemos centras, bet ir sprendimas. Viešojo maitinimo paslaugos yra ta galimybė, 
kuri įtakoja teigiamą pokytį. Todėl mūsų vieninga žinia yra adresuota miestams, ypatingai 
savivaldybių sprendimų priėmėjams. Nepaisant to, mes patvirtiname, kad kiekvienas valdžios 
lygmuo nuo ES iki vietos lygmens yra svarbus, turintis savo pareigas ir atsakomybes.

Krizė, su kuria susiduriame šiandien, yra kompleksinė. Dabar žmonės naudoja Gamtą 
savanaudiškais tikslais, nepaisydami jos agroekologinio atsparumo. Mes, kaip žmonija, 
pamiršome, kad esame dalis didesnio paveikslo ir esame tarpusavyje susiję. Šis gavybinis modelis 
daugiau neperspektyvus užtikrinant planetos ir žmonijos ateitį. Pagrindinio reikalavimo laikymasis - 
gaminti daugiau maisto, norint pamaitinti pasaulį, tik dar labiau skatina augti problemą.  

Alkis, nutukimas, neužkrečiamos ligos, atliekos, perdirbti maisto produktai, nežinojimas, atskirtis, 
nelygybė. Tai yra meniu. Teisė į maistą, maisto suverenumas, socialinė įtrauktis, malonumas, 
skonis, kultūrinis pripažinimas, miesto ir kaimo susiejimas. Tai yra, ko norime.

Tam, kad mūsų maisto ciklas būtų tausojantis, mes nustatėme dvi skirtingas, bet tarpusavyje 
susijusias veiksmų grupes. Viena vertus, nauja palengvinanti valdymo sistema maistui yra būtina. 
Kita vertus, mes turime pakeisti kiekvieną ciklo žingsnį nuo gamybos, per vartojimą, iki atliekų – ir 
vėl sugrįžtant į žemę.

Štai mūsų receptas:

Valdžios ĮSITRAUKIMAS 

Problema: Politinės valios ir/ ar gebėjimų trūkumas spręsti aktualius tausojimo klausimus ir 
ypatingai maisto problemas. Todėl miestų veiksmai dažnai yra fragmentiški ir remiasi skirtingų 
Miesto pareigūnų asmenine motyvacija.

Sprendimas: Tarpdepartamentinio ir tarpsektorinio koordinavimo skatinimas sukurs integruotą 
viziją ir teigiamas sinergijas miestų tausojančio maisto politikoje.



Veiksmai:

• Sukurti integruotą Miesto maisto strategiją su visomis suinteresuotomis šalimis maisto 
sektoriuje ir kituose instituciniuose lygmenyse, įskaitant piliečius.

• Įsteigti Tausojančio maisto departamentą/ biurą, kuris koordinuotų miesto departamentų 
veiklas susijusias su tausojimu. Toks biuras suteiktų galimybę visoms šalims bendradarbiauti. 

• Įdarbinti kvalifikuotus ir atskaitingus Tausojančio maisto patarėjus visuose instituciniuose 
lygmenyse.

Viešojo sektoriaus maitinimo paslaugų GERINIMAS 

Problema: Kasdien mūsų miestuose yra patiekiami milijonai valgių. Netausojančio Viešojo 
sektoriaus maitinimo paslaugos turi didžiulį neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Sprendimas: Lanksčios ir tausojančios Viešojo sektoriaus maitinimo paslaugos suteiks puikią 
galimybę pakeisti vartojimo modelius ir užtikrinti socialinę įtrauktį. 

Veiksmai:

• Propaguoti ES institucijoms pakeisti viešųjų pirkimų taisykles, kurios leistų pasirinkimui prašyti 
vietinio maisto produkcijos. 

• Įpareigoti visas Viešojo sektoriaus maitinimo įstaigas teikti prioritetą sezoniniam, ekologiškam, 
tausojančiam ir vietiniam maistui už sąžiningą ir prieinamą kainą. 

• Iš anksto planuoti viešojo maitinimo pirkimų poreikį, derinant ir optimizuojant jį su 
ūkininkavimo aspektais bei produkcijos tiekimu. 

• Įtraukti konkurso dokumentuose specifikacijas dėl perdirbamų arba mikroorganizmų skaidomų 
pakuočių ir efektyvaus maršruto planavimo, siekiant sumažinti išmetamo anglies dioksido 
kiekį.

• Sudaryti meniu tarpdisciplininėje darbo grupėje, siekiant sukurti kūrybiškus, sveikus, 
subalansuotus ir skanius valgius Viešojo sektoriaus maitinimo įstaigose. Tai leistų sumažinti 
mėsos vartojimą bei išlaikyti minimalų perdirbtų maisto produktų vartojimą.

• Įgalinti atvirą prieigą ir skaidrią duomenų bazę, kuri supaprastintų kontrolės ir atskaitų teikimo 
procesus Viešojo sektoriaus maitinimo paslaugoms. 

Švietimo ir įsitraukimo SUVIENIJIMAS

Problema: Miestai neskatina bendruomenės įsitraukimo sprendžiant tausojančio maisto klausimus 
ar šių iššūkių integravimo visuomenės švietime. 

Sprendimas: Investavimas į žinias ir švietimą apie maistą, paskatins visuomenės sąmoningumą ir 
padrąsins kartu dalyvauti maisto valdyme.  
 



Veiksmai:
 

• Didinti visuomenės sąmoningumą per organizuojamas konferencijas, renginius ir seminarus, 
tausojančios maisto kultūros ir maisto vertinimo temomis. 

• Palaikyti bendruomenės ir kaimynystės maisto judėjimus. 
• Paskatinti ilgalaikį įsitraukimą, sukuriant Maisto tarybas. 
• Visose mokyklose įtraukti Valgomojo švietimo programas, skiriant dėmesį tausojančiam 

maistui, mažų ir vidutinių įmonių maisto produkcijai, maisto paruošimui, mitybai ir atliekoms. 

Maisto produkcijos ir maisto erdvių SUJUNGIMAS

Problema: Gyventojai yra atskirti nuo maisto, fiziškai ir konceptualiai. Kita vertus, mažo ir vidutinio 
dydžio maisto gamintojams trūksta pajėgumų patekti į rinkas.  

Sprendimas: Fizinės, socialinės ir specialios erdvės maistui sukūrimas ir sujungimas, sutrumpins 
maisto grandines tarp vartotojų ir gamintojų bei paskatins naujų ryšių formavimą, pagrįstą bendro 
tikslo siekimu - tausojančio maisto vartojimu praktikoje.
 
Veiksmai:

• Atlikti žemės auditą, siekiant informatyvumo, prieinamumo ir skaidrumo susijusio su 
savivaldybės žeme. 

• Planuojant numatyti erdves su maistu susijusiai veiklai, kaip: maisto hubai, kolektyvinio 
gaminimo virtuvės, sandėliavimo infrastruktūra ir ūkininkų turgūs. 

• Mokymo ir profesiniais tikslais skatinti ir suteikti ūkininkavimo galimybes, miestui 
priklausančiose ūkio erdvėse.  

• Diversifikuoti viešąsias žaliąsias erdves, inkorporuojant valgomuosius landšaftus. 
• Pasiūlyti prieinamą transportą vietinių ūkininkų maisto produkcijos gabenimui į turgus. 

Maisto atliekų PERŽIŪRĖJIMAS

Problema: Maisto atliekos yra laikomos neišvengiamu „efektyvios“ maisto sistemos šalutiniu 
produktu, nukreiptu vartotojų atsakomybei. Iki šiol, atsakas buvo greičiau veikiantis prieš nei 
prevencinis, bei miesto dalyvavimas buvo fragmentiškas. Visoje grandinėje nėra dalijimąsi 
atsakomybe.

Sprendimas: Atliekų tvarkymo procesas turi būti laikomas: nuo prieš-gamybą iki po-vartojimo.  
Miestai turėtų įvertinti paslaugas ir infrastruktūrą, siekdami skatinti integruotus veiksmus.



Veiksmai:

• Centralizuoti maisto atliekų rinkimą ir tvarkymą, įskaitant maisto atkūrimo proceso vystymą, 
skirtą maisto pardavimo vietoms. 

• Vystyti kompostavimo programas viešojo sektoriaus valgyklose. 
• Organizuoti mokymus virtuvės personalui tausojančio maisto ruošimo ir atliekų mažinimo 

temomis. 
• Sukurti paskatinimų/ apdovanojimo programą - skatinant už atliekų mažinimą, bei nuobaudų - 

už prastą atliekų tvarkymą praktikoje. 

Skanaus!
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