
MAISTO ŠVAISTYMO MAŽINIMO VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELYJE-

MOKYKLOJE TYRIMO DUOMENYS 

          Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, beveik trečdalis viso 

pasaulyje pagaminto maisto prarandama ar išmetama. Maistas atliekomis virsta tiek išsivysčiusiose, 

tiek ir besivystančiose šalyse. Kasmet maisto atliekos pasaulyje sudaro 1,6 mlrd. tonų. Europos 

Sąjungoje – 88 mln. tonų. Preliminariais skaičiavimais, kiekvienas ES gyventojas kasmet išmeta apie 

173 kg maisto.1 Per metus Lietuvos namų ūkiai išmeta 54 000 tonų maisto, o vidutinis namų ūkis – 

132 kg maisto.2 

          Maistas kasdien prarandamas arba išmetamas viešojo maitinimo įstaigose, mažmeninės bei 

didmeninės prekybos vietose ir namų ūkyje. Daugiausia maisto atliekų susidaro namų ūkyje – apie 

53 proc., tačiau nemažai maisto atliekų išmetama ir perdirbimo įmonėse (apie 19 proc.), viešojo 

maitinimo įmonėse (apie 12 proc.), žemės ūkyje (apie 10 proc.), didmeninėje ir mažmeninėje 

prekyboje (apie 5 proc.). Pasaulyje per metus daugiausia išmetama dar tinkamų vartoti vaisių, 

daržovių bei šakniavaisių. Nepamatuotą vartojimą ir maisto švaistymą skatina: 

• netinkamas pirkinių ir ruošiamo maisto porcijų skaičiaus planavimas; 

• standartinės patiekalų porcijos restoranuose ir valgyklose, per mažai galimybių vartotojui 

užsisakyti pusę porcijos arba ne visą porciją (atsisakant kurio nors ingrediento); 

• iššūkiai restoranams, valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo įstaigoms numatyti ir 

suplanuoti  klientų skaičių (perteklinė gamyba); 

• netinkamai įvertintos gamybos apimtys, blogas žaliavų valdymas ir produkcijos perteklius 

gamyboje ir kt. 

          Kovojant su maisto švaistymo problema Europos Sąjungos šalys įsipareigojo iki 2030 m. siekti 

perpus sumažinti maisto atliekų susidarymą visoje maisto grandinėje  „nuo lauko iki stalo“.  Maisto 

atliekų prevencija įtraukta į Europos Komisijos naująjį  žiedinės ekonomikos paketą, skirtą Europos 

perėjimui prie žiedinės ekonomikos, kuris turėtų paskatinti pasaulinį konkurencingumą, tvarų augimą 

ir naujų darbo vietų kūrimą3 

          Užauginti ir pagaminti maistą reikia tiek daug energijos, žmonių darbo, išteklių. Pasaulis 

sprendžia milžinišką iššūkį: kaip užtikrinti stabilų apsirūpinimą maistu neniokojant aplinkos ir 

neišeikvojant Planetos išteklių. Jei žmonės visame pasaulyje išmestų mažiau maisto, daugiau jo 

 
1 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą, „Maisto švaistymas“, https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-

kokybe/maisto-svaistymas 

2 Linkėjimai maistas, „Ar sulauksime bausmių už maisto švaistymą“ http://www.vartotojai.lt/index.php?id=11675  

3 Ten pat, 1.  
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galėtų pasiekti tuos, kuriems jo trūksta. Lengviau atsikvėptų ir Planeta, nes maisto atliekų poveikis 

aplinkai beveik prilygsta kelių transporto poveikiui. Svarbu ne tik mažinti maisto švaistymo mastą 

bet ir keisti mitybos įpročius.4 

          Tyrimo tikslas. Pastebėjus, kad Vilniaus Žaliakalnio darželyje-mokykloje išmetama daug 

maisto I-IV klasių pusryčių, pietų ir vakarienės metu, nuspręsta atlikti tyrimą, kuriuo siekiama 

sužinoti vaikų mėgstamiausius patiekalus ir kitus pageidavimus, tam kad nuo 2021-2022 mokslo 

metų pakeisti mokyklos valgiaraščius ir maisto teikimo būdą, kas skatins maisto švaistymo mažinimą.  

          Tyrimo metodas. 2021 m. birželio 11-14 d. pagal parengta anketą, tiesioginių būdų buvo 

apklausti besimokantys I-III klasių mokiniai. Anketą sudarė 17 klausimų, padalintų į 3 dalis, pirmoje 

dalyje klausimai skirti pusryčiams, antroje – pietums, trečioje – vakarienei. Mokiniai galėjo pasirinkti 

vieną arba kelis atsakymus į uždaro tipo klausimus, taip pat buvo keli atviro tipo klausimai. Mokiniai 

anketą pildė anonimiškai, pildyti padėjo klasės auklėtojos. Surinktų anketų duomenys buvo 

apdorojami Excel programa. 

Tyrimo duomenys 

          Tyrime dalyvavo 63 I-III klasių mokiniai, atitinkamai 14 mokinių iš 1A klasės, 13 iš 1B, 13 iš 

2A, 14 iš 2B ir 9 iš 3A klasės.  

Pirma dalis (pusryčių meniu) 

          Siekiant sužinoti ar vaikai valgo pusryčius namie, mokinių buvo prašomą pasirinkti vieną iš 

trijų pateiktų atsakymų. Daugumą vaikų nurodė, kad pusryčių namie nevalgo (1 pav.) 

1 pav. I-III klasių mokinių pusryčių valgymas namuose. 

 

 
4 Ten pat, 2. 
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          Mokinių buvo klausiamą kokią pusryčių košę mokykloje jie mėgsta. Daugumą mokinių (27 

proc.) nurodė manų košę, kiek mažiau mokinių pasirinko grikių (25 proc.), kukurūzų (26 proc.) ir 

avižinę (19 proc.) košę, tik 3 proc. mokinių pasirinko perlinę ir 5 grūdų košę (2 pav.). 

2 pav. I-III klasių mokinių mėgstamiausios mokyklos košės pasirinkimas.  

 

          Siekiant išsiaiškinti kokį gėrimą mokiniai pageidaują gerti pusryčių metu, nustatytą, kad 

daugiausia (29 proc.) mokinių pasirinko – kakavą . Mažiau mokinių, bet beveik po lygiai išsirinko 

vandenį su citriną (19 proc.), vandenį (18 proc.) ir pieną (18 proc.), mažiausiai mokinių pasirinko – 

žolelių arbatą (16 proc.) (3 pav.). 

3 pav. I-III klasių mėgstamiausio pusryčių gėrimo pasirinkimas. 
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          Mokinių buvo prašoma pasirinkti kokį pusryčių patiekalą pageidautų valgyti mokykloje. 

Daugumą mokinių pasirinko vandenį su citriną ir vaisių lėkštę (12 proc.) bei arbatą su mokykloje 

keptą bandelę (11 proc.). Šiek tiek mažiau mokinių pasirinko makaronus (10 proc.) ir arbatą su 

sausainių (10 proc.). 9 proc. mokinių nurodė – virtą kiaušinį, kiaušinienę, kakavą su bandelę ir kakavą 

su sausainių. 8 proc. mokinių pasirinko pieną su sausainių , 7 proc. – pieną su bandelę. Mažiausiai, 6 

proc. mokinių nurodė – košę (4 pav.) 

4 pav. I-III klasės mokinių pageidaujamo pusryčių patiekalo pasirinkimas. 

 

          Mokinių buvo prašomą nurodyti savo mėgstamiausią pusryčių patiekalą. Dauguma mokinių 

nurodė blynus (19 proc.) ir virtą kiaušinį (19 proc.), šiek tiek mažiau mokinių nurodė sumuštinius (16 

proc.) ir kiaušinienę (14 proc.). 7 proc. mokinių nurodė makaronus ir košę. 5 proc. mokinių nurodė 

manų košę, 4 proc. – grikius ir kakavą. (5 pav.) 
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5 pav. I-III klasių mokinių mėgstamiausi patiekalai.  

 

Antra dalis (pietų meniu) 

          Siekiant sužinoti ar vaikai valgo pietus mokykloje mokinių buvo prašomą pasirinkti vieną iš 

pateiktų atsakymo variantų.  78 proc. apklaustų vaikų nurodė, kad pietus valgo kartu su visais (kai už 

pietus moką tėvai arba gauna nemokamą maitinimą), 10 proc. – nurodė, kad pietus perka atskirai, 9 

proc. – valgo pietus tik kartais, o 3 proc. – pietų mokykloje nevalgo (6 pav.). 

6 pav. I-III klasių pietų valgymas mokykloje. 

 

          Mokinių buvo prašoma nurodyti ar mėgsta mokyklinę sriubą. Nežymiai daugiau vaikų nurodė, 

kad sriubos nemėgsta (52 proc.), o 48 proc. mėgsta. Dalis vaikų į šį klausimą neatsakė (7 pav.) 
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7 pav. I-III klasių atsakymai apie sriubą. 

 

          Siekiant išsiaiškinti kokią sriubą mokiniai mėgsta labiausiai, mokinių buvo prašomą nurodyti 

vieną arba kelias pateiktas sriubas arbą įrašyti kitą. 28 proc. mokinių pasirinko burokėlių sriubą, 14 

proc. – sultinį, 14 proc. – kopūstų. Kiek mažiau mokinių pasirinko žirnių (9 proc.), daržovių (8 proc.), 

pomidorų su ryžiais (7 proc.), šaltibarščių (7 proc.) sriubas. Perlinę, pienišką, agurkinę ir rūgštynių 

sriubas nurodė mažiausia dalis mokinių (8 pav.) 

8 pav. I-III klasių mokinių sriubų pasirinkimas. 

 

          Mokinių buvo prašoma nurodyti kokį pietų patiekalą jie mėgstą labiausiai. O pasirinkus 

atsakymą kitą įrašyti koks tai patiekalas. 19 proc. mokinių nurodė, kad jų mėgstamiausias patiekalas 
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yra plovas, 16 proc. nurodė – bulvinius blynus, 15 proc. – bulvinius blynus su mėsą ir vištienos 

šlauneles, 14 proc. – vištienos kotletus, mažiau nei 10 proc. vaikų pasirinko jautienos kotletus ir 

kotletus su įdarų (9 pav.).10 procentų mokinių nurodė kita patiekalą, iš kurių daugiausiai mokinių 

minėjo cepelinus ir vištienos muštinį.  

9 pav. I-III klasių mokinių karštų pietų patiekalų pasirinkimas. 

 

          Siekiant sužinoti kokį iš pateiktų naujų pietų patiekalų mokiniai norėtų valgyti nuo naujų 

mokslo metų, mokinių buvo prašoma pasirinkti vieną arba keletą patiekalų. 46 proc. mokinių išsirinko 

vištienos šašlyką, 28 proc. – čilį sriubą (neaštria) su bandele, 26 proc. – tortiliją su įdarų (10 pav.). 

10 pav. I-III klasių mokinių naujo patiekalo pasirinkimas.  
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           Mokinių buvo prašoma nurodyti vieną arba kelis pietų daržovių pasirinkimus. Daugiausia 

mokinių atitinkamai 20 ir 19 proc. pasirinko lapines salotas su pomidorais/agurkais ir morkų salotas, 

17 proc. mokinių pasirinko – daržovių asorti, 14 proc. – kopūstų salotas, 11 proc. – burokėlių salotas. 

Mažiausiai vaikų nurodė troškintas morkas (6 proc.), šparagines pupeles (5 proc.), kalafiorus (5 

proc.), brokolius (3 proc.) (11 pav.). 

11 pav. I – III klasių mokinių pietų daržovių pasirinkimas. 

 

          Siekiant sužinoti kokį garnyrą mėgsta vaikai, buvo prašomą nurodyti vieną arba kelis 

pasirinkimus. 31 proc. vaikų nurodė – ryžius, 27 proc. – makaronus, 19 proc. bulvių košę, 13 proc. – 

keptas bulves, 10 proc. – virtas bulves (12 pav.). 

12 pav. I-III klasių mokinių pietų garnyro pasirinkimas.  

 

19%

14%

11%

20%

17%

3%

5%

5%
6%

Morkų salotos Kopūstų salotos
Burokėlių salotos Lapines salotas su pomidorais/agurkais
Daržovių asorti Brokulai
Kalafiorai Šparaginės pupelės
Troškintos morkos

19%

10%

13%

31%

27%

Bulvių košę Virtos bulvės Keptos bulvės Ryžiai Makaronai



          Mokinių buvo prašoma nurodyti ar jie norėtu pasirinkti pietų patiekalą iš kelių patiekalų. 94 

proc. mokinių nurodė, kad – taip, 6 proc. – ne (13 pav.). 

13 pav. I – III klasės mokinių atsakymas į klausimą ar norėtų išsirinkti vieną ir kelių pietų patiekalų.  

 

          Mokinių buvo prašoma nurodyti kokį pietų patiekalą (ne mokykloje) jie mėgsta. 26 proc. 

mokinių nurodė vištienos muštinį, 15 proc. – plovą, 14 proc. – bulvinius blynus, 12 proc. – kotletus, 

9 proc. blynus, 8 proc. – picą, 5 proc. – šašlykus ir makaronus su mėsa, 3 proc. – sumuštinius ir 

burgerius (14 pav.) 

14 pav. I-III klasių mokinių mėgstamiausi pietų patiekalai. 
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Trečia dalis (vakarienės meniu) 

          Siekiant sužinoti kokį mokyklos vakarienės patiekalą mokiniai mėgsta labiausiai, buvo 

prašomą pasirinkti vieną arba kelis vakarienės patiekalus. Daugiausia mokinių (46 proc.) nurodė 

blynelius, 24 proc. nurodė makaronus su sūrių, 17 proc. – makaronus su sviestu, 16 proc. – apkepą 

(15 pav.) 

15 pav. I-III klasių mokinių vakarienės patiekalų pasirinkimas.  

 

         Siekiant sužinoti kokį iš pateiktų naujų vakarienės patiekalų mokiniai norėtų valgyti nuo naujų 

mokslo metų, mokinių buvo prašoma pasirinkti vieną arba keletą patiekalų. Daugiausia mokinių (41 

proc.) nurodė picą su sūrių, 31 proc. mokinių pasirinko picą su mėsyte, 28 proc. – bandelę su 

pienų/kakavą (16 pav.). 

16 pav. I-III klasės mokinių vakarienės naujų patiekalų pasirinkimas. 
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           Mokinių buvo prašoma nurodyti kokį vakarienės patiekalą (ne mokykloje) jie mėgsta. 

Daugiausia mokinių (41 proc.) nurodė blynelius, 13 proc. mokinių nurodė – pica su sūrių/mėsa, 12 

proc. – apkepą ir makaronus, mažiau ne 10 proc. mokinių pasirinko plovą (7 proc.), jogurtą (5 proc.), 

sausus pusryčius (4 proc.), sumuštinius (3 proc.), pienišką sriubą (3 proc.) (17 pav.). 

17 pav.  I-III klasių vakarienės patiekalai. 

 

Apibendrinimas 

1. Atliktas tyrimas parodė, kad daugumą mokinių pusryčių namie nevalgo. Iš mokyklos košių 

daugumą vaikų pasirinko manų, grikių, kukurūzų ir avižinę košes. Iš kitų pusryčių patiekalų 

vaikai rinkosi vaisių lėkštę su vandenių ir citrina, arbatą su mokykloje kepta bandelę arba 

sausainių bei makaronus, nemažai vaikų pasirinko virtą kiaušinį, kiaušinienę, kakava su 

bandelę arba sausainiu. Pusryčiams mokykloje daugumą vaikų pageidaują gerti kakavą. 

Daugumą vaikų kaip savo mėgstamiausia pusryčių patiekalą nurodė blynus, virtą kiaušinį, 

sumuštinius ir kiaušinienę. 

2. Daugumą I-III klasių mokinių pietus valgo mokykloje kartu su visais. Nežymiai daugiau 

vaikų nurodė, kad nemėgsta sriubos. Daugumą vaikų kaip mėgstamiausią sriubą rinkosi 

barščius, sultinį ir kopūstų sriubą.  Daugumą mokinių mėgstamiausiu pietų patiekalų nurodė 

plovą, bulvinius blynus, vištienos šlauneles, vištienos muštinį ir cepelinus. Kaip naują pietų 

patiekalą daugumą vaikų pasirinko vištienos šašlyką. Lapinės salotos su pomidorais/agurkais, 

morkų salotos, daržovių asortį buvo pasirinktos daugumos vaikų, kaip mėgstamiausios 
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daržovės. Dauguma vaikų garnyrui pasirinko ryžius ir makaronus. Beveik visi mokiniai 

išreiškė norą pietų metu išsirinkti vieną patiekalą iš kelių pateiktu.  

3. Mokiniai vakarienės metu norėtu valgyti blynelius ir makaronus. Daugumą vaikų naujų 

vakarienės patiekalu išsirinko picą su sūrių, nežymiai mažiau vaikų pasirinko picą su mėsyte 

ir bandelę su pienu/kakava. 

Rekomendacijos. 

1. Peržvelgti ir koreguoti mokyklos pusryčių menių įtraukiant pusryčiams: 

• vaisių lėkštę; 

• mokykloje keptą bandelę su pienu/kakavą arba arbata; 

• daugiau kakavos gėrimo; 

• sumuštinius. 

2. Leisti vaikams pietų metu pasirinkti ar jie nori sriubos, sriubą pilstyti iš bendro puodo 

kiekvienam norinčiam vaikui. Svarstyti pietų pasirinkimo galimybę (dalinį švedišką stalą). Į 

pietų menių įtraukti: 

• dažnesnius barščius; 

• sultinį; 

• dažnesnį plovą, vištienos šlauneles ir muštinį; 

• cepelinus; 

• vištienos šašlyką; 

• dažnesnes lapines salotas su pomidorais ir agurkais; 

• dažnesnius ryžius kaip garnyrą.  

3. Keisti vakarienės apkepus makaronais arba blynais. Įtraukti į vakarienės meniu: 

• pica su sūrių/mėsyte; 

• mokykloje kepta bandele su pienu/kakava. 

4. Rengti sveikatos mokymo veiklas maisto švaistymo mažinimo  ir sveikos subalansuotos 

mitybos tema.  

5. Svarstyti skatinamąją maisto švaistymo mažinimo priemonę, pvz.: konkursą „mažiausiai 

maisto švaistanti klasė“. 

6. Parengti tęstinį maisto švaistymo mažinimo  ir sveikos mitybos skatinimo planą. 

 

 

 


