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Besitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą sukrėtė pasaulio maisto sistemą. Sutrinkant  

apsirūpinimo maistu grandinėms, svarbu prioretizuoti apsirūpinimo maistu klausimus kaip 

ypatingai svarbius nacionaliniam saugumui, siekiant užtikrinti Lietuvos piliečių saugumą, 

sveikatą ir gerovę. Taigi, strategiškai svarbu pripažinti Lietuvos maisto pramonės svarbą.  

Siūlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti Lietuvos maisto pramonei 

prioritetinės pramonės šakos statusą ir imtis priemonių – skubių, vidutinio laikotarpio ir 

ilgalaikių – maisto tiekimo grandinėms stiprinti. Privalome turėti išsamią Lietuvos Respublikos 

apsirūpinimo maistu strategiją, kurioje  tokios priemonės būtų sujungtos į bendrą strateginį 

planą.  

Būtina skubiai imtis priemonių, kurios pasaulinės apsirūpinimo maistu krizės 

akivaizdoje užtikrintų Lietuvos piliečiams prieigą prie sveiko, pilnaverčio, kokybiško ir 

įperkamo maisto. Maisto gamybos ir perdirbimo įmonėms būtina užtikrinti prieigą prie 

finansinių išteklių, lengvatinių paskolų, taikyti mokestines lengvatas, investicines paskatas.  

COVID-19 pandemija ir karas Ukrainoje parodė silpnąsias maisto grandinių vietas – 

remiantis šia patirtimi, reikia sukurti sistemą, kuri galėtų užtikrinti sklandų maisto prekių 

judėjimą ir piliečių aprūpinimą maistu esant ekstremaliai situacijai. Išeitis yra trumpos maisto 

grandinės, vietinių, šalies viduje pagamintų maisto produktų vartojimas. Reikia strateginių 

sprendimų ir dėl maisto produktų rezervo kaupimo.  

Ypatingai svarbus uždavinys ir taikos metu, ir esant ekstremaliai situacijai – žemės ūkio 

ir maisto pramonės aprūpinimas energetiniais resursais. Todėl svarstant energetinės 

nepriklausomybės ir atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtros klausimus, būtina užtikrinti 

žemės ūkio ir maisto pramonės, kaip strateginių šakų, prieigą prie energijos tiekimo. 

Kad maisto gamyba būtų konkurencinga, tvari  ir šiuolaikiška,  atitiktų vartotojų 

poreikius ir aukštus kokybės bei poveikio aplinkai standartus, pramonės įmonės turi investuoti 

į inovacijas, darbo našumo didinimą, poveikio aplinkai mažinimą, tvarią gamybą. Deja, šiuo 

metu maisto pramonė nepatenka nei į Žemės ūkio, nei į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

prioritetų lauką. Modernizavimui skiriama parama pernelyg menka.  
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Tad būtina kurti specialias investicines programas, skirtas maisto pramonės sektoriui 

kaip neatsiejamai bioekonomikos daliai. Tai – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

kompetencija. Šiems strateginiams tikslams skiriamą finansinę paramą būtina tolygiai 

paskirstyti visiems maisto tiekimo grandinės subjektams. 

Maisto pramonės įmonės – vienas svarbiausių darbdavių ir vietinės ekonomikos 

variklių regionuose ir kaimo vietovėse. Todėl, teikiant paramą maisto pramonės įmonėms, 

svarbu atsižvelgti į  darbuotojų atlyginimų medianą ir darbuotojų interesų apsaugą: 

kolektyvines sutartis, darbuotojų atstovų dalyvavimą valdyboje ir kitus darbuotojų gerovės 

aspektus. 

Žemės ūkiui ir maisto pramonei būtina skirti ypatingą dėmesį planuojant Europos 

Sąjungos (ES) finansavimo paskirstymą. ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonė skirta reformoms ir investicijoms remti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų 

tvaresnės ir atsparesnės. 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisija paskelbė skirianti 500 mln. eurų 

vertės paramos paketą, labiausiai nuo sunkių karo Ukrainoje padarinių nukentėjusiems 

gamintojams. Valstybės narės gali teikti papildomą finansinę paramą siekiant užtikrinti 

apsirūpinimą maistu.  

Šiuo metu taip pat vyksta Bendrosios žemės ūkio politikos strateginių planų peržiūra 

atsižvelgiant į krizės Ukrainoje padarinius. Būtina užtikrinti, kad Lietuvoje būtų tinkamai ir 

tikslingai panaudotas visas galimas ES ir valstybės finansavimas. 

Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, jau dabar apie 1,2 mlrd. žmonių dėl Rusijos agresijos 

patiria milžinišką maisto, energijos ir trąšų krizę. JT nebeužtenka finansinių resursų šiai 

humanitarinei krizei įveikti. Anot JT, jei Rusijos agresija nebus nutraukta, po kelių mėnesių 

pasaulis susidurs su milžiniškais humanitariniais iššūkiais, badas palies labai didelę dalį 

planetos gyventojų. 
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