Žemės ūkio ministerija kviečia švietimo sistemos atstovus į konferenciją „Kuo
maitinsime savo vaikus?“
Visoje Europoje mokymo įstaigos persiorientuoja į sveikesnio maisto iš vietos ūkių tiekimą
ant vaikų stalo. Norėdami užauginti sveiką jaunąją kartą, mes taip pat turime siekti įgyvendinti
šias permainas.
Š. m. gruodžio 12 d. Žemės ūkio ministerijoje laukiami ugdymo įstaigų ir savivaldybių
švietimo skyrių atstovai. Konferencijoje tikimės paneigti mitus apie ekologiško maisto brangumą,
pasiūlyti praktinius būdus, kaip pereiti prie tvaraus maisto produktų tiekimo, ir įsitikinti, kad
mūsų ūkininkai gali tinkamai aprūpinti mokymo įstaigas kokybišku maistu.
Renginyje patirtimi dalinsis sėkmingai tiesioginį tiekimą iš ūkių į visuomeninio maitinimo
įstaigas įgyvendinusios Danijos ekspertai, mitybos specialistai, siūlymus teiks žemdirbių
organizacijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, tėvų organizacijų ir valstybės įstaigų atstovai. Jūsų
pasiūlymai ir įžvalgos, išsakyti šiame renginyje, ypač svarbūs.
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KONFERENCIJOS „KUO MAITINSIME SAVO VAIKUS?” PROGRAMA
2017 m. gruodžio 12 d. 10–14 val.
Žemės ūkio ministerijos didžioji salė (Gedimino pr. 19, Vilnius)
9.15–10.00 Registracija, kava.
10.00 Konferencijos pradžia. Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko sveikinimo žodis.
10.10 „Ką daryti, kad ant vaikų stalo būtų kokybiški, ekologiški ir sveikatai palankūs maisto
produktai?“ Raminta Bogušienė, maisto technologė ir mitybos specialistė, VšĮ „Sveikatai
palankus“ direktorė
10.30 „Danijos modelis. Vietos produktų tiekimas 90 proc. viešojo maitinimo įstaigų: kaip
ir kodėl to siekti? Astrid Dahl, Kopenhagos savivaldybės konsultantė pertvarkant maitinimo
sistemą mokymo įstaigose
10.50 „Sėkmingas ekologiško vaikų maitinimo mokykloje pavyzdys“
Evelina Stankevičienė, Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ direktorė
11.00 „Tiesioginis maisto tiekimas ūkininkai-mokyklos. Svarbiausi teisiniai žingsniai“
Diana Vilytė, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė
11.15 „Ekologinio maisto tiekimas ūkininkas-mokykla. Misija (ne)įmanoma"?
Mindaugas Vyskupaitis, įmonės „Mėta“ vadovas
11.35 „Tiesioginio ūkininkų produkcijos tiekimo praktiniai pavyzdžiai“
Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas
11.40–12.10 Kavos pertrauka
12.10 „Tėvų pozicija dėl maitinimo Lietuvos mokymo įstaigose“
Darius Trečiakauskas, Lietuvos tėvų forumo vadovas
12.25 „Artimiausi žingsniai siekiant sveikatos vaikams ir naudos ūkininkams”
Ausma Miškinienė, ŽŪM Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja
12.40 „Lietuvos moksleivių maitinimo situacija“,
Lietuvos savivaldybių atstovų patirtis
13.00 „Realūs sprendimai ir orientyrai ateičiai”
Diskusijos vedėjas Žemės ūkio ministerijos atstovas
13.20–14.00 Konferencijos pabaiga, pietūs.

DĖMESIO! Apie dalyvavimą ar kito asmens delegavimą į konferenciją
prašome pranešti el. paštu info@bari.lt arba tel. 6 89 79 950.

