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 ĮVADAS   

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)
koncentracijos padidėjimas atmosferoje yra
susijęs su žmogaus veikla, dėl to šyla
atmosfera, vandenynai ir sausuma [1] . Klimatas
šyla taip sparčiai, kaip dar nėra buvę bent per
pastaruosius 10 000 metų [2] . Klimato kaita
pasireiškia ekstremalių oro reiškinių
suintensyvėjimu, sausromis, stipriomis liūtimis,
karščio bangomis, kurios gali stipriai paveikti
žemės ūkio sektorių visame pasaulyje [3] .   

Europos Sąjunga (ES) norėdama įgyvendinti
Paryžiaus susitarimo [4] tikslus ir Europos žaliąjį
kursą [5] , siekia tapti neutralia poveikiu
klimatui. Europos Sąjungos valstybės narės
susitarė iki 2030m. lyginant su 2005 m.
sumažinti 40 % ŠESD išmetimą sektoriuose,
kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistema (ATLPS), įskaitant
žemės ūkio sektorių.    

Lietuvoje žemės ūkis yra svarbus sektorius,
sudarantis 3,7 % metinio BVP [6] bei ženklią dalį
eksportuojamų produktų. Žemės ūkio
naudmenų žemė sudaro beveik pusę šalies
ploto. Atsižvelgiant į šio sektoriaus svarbą
ekonomikai, maisto produktų užtikrinimui
esminiu aspektu tampa žemės ūkio
prisitaikymas prie klimato kaitos ir poveikio
mažinimas.  

Žemės ūkis tiesiogiai susijęs su klimato kaitos
problemomis aplinkosaugos, ekonominiais ir
socialiniais aspektais [7] . Kintantis klimatas
daro įtaką žemės ūkio produktyvumui, o
žemės ūkio veikla prisideda prie šiltnamio
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo.
Taikant tam tikras valdymo praktikas žemės
ūkis gali ženkliai sumažinti ŠESD emisijas,
bei veikti kaip anglies dioksido absorbentas.
Dėl žemės ūkio kompleksiškumo ir sąsajos su
gamtiniais elementais, gali būti sudėtinga
įvertinti tikslias emisijas ir absorbciją ūkiuose
ir pagal tai parinkti skatinimo priemones.   

Šiuo darbu pristatome esamos ŠESD
apskaitos žemės ūkyje situaciją bei svarbą.
Taip pat siekiame parodyti klimato kaitos
keliamus iššūkius Lietuvos žemės ūkiui,
kaip jie yra susiję su tiesioginėmis ir
netiesioginėmis ŠESD emisijomis, bei
kokios yra priemonės emisijų mažinimui.    

Šiuo metu yra kuriami ir naudojami įvairūs
įrankiai bei vykdomi projektai, kurie suteikia
ūkininkams informacijos apie ŠESD
mažinimą, tvarų ūkininkavimą, bei padeda
modernizuoti darbą ūkiuose. Daugumą
egzistuojančių pagalbos ūkininkams įrankių
galima pasiekti nemokamai internetu.   

Lietuvoje, kaip ir kitose Jungtinių Tautų
Bendrąją klimato kaitos konvenciją
priėmusiose šalyse, yra vykdoma
nacionalinė ŠESD apskaita, taikoma visiems
sektoriams. Nacionalinė apskaita suteikia
galimybę vertinti bendrą žemės ūkio
situaciją, tačiau renkami duomenys
nesuteikia galimybės priimti spendimų
ūkių lygmenyje ir suteikti individualios
pagalbos ūkininkams prisitaikant prie
kintančių klimato sąlygų. Ūkių lygmenyje
vykdoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų
apskaita galėtų suteikti tikslią informaciją
ūkininkams bei valstybei, kuri padėtų priimti
tinkamus sprendimus klimato kaitos
valdymo srityje.   
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KLIMATO KAITA1.

Klimato kaitos poveikis
Europos žemės ūkiui

 

Aukštesnė temperatūra
bus palankesnė naujoms

vabzdžių, kenkėjų,
piktžolių rūšims  

Europoje klimatas kinta netolygiai dėl jo
sistemos sudėtingumo ir kompleksiškumo.
Pastebimi temperatūros ir kritulių pokyčiai
pasireiškia skirtingu intensyvumu Šiaurės ir
Pietų Europoje. Manoma, jog kintantis
klimatas lems vandens režimo pokyčius,
kurie stipriai paveiks žemės ūkio
produktyvumą ir intensyvumą [8]. Žymus
temperatūros pakilimas labiausiai paveiks
pietinę Europos dalį vasaros metu, o
šiaurinę - žiemos. Žemės ūkio sektoriuje
prognozuojami klimato pokyčiai bus
nevienodi, turės įtakos javų derliui,
gyvulininkystės valdymui ir gamybos
vietoms.  

Manoma, jog pietinėje Europos dalyje
dažnės sausros ir bus jaučiamas vis
stipresnis vandens trūkumas, o šiaurinėje,
sąlygos taps palankesnės naujoms
kultivuojamoms rūšims. Šios sąlygos gali
lemti žemės ūkio veiklų suintensyvėjimą
šiaurės ir Vakarų Europoje ir žemės ūkio
ekstensyvėjimą ir žemių apleidimą Pietų
Europoje [9]. Žemės ūkio suintensyvėjimas
kai kuriose dalyse taip pat gali turėti stiprias
neigiamas pasekmes, paviršinio vandens
užterštumui, dirvožemio derlingumui ir
erozijai [10][11][12].  Aukštesnė temperatūra
bus palankesnė naujoms vabzdžių,
kenkėjų, piktžolių rūšims [13].

Vietose, kur šaltis limituoja vabzdžių
veisimąsi, dėl pakilusios temperatūros
vabzdžių sezonas prasidės anksčiau ir
sukels didesnius nuostolius ūkiams, jų
kontrolei reikės naujų ir stipresnių
priemonių. Dėl besikeičiančių klimato
sąlygų plėsis ne tik auginamų rūšių
arealai, tačiau daugės invazinių augalų,
gyvūnų, grybų, vabzdžių rūšių, kurios
kels vis didesnę riziką vietinėms rūšims
[14]. Besikeičiantis klimatas taip pat turės
rimtų pasekmių ir gyvulininkystės
sektoriui, dėl kylančių temperatūrų
tikėtinas padidėjęs gyvulių mirtingumas
per karščio bangas ir didesnė vabzdžių
pernešamų užkrečiamų ligų rizika [15].   
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Klimato kaitos poveikis žemės ūkiui nėra
vienalypis. Viena vertus kintančios klimato
sąlygos kelią iššūkius esamiems ūkininkavimo
metodams ir grėsmę derliui, kita vertus, šiltėjant
klimatui ilgėja augalų vegetacinis periodas bei
daugėja kultivuojamų augalų rūšių.  

Iki šio amžiaus pabaigos, klimato kaitos
tendencijos Lietuvoje, manoma, išliks
panašios - temperatūra ir toliau kils,
stipriau žiemą nei vasarą, didės kritulių
kiekis šaltaisiais metų mėnesiais, mažės
sniego danga, daugės šalčio bangų be
sniego dangos, vasarą kritulių kiekis
mažės, vyks dažnesnės sausros, dažnės
audros ir liūtys [22].Lietuvos žemės ūkio
augalininkystės sektoriui didžiausią
poveikį daro sausros, karščio ir šalčio
bangos, liūtys, šalnos ir kruša.
Gyvulininkystės sektoriui didelė grėsmė
kyla dėl karščio bangų ir sausrų poveikio
[23].  

Klimato kaitos poveikis
Lietuvos žemės ūkiui 

vidutinė metinė oro temperatūra  + 2,2 °C  
vidutinis metinis kritulių kiekis + 17 % 
Baltijos jūros lygis + 15 cm 
daugiau dienų, kai oro temperatūra +30 °C
30 dienų mažiau su sniego danga 

1961-2019 metais Lietuvoje:
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Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodo
nuomonės, jog Lietuva - labiausiai nukentėjusi
nuo klimato kaitos šalis ES [16][17], tačiau
mokslininkų vertinimu Lietuva yra viena iš
nestipriausiai klimato kaitos paveikiamų valstybių
pasaulyje [18]. Klimato kaitos kontekste Lietuvos
žemės ūkis galės plėstis, jei sugebės prisitaikyti
prie pokyčių tinkamai. Kintantis klimatas
vienareikšmiškai daro poveikį Lietuvos vandens
išteklių, kraštovaizdžio, ekosistemų ir biologinės
įvairovės, aplinkos oro kokybės, visuomenės
sveikatos, atliekų tvarkymo, miškų ūkio, žemės
ūkio ir kitoms sritims [19]. 

Detalūs klimato tyrimai, atliekami Lietuvoje nuo
XX a. vidurio, rodo, jog pavasario ir rudens sezonai
ilgėja, sezoniniai kritulių ir oro temperatūros
skirtumai mažėja. Nuo pastarojo šimtmečio
vidurio (1961-2019 m. laikotarpis)  Lietuvoje įvyko
didžiausi registruojamoje istorijoje klimato
pokyčiai: vidutinė metinė oro temperatūra pakilo
2,2 °C, vidutinis metinis kritulių kiekis padidėjo 17
%, išaugo atvejų skaičius, kai oro temperatūra
aukštesnė nei 30 °C, vidutiniškai sumažėjo
trisdešimčia dienų su sniego danga, Baltijos jūros
lygis Klaipėdoje pakilo apie 15 cm [20]. Šie
pokyčiai rodo, jog Lietuvos klimatas darosi vis
mažiau kontinentalus ir kelia vis daugiau iššūkių
bandant prie jo prisitaikyti [21]. 

Svarbu atkreipti dėmesį, jog intensyvios
agrarinės sistemos, kuriose vyrauja
monokultūros ir yra mažai natūralių
gamtinių elementų, yra labiau
paveikiamos stiprių liūčių, sausrų, ligų ir
kenkėjų antpuolių. Dideliuose plotuose
monokultūrų ligos ir kenkėjai plinta
greičiau, dėl natūralių kenkėjų priešų
nebuvimo, bei menkų gamtinių buferių.
Dažnai yra sutrikdyta natūrali dirvožemio
mikroflora bei vandens apykaitos ciklai.
Natūralūs gamtiniai elementai ūkyje
veikia kaip buferio zonos, taip pat
kompensuoja sausros padarinius ir
padeda sukurti palankesnį mikroklimatą
kultivuojamoje teritorijoje [24].  



Page 02

Žemės ūkio įtaka
klimato kaitai 

Pagrindinė klimato kaitą skatinanti
priežastis yra ŠESD išskyrimas į aplinką
antropogeninių veiklų metu. Žemės ūkis
(ŽŪ) yra itin glaudžiai susijęs su aplinka,
klimatu, gamtinėmis sąlygomis, todėl yra
išskiriamas kaip vienas iš jautriausių
sektorių, kuris taip pat ženkliai prisideda
prie ŠESD išmetimo. ŽŪ yra antrasis
sektorius pagal išmetamas ŠESD Europoje
ir sudaro apie 10 % visų emisijų [25], o
Lietuvoje - trečiasis sektorius, sudarantis
20,8 % visų emisijų [26]. Šiuo metu ŽŪ
nedalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje (ATLPS).

Pagrindinės žemės ūkyje išskiriamos
ŠESD yra azoto oksidas (N2O), metanas
(CH4) ir anglies dioksidas (CO2). ŠESD
žemės ūkyje išsiskiria įvairių veiklų metu,
daugiausiai iš mėšlo tvarkymo sistemų ir
trąšų. Azoto emisijas galima skirstyti į
išskiriamas tiesiogiai – dėl cheminių ir
organinių trąšų naudojimo ir kt., bei
išskiriamas netiesiogiai – dėl azoto
išplovimo iš dirvos, garavimo ir kt.
Metano dujos išskiriamos ne tik iš mėšlo.
tačiau ir dėl gyvulių žarnyne vykstančios
fermentacijos. Jos metu išskiriamų ŠESD
kiekis iš dalies priklauso nuo naudojamų
pašarų. CO2 dujos išmetamos kalkinant
dirvožemį ir naudojant karbamidą, didelė
dalis susijusi su iškastinio kuro naudojimu
žemės ūkyje transportui, energijai išgauti.
Nacionalinėje apskaitoje energijai,
transportui išskiriama dalis yra priskiriama
energetikos sektoriui [27][28].   

Žemės ūkyje išskiriamos
šiltnamio efektą

sukeliančios dujos yra 
azoto oksidas (N2O), 

metanas (CH4) ir 
anglies dioksidas (CO2)
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Ne tik ŠESD, tačiau ir kitos taršios medžiagos
iš žemės ūkio sistemų patenka į atmosferą,
vandens telkinius, dirvožemius, natūralias
ekosistemas, stipriai veikia natūralius azoto,
anglies ir fosforo apykaitos ciklus (1 lentelė).
Svarbu atkreipti dėmesį į pesticidų ir
herbicidų naudojimą, šios priemonės veikia
ne tik vieną kenkėjiškų vabzdžių ar piktžolių
rūšį, tačiau taip pat ir kitas rūšis esančias
aplink. Visi augalų kenkėjai turi natūralius
priešus, tad svarbu palaikyti kuo didesnę
biologinę įvairovę. Tarša itin stipriai veikia
vandens telkinius, tai pasireiškia jų
eutrofikacija, rūgštėjimu, biologinės įvairovės
ir buveinių nykimu. Vandens telkinių
situacija Lietuvoje yra nuolatos prastėjanti,
nacionalinio monitoringo duomenimis
neatitinkančių geros būklės vandens
telkinių padaugėjo, 2006 metais buvo 10 %,
2011 metais 34 %, 2016 metais 51 %. Į
Lietuvos vandens telkinius patenkanti tarša
galiausiai nukeliauja į Baltijos jūrą. Požeminis
vanduo taip pat gali būti užteršiamas žemės
ūkio nuotekomis, jis tampa nebetinkamas
žmonių vartojimui, ūkiui, didėja karstinių
įgriuvų rizika, o tai tiesiogiai veikia ŽŪ veiklas
[29].  

Atsižvelgiant į žemės ūkio svarbą žmonių
gyvenimui ir didelį sektoriaus jautrumą
klimato kaitos kontekste labai svarbu priimti
tinkamus sprendimus, kurie padėtų ne tik
mažinti žemės ūkio poveikį klimatui, tačiau
taip pat sukurti priemones padėsiančias
prisitaikyti prie kaitos ir patirti mažesnius
nuostolius ateityje.   
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2. ŠESD ŽEMĖS ŪKYJE
EMISIJŲ POLITIKA IR
REGLAMENTAVIMAS 

Klimato kaita yra pasaulinė problema, todėl
valstybės tarptautiniais susitarimais
įsipareigoja mažinti aplinkos taršą ir prisidėti
prie prisitaikymo prie kintančių sąlygų.
Europos Sąjunga turi vienus iš aukščiausių
aplinkosauginių standartų pasaulyje ir siekia
būti pasauline lydere prisitaikyme prie
klimato kaitos ir jos švelninime. ES vidiniai
susitarimai atsispindi strategijose ir politikos
priemonėse.   

Tarptautiniai 
įsipareigojimai

Lietuvos klimato kaitos valdymo politika
formuojama ir įgyvendinama vadovaujantis
tarptautiniu lygiu pasiektais susitarimais: 1992
m. priimta Jungtinių Tautų Bendrąja klimato
kaitos konvencija (toliau – JTBKKK) [30], kuri
įgyvendinama su konkrečiais valstybių
įsipareigojimais ir išmetamųjų ŠESD kiekio
mažinimo mechanizmais. 1997 m. pasirašytu
Kioto protokolu su nustatytais dviem
įsipareigojimų laikotarpiais pirmuoju 2008-
2012 m. [31] ir antruoju 2013 - 2020 m. [32] ir
2015 m. pasirašytu Paryžiaus susitarimu [33].
Taip pat Europos Sąjungos (toliau – ES)
klimato kaitos ir energetikos 2020 m. ir 2030
m. tikslų įgyvendinimo teisės aktais ir ES
ilgalaikės klimato kaitos politikos strateginiais 

dokumentais, apibrėžiančiais ES
ekonomikos neutralumo klimatui iki 2050
m. viziją [34]. Svarbus veiksmas klimato
srityje, yra ES lygiu priimta strategija –
Europos žaliasis kursas (angl. European
Green Deal). Dokumente yra įtvirtinti du
pagrindiniai tikslai – tapti pirmuoju
neutralaus poveikio klimatui žemynu,
užtikrinant, jog iki 2050 m. nebeliktų
ŠESD grynosios emisijos bei atsieti
ekonomikos augimą nuo
neatsinaujinančių išteklių naudojimo.
Po Žaliojo kurso ES priimtame klimato
įstatyme įtvirtinti įsipareigojimai iki 2030
metų sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimą bent 55 proc.,
o iki 2050-tųjų – užtikrinti neutralų
poveikį klimatui.
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Bendroji žemės ūkio 
politika

Svarbiausia ES priemonė įgyvendinant
išsikeltus tikslus žemės ūkyje yra
Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP),
kuria ES nustato ES ŽŪ prioritetus ir
finansavimo modelius. Valstybiniu
lygmeniu ūkininkai yra remiami
išmokomis, kurios yra finansuojamos iš
ES lėšų. Iki šiol pagal  BŽŪP 2014-2020
tiesiogines išmokas sudarė pagrindinė
tiesioginė išmoka, išmoka už pirmuosius
hektarus, žalinimo išmoka, išmoka
jaunajam ūkininkui, susietoji parama už
plotą, susietoji parama už gyvulius.
Pateikus vieną paraišką tiesioginei
išmokai buvo galima prašyti finansavimo
pagal Kaimo plėtros programą (KPP)
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“,
„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių
gyvulių ir naminių paukščių
išsaugojimas“, „Ekologinis ūkininkavimas“,
su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų
direktyva susijusios išmokos, išmokos už
vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitokių specifinių kliūčių. Pagrindiniai KPP
tikslai - modernizuoti ir pagerinti mažų ir
vidutinių ekonominius rodiklius, mažų ir
vidutinių ūkių išsaugojimas, biologinės
įvairovės išsaugojimas, geresnis
dirvožemio valdymas, ekologinio
ūkininkavimo skatinimas, naujų darbo
vietų kūrimas ir kaimo vietovių plėtra,
kaimo vietovių ir įmonių plėtra. Tad KPP
fondai prisideda prie kaimiškų vietovių ir
žemės ūkio prisitaikymo prie klimato
kaitos ir ŠESD mažinimo.

Europos Sąjunga ir kiekviena iš šalių narių
nustatė ŠESD emisijų mažinimo tikslus
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos
sitemoje nedalyvaujantiems sektoriams.
Su Europos Sąjungos nustatytų tikslų
ŠESD emisijoms apyvartinių taršos
leidimų sistemoje nedalyvaujančiuose
sektoriuose mažinti vykdymu Lietuvoje
yra patvirtinta keletas nacionalinių
programų ir strategijų. Atsižvelgiant į
esamą situaciją ir Žaliąjį kursą, Lietuva
parengė  Nacionalinį energetikos ir
klimato srities veiksmų planą (NEKS). 
 Šiame plane numatomos esamos ir
būsimos politikos priemonės,
padėsiančios mažinti poveikį klimatui,
įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus ir
išsikelti naujus ambicingus tikslus.    

Nacionalinės politikos 
strategijos ir programos

2025 m. turėtų būti
sukurta ir pradėta taikyti
ŠESD apskaitos sistema

ūkių lygiu.

Nacionalinio energetikos ir klimato srities
veiksmų planui įgyvendinti LR Seimas
2021 m. birželio mėn. priėmė 
 Nacionalinę klimato kaitos valdymo
darbotvarkę. Šioje darbotvarkėje
numatyta, kad žemės ūkio sektorius
turėtų sumažinti savo emisijas 11 % iki
2030 m., lyginant su 2005 m. Taip pat
tam, kad atsakomybė už išmetamas ir
absorbuojamas ŠESD būtų susieta su
konkrečiu ūkiu, Nacionalinėje klimato
kaitos valdymo darbotvarkėje
numatoma, kad iki 2025 m. turėtų būti
sukurta ir pradėta taikyti ŠESD apskaitos
sistema ūkių lygiu. Numatoma mažinti
cheminių trąšų naudojimą, didinti
ekologinio ūkininkavimo mastus.    
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ŠESD mažinimui gyvulininkystės
sektoriuje svarbi Nacionalinė 2014-2020
metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros
programa  ir programos įgyvendinimo
2014–2016 metais veiksmų planas. Su
strateginiu tikslu - stiprinti į vidaus ir
užsienio rinką orientuotą konkurencingą
gyvulininkystės sektorių, ūkinių gyvūnų
augintojams užtikrinantį pajamas, o
vartotojams – geros kokybės produktus
[35].  

Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus
plėtros 2012–2020 m. plėtros programa.
Programa siekta iki 2020 m. padidinti
šalies miškingumą iki 34,2 % apželdinant
apleistas ir žemės ūkio veiklai
netinkamas žemes, skirti finansines
paskatas miškų sodinimui, plėtoti miško
atkūrimą genetiniu-ekologiniu pagrindu.
2011 m. buvo pakeistas Miškų įstatymas,
sugriežtinant miško žemės pertvarkymą.
Miško žemė gali būti paverčiama žemės
ūkio ar kitos paskirties žeme tik išimtiniais
atvejais. Be to, sukurta nauja
kompensavimo sistema, kuri užtikrina
prievolę įveisti naują mišką ne miško
žemėje kaip kompensaciją už miško
žemės sklypą, paverstą kitos paskirties
žeme. Ši nuostata ne tik papildomai
užtikrina, kad miško žemės plotas
nesumažėtų, bet ir sudaro sąlygas miškų
plotui didėti. Šiuo metu vis dar ruošiama
nauja ilgalaikė vizija miškų sektoriui – 
 Nacionalinis miškų susitarimas (NMS).
Šis susitarimas turėtų būti galutinai
priimtas 2021 metų gruodžio mėnesį ir
formuoti bendrą miškų plėtros viziją,
apimančią įvairių suinteresuotų šalių
nuostatas dėl miškų ateities.      

Vandenų srities plėtros 2017–2023 m.
programa. Pagrindiniai programos tikslai:
pagerinti požeminio ir paviršinio vandens
telkinių būklę, pasiekti ir išlaikyti gerą
Baltijos jūros aplinkos būklę, sumažinti
potvynių riziką, teikti kokybiškas viešąsias
geriamojo vandens tiekimo ir sanitarijos
paslaugas bei sumažinti taršą
nuotekomis. Vandenų apsaugai svarbi ir
1991 m. gruodžio 12 d. ES Tarybos
direktyva dėl vandenų apsaugos nuo
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių
(91/676/EEB, Nitratų direktyva su
pakeitimais). Šia direktyva siekiama
mažinti azoto patekimą į aplinką iš žemės
ūkio naudmenų, atsirandančių dėl mėšlo
laikymo ir trąšų naudojimo.

10

Nacionalinė klimato kaitos valdymo
politikos strategija. Strategijos paskirtis –
formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato
kaitos valdymo politiką, nustatyti
trumpalaikius (iki 2020 m.), vidutinės
trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir
ilgalaikius (iki 2050 m.) tikslus ir uždavinius
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo
prie klimato kaitos padarinių srityse [36]. Ši
strategija buvo pakeista Nacionaline
klimato kaitos valdymo darbotvarke,
kurioje iškelti ambicingesni tikslai. 



 3. ŽEMĖS ŪKIS
  

 ES tikslai 
     žemės ūkyje    

užtikrinti teisingas ūkininkų pajamas; 
didinti konkurencingumą; 
subalansuoti galios pasiskirstymą
maisto grandinėje; 
veikti klimato kaitos srityje; 
rūpintis aplinka; 
išsaugoti kraštovaizdį ir biologinę
įvairovę; 
remti kartų atsinaujinimą; 
išlaikyti gyvybingas kaimo vietoves; 
saugoti maisto ir sveikatos kokybę.  

ES ūkininkavimo sektorius ir kaimo
vietovės atlieka svarbų vaidmenį, nuo
kurio priklauso Sąjungos gerovė ir jos
ateitis. ES žemės ūkis yra vienas didžiausių
pasaulyje maisto gamybos sektorių ir
užtikrina daugiau kaip 500 mln. Europos
piliečių aprūpinimą maistu. ES ūkininkai
naudojasi 48 % viso ES žemės ploto,
miškininkai – dar 36 %. Nuo ūkininkavimo
priklauso daug darbo vietų žemės ūkio
sektoriuje (jame ES reguliariai dirba 22
mln. asmenų) arba platesniame maisto
sektoriuje (ūkininkavimui, maisto
perdirbimui ir susijusiai mažmeninei
prekybai bei paslaugoms kartu tenka apie
44 mln. darbo vietų) [37].  

Strateginiuose dokumentuose ES iškelia
aiškius tikslus ir tolimesnes vystymosi
gaires žemės ūkiui. Nuo 2023 metų
įsigaliosiančioje, naujai rengiamoje, ES
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP)
strategijoje numatomi pagrindiniai tikslai
yra: 

ES ir nacionalinės paramos lėšos sudaro
galimybes palaikyti žemdirbių pajamų
lygį bei didinti ūkių ir kitų kaime
veikiančių subjektų konkurencingumą.
Paramų dydžiai ir išmokų tvarka
rengiama atsižvelgiant į įvairius
socialinius, ekonominius ir gamtinius
aspektus, vadovaujamasi visoje ES
galiojančio BŽŪP tikslais ir prioritetais.
Įgyvendinant žemės ūkio politiką ir
diegiant pokyčius yra itin svarbu stiprus
ūkių konsultavimas, kuris turėtų būti
tikslingas ir visiems prieinamas. Kaip
ilgalaikiai nacionaliniai strateginiai tikslai
žemės ūkyje taip pat numatoma vietinės
produkcijos vartojimo didinimas bei
kontroliuojančių institucijų
administracinės naštos mažinimas.  

Lietuvos tikslai 
žemės ūkyje

ES ūkininkai
naudojasi 48 % viso

ES žemės ploto, 
o miškininkai – 

dar 36 % 
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  Žemės ūkio situacija

Lietuvoje  

Žemės ūkis yra viena svarbiausių
ekonomikos šakų Lietuvoje, sudaranti  
 3,7 % metinio BVP [38], kas yra dukart
daugiau nei ES vidurkis. Tai sąlygoja ir
žemdirbystei palanki geografija –  47 % 
 Lietuvos ploto yra tinkamo žemdirbystei
[39]. Lietuva visuomet pasižymėjo stipriu
žemdirbystės sektoriumi, tačiau iki ir po
nepriklausomybės atgavimo (tarp 1989
m. ir 1994 m.) žemės ūkio produkcija
sumažėjo perpus [40]. Nors situacija  
 kinta, žema žemės ūkio kuriama
pridėtinė vertė išlieka opia tema.
Pavyzdžiui, 2019 m. buvo pastebėti
ryškūs skirtumai tarp Lietuvos, Lenkijos ir
Nyderlandų žemės ūkio sektorių. Pagal
žemės ūkio produktų pridėtinę vertę
Lietuva žymiai atsilieka nuo Lenkijos (1
pav.). Tuo tarpu Nyderlandai, turėdami
mažiau dirbamos žemės negu Lietuva,
sukuria net keliais kartais didesnę
pridėtinę vertę [41].  

Vis dėlto, 2020 m. pastebėtas  5,4 % 
 bendrosios pridėtinės vertės žemės
ūkyje augimas [42]. Taip pat žemės ūkio
sektorius yra trečias pagal svarbą
eksporte po paslaugų ir apdirbamosios
pramonės [43]. Per 2020 m. žemės ūkio
eksporto vertė išaugo 34 % ir sudarė 1,8
mln. EUR [44]. Didžiąją dalį žemės ūkio
eksporto sudarė javai (65 %) bei aliejinės
kultūros (13,9 %), tad vyraujantis sektorius
išlieka augalininkystė. 2020 m. Lietuvos 
 kviečių eksporto mastai pranoko net
tokias dideles žemdirbystės valstybes
kaip Lenkija ir Rumunija [45].  

Be stabilaus žemės ūkio sektoriaus ir jo
eksporto augimo pastebimos ir kitos
tendencijos. Remiantis Lietuvos žemės
ūkio ir kaimo verslo centro surinktais
duomenimis, Lietuvoje vyrauja nedideli
ūkiai, o ūkių valdos nuo 1 iki 10 ha sudaro
60 % visų valdų [46]. Vis dėlto, žemės
ūkio valdų skaičius kasmet mažėja (2
pav.). Mažėjant valdų skaičiui ir bendram
naudojamam plotui, valdų vidutinis dydis
stabiliai auga, o itin didelių ūkių (>50 ha)
tarp 2005 ir 2016 m. beveik padvigubėjo
[47].   
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https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/112219/1/ISSN2345-0355_2020_V_42_3.PG_235-247.pdf#page=8


Ši ūkių didėjimo tendencija pastebima visoje
Europoje [50] ypač būdinga gyvulininkystės
sektoriui. Remiantis Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, tarp 2007 ir 2016
metų, ūkių, auginančių gyvūnus, sumažėjo
daugiau nei perpus (galvijų – perpus, kiaulių
– triskart) [51]. Nors ir bendras galvijų skaičius
Lietuvoje mažėja nuo 2005 m., vidutinis
bandos dydis nuo 2017 m. iki 2021 m. išaugo
beveik dukart (atitinkamai 9,7 ir 18,3 [52]). Ši
ūkių stambėjimo tendencija ypatingai
neramina klimato kaitos kontekste. Didėjant
bandoms, ganyklos darosi per mažos, tad
pereinama prie galvijų laikymo tvartuose.
Vietoj natūralių pievų organinio tręšimo,
ūkininkai turi pradėti tvarkyti ŠESD
emituojantį mėšlą. 

Praradusios savo funkciją ganyklos arba
tampa dirbamos žemės laukais, arba
užželia mišku, o taip nyksta pievų
buveinės ir jų biologinė įvairovė. 

Svarbu paminėti, jog ekologiškų ūkių
naudojamos žemės plotas Lietuvoje nuo
2004 m. iki 2020 m. išaugo šešis kartus
[53]. Lietuvoje ekologiški žemdirbystės
plotai sudaro  8,1 %  (ES vidurkis 8,5 %)
[54]. Tačiau ekologiškų ūkių skaičius nuo
2015 m. stabiliai mažėja (3 pav.). Viena
vertus, tai reiškia, kad ekologiniai ūkiai
auga, tampa produktyvesni, nes
ekologine žemdirbyste pradeda užsiimti
didesniuose plotuose. Kita vertus,
mažėjantis ekologinių ūkių skaičius
atspindi ir tai, kad pereiti prie ekologiškos
žemdirbystės ar įsitvirtinti ekologiškam
ūkiui yra sunku, net jei ir ekologiškų
produktų supirkimo kaina yra neretai 2-4
kartus aukštesnė negu neekologiškų [55].  
ES Žaliuoju kursu siekiama, kad iki 2030
m. 25 % dirbamos žemės Europos
Sąjungoje būtų skirta ekologiškam
ūkininkavimui.   
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Atsižvelgiant į vis nenuspėjamesnius orus,
kurie gali būti itin pavojingi žemės ūkio
sektoriui, verta pastebėti ir pasėlių draudimo
tendencijas. ES pasėlių draudimo vidurkis yra
20 %, o JAV – netgi 85 % [57]. Tuo tarpu
Lietuvoje draudžiamų pasėlių plotas 2012 m.
tesudarė vos 7 % [58]. 2017 m. VDU atliktos
apklausos metu išryškėjo, kad ūkininkai
nesirenka drausti pasėlių dėl tokių priežasčių
kaip galimybės drausti pavienes rūšis
nebuvimas, vienintelės draudimo kompanijos
(2021 m. jų jau keturios), bei asmeninės
nuostatos, kad labiau apsimoka susitaupyti
„juodai dienai“ negu kasmet mokėti už
draudimą [59]. Dėl klimato kaitos keliamų
rizikų pasėlius drausti buvo labiau linkę
jaunesni nei senyvesni ūkininkai bei didesnių
ūkių savininkai. Esant ūkių stambėjimo
tendencijai, 2020 m. buvo apdrausta jau 14 %
pasėlių [60].  

3 pav. Ekologiškai ūkininkaujančių ūkio subjektų skaičiaus ir sertifikuoto ploto kitimas 2004–2020 m. [56]
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Žemės ūkio
 ŠESD emisijos 

Daugiausiai ŠESD išskiriančios žemės ūkio
šakos yra gyvulininkystė ir augalininkystė.
Tarp 1990 ir 2019 m. gyvulių virškinimo
sistemos išmetamo metano (CH4)
sumažėjo 58,1 % [62]. Šis pokytis
priskiriamas bendro gyvulių skaičiaus
mažėjimui, nors vieno sąlyginio gyvūno
išmetamo metano kiekis padidėjo dėl
kaloringesnio pašaro [63]. 
Gyvulininkystės ŠESD emisijoms
mažėjant, augalininkystės ŠESD nuo
2005 m. išaugo 24,1 % [64]. Tai buvo
sąlygota padidėjusio grūdinių augalų
ploto bei išaugusio mineralinių trąšų
panaudojimo.  

Žemės ūkis Lietuvoje yra trečias sektorius
pagal ŠESD emisijų kiekį ir sudaro 20,8%
visų emisijų. Kitaip nei kituose sektoriuose,
pagrindinės ŠESD žemės ūkyje yra
metanas (CH4) ir azoto suboksidas (N2O),
kurios sudaro didžiausią dalį visų šių dujų
emisijų (atitinkamai 58,1% ir 85,7%) (4 pav.).
Pagrindiniai taršos šaltiniai yra:  

Gyvulių žarnyno fermentacija
Mėšlo tvarkymas (CH4)
Mėšlo tvarkymas (tiesioginės N2O emisijos)
Mėšlo tvarkymas (netiesioginės N2O emisijos)
Kalkinimas
Tiesioginės dirvožemio emisijos
Netiesioginės dirvožemio emisijos
Karbamido naudojimas

34,9 %
5,5 %
2,3 %

2 %
0,3 %

45,1 %
9,6 %
0,4 %
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4 pav. ŽŪ ŠESD emisijų šaltiniai 2019 m. [65]

Dirvožemio emisijos (54, 7%);  
tiesioginės - 45,1 % (suariama žemė,
organinės ir neorganinės trąšos);
netiesioginės - 9,6 % (azoto nuotėkis,
garavimas);  
Gyvulių žarnyno fermentacija (34,9 %); 
Mėšlo tvarkymas (9,8 %) [61]. 

Gyvulių žarnyno 
fermentacija 34,9 %

Tiesioginės dirvožemio 
emisijos 45,1 % 

Netiesioginės dirvožemio 
emisijos 19,6 % 

Mėšlo 
tvarkymas 8,8 %



Pirmaisiais nepriklausomybės metais
ŠESD emisijos ženkliai sumažėjo dėl
ekonominės blokados po SSRS griuvimo
bei sumažėjusio galvijų skaičiaus, bet nuo
1995 m. ŠESD emisijų kiekis laikosi
stabiliai apie 4000 kt CO2 ekvivalento (5
pav.). Kaip numatyta Nacionalinėje
klimato kaitos darbotvarkėje, iki 2030 m.
palyginus su 2005 m. Lietuva turi
sumažinti savo žemės ūkio emisijas 11 %.
Pagal naujausius turimus 2019 m.
duomenis, žemės ūkio ŠESD emisijos
sudarė 4245,5 kt, tai yra 4,6 % daugiau
nei 2005 m. [66].  

Dirvožemio emisijos
Gyvulių žarnyno fermentacija
Mėšlo tvarkymas
Kalkinimas
Karbamido naudojimas

5 pav.  Žemės ūkio ŠESD emisijų tendencijos Lietuvoje 1990-2019 m. [67]
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Lietuvos žemės ūkio
sektorius turėtų

sumažinti savo emisijas
11 % iki 2030 m., 

lyginant su 2005 m.



Egzistuoja įvairūs metodai ŠESD emisijų
mažinimui žemės ūkyje, kuriuos ūkininkai
gali pritaikyti ir naudoti savo ūkiuose.
Visiškai ŠESD emisijų žemės ūkyje
išvengti yra neįmanoma, tačiau galima
kliautis ŠESD emisijų kompensavimo
sistemomis, kurių dėka atkuriant
gamtinius elementus būtų užrakinamas ir
saugomas CO2.

Svarbu paminėti, kad ūkininkavimo
metodai ir jų sukuriamos ŠESD
nepriklauso vien nuo pačių ūkininkų
požiūrio ir galimybių. Labai svarbu yra ir
visuomenės - galutinio produkto vartotojo
poreikiai, polinkis mokėti daugiau už
tvaresnius produktus. Vartotojai pirkdami
produktus gali išreikšti savo nuomonę ir
taip paskatinti auginti tvarius, ekologiškus
produktus ir finansiškai prisidėti prie juos
tiekiančių ūkių klestėjimo. 

Šiame skyriuje pristatome ūkiuose
naudojamas technikas bei iniciatyvas
skirtas ŠESD mažinimui, kuriomis gali
naudotis ūkininkai ir vartotojai.

 4. ŠESD MAŽINIMAS 
ŽEMĖS ŪKYJE

galima rasti Europos Sąjungos vidaus
politikos generalinio direktorato
užsakytame tyrime [68]. 

2019 m. buvo parengtas Žemės ūkio
ministerijos užsakytas „Gerosios žemės
ūkio praktikos kodeksas, kurio taikymas
mažintų neigiamą žemės ūkio poveikį
dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui“
[69]. Šiame kodekse aprašomi žemės ūkio
rizikos faktoriai, veikiantys dirvožemį,
augalus, vandens telkinius ir sukeliantys
taršą. Taip pat pateikiami pasiūlymai
ūkininkams, kuriais būtų galima valdyti
kylančias rizikas, suteikti gyvūnams
tinkamas sąlygas, apsaugoti dirvožemius,
biologinę įvairovę ir kt. Kodekse nėra
įvardijami tikslūs ŠESD mažinimo kiekiai
naudojant kiekvieną iš nurodytų metodų,
tačiau priemonės gali būti įgyvendinamos
atsižvelgiant į ūkininko galimybes bei
poreikius.  

Ūkininkų naudojamos
ŠESD mažinimo praktikos

2014 metais Europos sąjungos
užsakytame tyrime „Priemonės ūkių
lygmeniu, skirtos mažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimą ES žemės
ūkyje“ yra aprašomos ir įvertinamos
priemonės pagal jų efektyvumą,
sudėtingumą įgyvendinti, finansinius ir
kitus svarbius aspektus (2 lentelė).
Platesnius priemonių aprašymus ir ŠESD
mažinimo potencialą išreikštą skaičiais
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513997/IPOL-AGRI_NT(2014)513997_EN.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/GZUP%20Kodeksas%20taisytas%20po%20AplinkosM-%20birzelis.pdf
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/GZUP%20Kodeksas%20taisytas%20po%20AplinkosM-%20birzelis.pdf


Modernios technologijos arba tikslusis
ūkininkavimas gali ženkliai prisidėti prie ŠESD
mažinimo ūkiuose. Išmaniosios technologijos
ūkiuose apima didelį spektrą veiklų ir įrankių.
Tikslusis ūkininkavimas gali būti naudojamas
visose srityse: sėjomainos planavime, sėjime,
sodinime, gali padėti nustatyti tikslų reikiamą
trąšų ir vandens kiekį, bei konkretų naudojimo
laiką ir kt. Nors šis žemdirbystės metodas
reikalauja didesnių pradinių investicijų, ilguoju
periodu dėl trąšų ir degalų naudojimo
sumažėjimo jis ženkliai prisideda prie ŠESD
mažinimo bei gali pagerinti derlių.  

Nors ŠESD emisijų mažinimui žemės ūkyje yra
daug metodų, kurių taikymas svarbus,
prioritetas turėtų būti teikiamas ŠESD emisijų
išvengimui, kai tai yra įmanoma (atsisakyti
nebūtinų veiklų ar itin taršių technologijų ir t.t.).
Veiklose, kur ŠESD išmetimas neišvengiamas,
būtina stengtis jas maksimaliai sumažinti
(mažinti resursų švaistymą, rinktis veiklai
palankiausias sąlygas turinčias vietas ir t.t.). Tik
tada reikėtų išmetamas ŠESD kompensuoti
kitomis veiklomis, tokiomis kaip CO2
absorbcijos dirvožemiuose didinimas (angl.
carbon farming) ir kt. [71].  

2 Lentelė. Agronominės, gyvulininkystės ūkio ir energijos suvartojimo priemonės mažinančios ŠESD ir
jų įvertinimas pagal ŠESD mažinimo potencialą [70]
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Žemės naudojimo, 
žemės naudojimo keitimo

ir miškininkystės
sektorius 

Kalbant apie esamas priemones ŠESD
emisijoms mažinti žemės ūkyje svarbu
paminėti Žemės naudojimo, žemės
naudojimo keitimo ir miškininkystės  
 (ŽNŽNKM)  sektorių  (angl. Land use, land
use change and forestry arba LULUCF).
ŽNŽNKM sektorius absorbuoja daugiau ŠESD
nei išmeta į Žemės atmosferą, ir yra laikomas
pagrindine anglies dioksido (CO2) saugykla.
Šiame sektoriuje apskaitomos ŠESD,
atsiradusios dėl anglies sankaupų pokyčių
sausumoje. Vertinami šie ŠESD šaltiniai ir
saugyklos:   
gyvoji biomasė, negyvoji organinė medžiaga
(negyvi medžiai ir miško paklotė), organinio
dirvožemio anglies sankaupos visose žemės
naudojimo kategorijose. 
Taip pat apskaitomos šešios pagrindinės
žemės naudojimo kategorijos: miško žemė, 
 žemės ūkio naudmenos, pievos, pelkės,
užstatyta teritorija, kitos paskirties žemė,
kurios veikia klimato kaitos procesus [72].

Skaičiuojama, kad ES miškai šiuo metu sugeria
daugiau kaip 10 % visų ŠESD, o laikantis darnios
miškininkystės principų, šis rodiklis gali būti
efektyviai padidintas [74]. Lietuvoje, šiuo metu
miškininkystės sektorius geba absorbuoti apie
ketvirtadalį visų išmetamų ŠESD, tačiau
numatoma, kad jei nebus imtasi jokių priemonių,
mūsų šalies miškai jau 2026 m. galėtų išskirti
daugiau CO2 nei pajėgs jo sugerti [75]. Žemės
ūkis yra tinkamas ŽNŽNKM sektoriaus plėtrai,
nenaudojama dirbama žemė turėtų būti
atkuriama į natūralius gamtinius elementus,
tokius kaip natūralios pievos, miškai, pelkės ir
kita. Šie elementai gali padėti subalansuoti
išmetamų ir absorbuojamų ŠESD kiekius.  

6 pav. Lietuvos ŽNŽNKM sektoriuje apskaitomi
ŠESD šaltiniai ir absorbavimas 1990-2019 metais
pagal žemės naudojimo kategoriją. Teigiamos
vertės rodo emisijas, o neigiamos absorbavimą
[73] 

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
19

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Š
E

S
D

 e
m

is
ijo

s/
ab

so
rb

ci
ja

, k
t 

C
O

2

4000
 

2000
 

0
 

-2000
 

-4000
 

-6000
 

-8000
 

-10000
 

-12000
 

-14000

Miško žemė
Pelkės
Medienos produktai
Pasėliai
Užstatyta teritorija
Pievos
Kitos paskirties žemė

19

Būtų sudėtinga kliautis vien tik ŽNŽNKM
sektoriumi išmetamų ŠESD kompensacijai, nes
esant pvz. miškų ir durpynų gaisrams,
masiniams miškų nykimams dėl ligų, kenkėjų ar
intensyvėjant jų eksploatacijai dėl ekonominių
poreikių sektorius ne tik ženkliai mažiau
absorbuoja ŠESD, bet ir jas emituoja. Lietuvoje
1996 m. registruotas ŽNŽNKM sektoriaus CO2
didesnis emitavimas nei absorbavimas, dėl eglių
kenkėjų antpuolio (6 pav.) [76]. 

ŽNŽNKM sektorius yra itin svarbus klimato
kaitos kontekste, todėl Europos komisija jam
skiria vis daugiau dėmesio ir šiuo metu rengia
reformas, kurios dar labiau pabrėžtų sektoriaus
svarbą. Yra pateiktas pasiūlymas, kaip ši
programa galėtų keistis - apjungti ŽŪ ne CO2
emisijas su LULUCF nuo 2031 m., o iki 2036 m.
pasiekti ES lygiu neutralumą klimatui šiame
sektoriuje [77]. 



Mokslo įstaigų 
iniciatyvos

Verslo ir NVO
 iniciatyvos

Iniciatyvos kylančios iš nevyriausybinių
organizacijų ir verslo atstovų taip pat yra
svarbus indėlis prisidedantis prie žemės
ūkio tvarumo ir ŠESD mažinimo. Verslo ir
NVO iniciatyvos gali padėti formuoti
visuomenės nuomonę, darbą mažesnėse
grupėse ir prisidėti prie nacionalinių tikslų,
todėl yra svarbu pripažinti ir remti
visuomenines iniciatyvas (angl . grass-
roots).  

Nevyriausybinės organizacijos prisideda
formuojant politikos priemones, tokias
kaip Nacionalinis miškų susitarimas ir kt.,
dalyvauja LIFE projektuose
skatinančiuose agrarinę aplinkosaugą.
Nevyriausybinių aplinkosauginių
organizacijų sąrašas pateikiamas 
 Aplinkos ministerijos internetiniame
puslapyje.     

Verslo atstovai siekdami kokybiškesnės
produkcijos ir aukštesnių tvarumo
standartų prisideda prie naujų
technologijų įdiegimo. Didžiausia
vertikaliai integruota ekologiško maisto
bendrovė Europoje, įsikūrusi Lietuvoje,
„AUGA“ vysto tvarias technologijas ir
siekia mažinti ŠESD emisijas.    

Bendruomeninės nevyriausybinės
organizacijos taip pat užsiima vietinių,
sezoninių, ekologinių produktų įsigijimo
skatinimo, vartotojų grupių organizavimu.
Bendruomeninių daržų kūrimu, įvairių
aplinkosauginių, tokių kaip medžių
sodinimas, ir kitų iniciatyvų kūrimu.  

Mokslo įstaigų indėlis mažinant ŠESD
emisijas yra labai svarbus. Lietuvos
mokslų taryba, Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro miškų institutas, Vytauto
Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademija ir kitos mokslo įstaigos rengia
mokslinius darbus, kuriais galima pagrįstai
formuoti klimato kaitos politiką. Apart
mokslinių darbų šios įstaigos taip pat
dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir
nacionalinėse programose, projektuose
(HORIZON, LIFE), kurie ieško
optimaliausių sprendimų problemoms,
kylančioms Lietuvoje, ir kuruoja svarbius
projektus. 
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https://am.lrv.lt/lt/nuorodos/aplinkosaugos-nvo


Individualios 
iniciatyvos

ŠESD mažinimui taip pat svarbios ir
individualios iniciatyvos ir pastangos,
kurios veikia visuomenės nuomonę ir
įsitraukimą. Individualios priemonės gali
būti įgyvendinamos vieno asmens ar
šeimos. Tai gali būti vietinių, ekologinių,
sezoninių maisto produktų įsigijimas,
tvarių ūkių rėmimas, savo produkcijos
auginimas.  

Rūpinimasis gyvūnų gerove ir sveikata
paskatina vis daugiau žmonių pereiti prie
negyvūninės kilmės produktais grįstos
dietos. Tyrimai rodo, kad žmonėms
laikantis dietos, kuri paremta Pasaulio
sveikatos organizacijos sveikos mitybos
rekomendacijomis [78] [79],  pasaulines
ŠESD emisijas galima sumažinti 29 %, o
valgant mažiau mėsos - net 56 % [80].
Taip pat 2011 m. pasaulyje buvo
nesuvalgoma ir išmetama apie trečdalį
viso maisto [81]. Sumažinus maisto
švaistymą perpus, ŠESD emisijos
sumažėtų 6 % [82], tad visuomenės
nuomonės formavimas ir švietimas šiais
klausimais yra itin reikšmingas ŠESD
emisijų mažinime.   

Sveikai maitinantis
ŠESD galima

sumažinti 29 %,
valgant mažiau
mėsos - 56 % 
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ŠESD emisijų apskaita yra nepakeičiamas
įrankis formuojant tarptautinę ir
nacionalinę klimato politiką, kurios
esminis tikslas yra sušvelninti ir prisitaikyti
prie klimato kaitos. Pagal Jungtinių Tautų
Bendrąją klimato kaitos konvenciją, Kioto
protokolą ir ES reglamentą Nr. 525/2013,
Lietuva yra įsipareigojusi vesti nacionalinę
ŠESD apskaitą ir teikti kasmetines
ataskaitas. 2011 m. buvo sukurta
nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos
rengimo komisija, kurią sudaro ministerijų,
jai pavaldžių institucijų ir mokslo įstaigų
atstovai. Procese dalyvauja ir
nepriklausomi ekspertai, o visą ataskaitos
rengimą prižiūri Aplinkos ministerija.  

Nacionalinėse ataskaitose apskaitomos
dujos yra visos šiltnamio efektą
sukeliančios dujos, neįtrauktos į 1987 m.
Monrealio protokolą, kuriuo siekiama
saugoti ozono sluoksnį, mažinant jį
ardančių medžiagų naudojimą [83] (3
lentelė). Žemės ūkyje yra išskiriamos trys
iš septynių ŠESD - metanas, azoto
suboksidas ir anglies dioksidas [84] (4
lentelė). 

 5. NACIONALINĖ 
ŠESD APSKAITA
ŽEMĖS ŪKYJE
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3 Lentelė. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 

4 lentelė. ŠESD dujos išskiriamos žemės ūkyje 



Skaidrumas ir pasiekti kiti IPCC
standartai  

Nacionalinės ŠESD
apskaitos privalumai

Skaidrumas ir pasiekti kiti IPCC
standartai 

Didelis mokslo atstovų įsitraukimas 

Apskaitos tobulinimas
bendradarbiaujant su kitomis šalimis 

Nacionalinė ŠESD apskaita vykdoma
remiantis 2006 m. IPCC metodikomis,
kuriomis remiasi ir visos kitos JT
valstybės, teikiančios ataskaitas. Kasmet  
 JT BKKK sekretoriatas įvertina kaip
skaidriai ir tiksliai atliekama apskaita.
BKKK sekretoriato ekspertų vertinimu,
2021 m. Lietuvos vykdoma ŠESD apskaita
atitinka IPCC standartus  [85].  

Didelis mokslo atstovų įsitraukimas  

Apskaitos tobulinimas
bendradarbiaujant su kitomis šalimis  

Nacionalinės apskaitos spragas dėl
trūkstamų statistinių duomenų užpildo
aktyvus mokslo atstovų įsitraukimas. 
Nors šiuo metu naudojami IPCC gairėse
pateikti dirvožemio emisijų koeficientai
[86], 2023 m. bus baigtas LifeOrgBalt
projektas, kurio vienas tikslų - nustatyti
nacionalinius organinių dirvožemių CO2
emisijos koeficientus [87]. Tai patikslintų
nacionalinę ŠESD apskaitą LULUCF
sektoriuje.   

partnerystės su Norvegija projektas, kurio
metu šalys apsikeitė patirtimi ir žiniomis
rengiant ŠESD apskaitą. Taip pat 2016 m.
kartu su Latvija ir Estija buvo sukurtas
Baltijos valstybių ŠESD apskaitos
ekspertų tinklas [88]. Baltijos šalių
klimatas, gamta, ekonomika, politika ir
socialinis kontekstas yra panašūs, o tai
daro įtaką ir nacionalinei ŠESD apskaitai.
Pirmajame projekto seminare dalyvavo ir
Švedijos atstovė, kuri dalinosi
Skandinavijos ekspertų tinklo patirtimi
[89]. Šių projektų metu užmegzti ryšiai turi
tęstinį poveikį nacionalinės ŠESD
apskaitos ataskaitos rengimui ir padeda
spręsti duomenų tikslumo ir
neapibrėžtumo klausimus.   
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Nacionalinės ŠESD apskaitos tobulinimui,
ataskaitos rengimo komisija
bendradarbiauja ir su partneriais
užsienyje. 2015-2016 m. vyko Lietuvos

https://aaa.lrv.lt/lt/naujienos/jt-ekspertai-palankiai-ivertino-lietuvos-nacionaline-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-apskaitos-ataskaita


Trąšų ir kitos statistikos trūkumas  

Nacionalinės apskaitos
trūkumai

Trąšų ir kitos statistikos trūkumas
 
NEKS priemonių taikymo duomenų
trūkumas 

IPCC apskaitos metodikai būdingos ydos 

Pagrindiniai nacionalinės apskaitos
trūkumai yra mažas duomenų kiekis ir
netikslumas bei pats IPCC pasirinktas
ŠESD emisijų vertinimo metodas (pagal
veiklas, o ne produktą). Trąšos yra vienas
pagrindinių azoto suboksido emisijų
šaltinių, o trąšų statistikos trūkumas itin
didelis. Nacionalinėje ataskaitoje
remiamasi Tarptautinės trąšų asociacijos
(IFA) trąšų naudojimo duomenimis, kurie
skelbiami praėjus dvejiems metams po
einamųjų (2018 m. duomenys skelbiami
2020 m.). Nors nuo 2016 m. Statistikos
departamentas atlieka statistinį tyrimą dėl
trąšų naudojimo, tiriami tik 7000 arba 9 %
visų Lietuvos ūkių [90]. Taip pat trąšos
nėra išskiriamos pagal tipą, o tai tik dar
labiau didina apskaitos netikslumą. Ūkių
trąšų žurnaluose vedamos apskaitos
platus prieinamumas nacionalinės
apskaitos sudarytojams ženkliai padidintų
tikslumą. Informacija apie tręšimą
organinėmis trąšomis (mėšlu) yra
renkama dalinai žemės ūkio surašymo
metu, kuris pagal ES sąjungos
reikalavimus yra vykdomas kas 10 metų
[91].   

IPCC apskaitos metodikai būdingos
ydos  

NEKS priemonių taikymo duomenų
trūkumas  

įterpimas į dirvožemį. Kadangi apie jas
informacija nėra renkama, sunku įvertinti
šių priemonių taikymo mastus bei jų
efektyvumą. Reikalinga informacija ir apie
neariminės žemdirbystės plotus, šlapynių
atkūrimą, tarpinių pasėlių plotus ir kt. 

Verta atkreipti dėmesį ir į pačią IPCC
apskaitos metodiką, pagal kurią ŠESD
emisijos apskaitomos pagal veiklą, o ne
pagamintą produktą. Pavyzdžiui, kuras,
deginamas žemės ūkio veikloje, yra
priskiriamas transporto emisijoms, o
mineralinės trąšos, kurių gamybai
naudojamas iškastinis kuras – pramonei.
Tai netiksliai atspindi žemės ūkio veiklos
ŠESD emisijas. Ši metodika taip pat
neatskleidžia grynųjų (neto) emisijų, t.y.
neįtraukia CO2 užrakinto žemės ūkio
produktuose fotosintezės metu. ŠESD
emisijų vertinimas pagal produktą yra
žinomas kaip gyvybės ciklo analizė
(angl.  life-cycle assessment), o CO2
užrakinimą žemės ūkio produktuose
įtraukiantis vertinimas – kaip anglies
užrakinimo ir gyvybės ciklo analizė
(angl.  carbon capture - life cycle
assessment) [92]. Svarbios jūrinės anglies
saugyklos Europoje - pakrančių
ekosistemos, pavyzdžiui, druskingosios
pelkės ir jūros žolių pievos, šiuo metu
nėra įtrauktos į ŠESD apskaitą, nes IPCC
tik neseniai parengė vertinimo metodikas,
o pagal JTBKKK jos dar nėra privalomos
[93]. Turint daugiau duomenų iš ūkių
apie ŠESD emisijas, būtų galima tiksliau
ir teisingiau vertinti kiekvieno ūkio tipo
išmetamas ŠESD. Taip būtų galima
išvengti situacijų, kur ūkiai, naudojantys
užsienyje pagamintas mineralines trąšas
teoriškai išmeta mažiau ŠESD negu ūkiai,
tręšiantys organinėmis vietinės kilmės
trąšomis, nors vertinant pagal gyvybės
ciklo analizės principus, bendrosios tokio
ūkio emisijos žemesnės, o tvarumas
didesnis.  

Taip pat trūksta informacijos apie ŠESD
mažinančias NEKS plano priemones,
tokias kaip srutų rūgštinimas bei srutų
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Pagrindinė kovos su klimato kaita priemonė
ES yra apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistema (ES ATLPS, angl.  EU emission trading
system ). Į šią sistemą įtraukti sektoriai kasmet
gauna numatytą nemokamų taršos leidimų
kiekį. Metams prabėgus, veiklos vykdytojai
turi atsiskaityti dėl savo ŠESD emisijų. ATL
gali būti kaupiami, perkami ir parduodami.   

Kadangi žemės ūkis yra vienas sektorių,
nedalyvaujančių ES ATLPS, ūkiai nėra
įpareigoti atsiskaityti už savo ŠESD emisijas,
bet jas galima apskaičiuoti remiantis
duomenimis, kurie jau renkami ūkiuose.
Ūkininkai teikia metines pasėlių
deklaracijas, veda ūkinių gyvūnų, trąšų bei
augalų apsaugos produktų naudojimo
apskaitos žurnalus. Ši ūkiuose jau renkama
informacija galėtų tapti ŠESD emisijų ūkyje
skaičiavimo pagrindu.  

6. ŠESD APSKAITA
ŪKIŲ LYGMENIU
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5 Lentelė. ŠESD apskaitai reikalingi duomenys 



Tikslesnė nacionalinė ŠESD apskaita

Apskaitos ūkių lygiu
privalumai 

Tikslesnė nacionalinė ŠESD apskaita  

Pasiruošimas ES Ūkių tvarumo duomenų
tinklo sistemai  

Lyderystė klimato kaitos švelninime
   
Galimybė gauti individualias konsultacijas  

Žemo CO2 pėdsako ženklas ir didesnė
pridėtinė vertė  

Tvaresni žemdirbystės metodai ir ūkių
našumo augimas   

Dalyvavimas anglies kaupimo 
(angl. carbon farming) programose 

Papildomai renkami duomenys iš ūkininkų
patikslintų nacionalinę apskaitą, kas leistų
objektyviau ir pažangiau formuoti nacionalinę
klimato kaitos politiką žemės ūkyje. Taip
nurodo ir šių metų pradžioje Aplinkos
ministerijos pateiktas raštas dėl nacionalinės
ŠESD apskaitos ataskaitos tobulinimo.
Kadangi tarptautinė klimato kaitos politika yra
formuojama remiantis būtent nacionalinėmis
JT BKKK teikiamomis ŠESD ataskaitomis,
tikslesnė nacionalinė ataskaita netiesiogiai
galėtų paveikti ir tarptautinę politiką.   

Taip palyginami skirtingi visos ES ūkių
gamybiniai ir finansiniai rezultatai bei
priimami žemės ūkio politikos sprendimai.
Apklausiami 1300 ūkių, o tada jiems
pateikiami jų veiklos rezultatai, plėtojama
ir šviečiamoji veikla – rašomi informaciniai
lapeliai bei straipsniai. 2022 m. antrame
ketvirtyje Europos Komisija planuoja
patvirtinti Ūkių tvarumo duomenų tinklo
(angl. Farm Sustainability Data Network)
projektą, kuris išplėstų esamą Ūkių
apskaitos duomenų tinklą [95]. Būtų
vertinami tvarumo aspektai, tame tarpe ir
ŠESD emisijos, o ūkininkams būtų
teikiamos specialiai pritaikytos
konsultacijos ir rekomendacijos. Nors
ŪADT dalyvauja tik 1300 Lietuvos ūkių,
išplėstoji ŪTDT sistema padėtų pagrindą
ŠESD apskaitos vedimui ūkių lygmeniu.
Besiruošiant ŪTDT įvedimui Europos
Komisija atliko kelis mokslinius tyrimus,
vertinančius galimus tvarumo apskaitos
vedimo kaštus, kurie padėtų įvertinti ir
nacionalinės ŠESD apskaitos ūkių
lygmeniu kaštus [96] [97]. Kadangi
dalyvavimas ŪTDT kaip ir ŪADT būtų
privalomas, verta šiems pokyčiams
ruoštis jau dabar. 

ŠESD apskaita ūkių lygmeniu nėra
privaloma dar niekur pasaulyje, tačiau yra
valstybių, kurios juda šia linkme ir neretai
yra vertinamos kaip aplinkosaugos
lyderės [98] [99]. Prancūzijoje dar 2015 m.
įsigaliojo įstatymas, pagal kurį didelės
įmonės (virš 500 darbuotojų) iš visų
ekonomikos šakų privalo veikti pagal
aplinkos apsaugos, socialinius ir gero
valdymo kriterijus (angl.  Environment,
Social, Governance) ir atsiskaityti už savo
išmetamas ŠESD [100]. Tuo tarpu Naujoji
Zelandija 2022 m. planuoja įvesti
privalomą ŠESD emisijų apskaitą ūkiams
virš 80 ha [101]. Lietuvos ūkininkai kuo
greičiau pradėję vesti ŠESD apskaitą ūkio
lygmeniu ne tik pasiruoštų
besikeičiančiam reguliavimui, bet ir  

Pasiruošimas ES Ūkių tvarumo duomenų
tinklo sistemai  

Kaip ES narė, Lietuva privalo teikti statistinę
informaciją apie ūkius Ūkių apskaitos
duomenų tinklui (angl. Farm Accountancy
Data Network). Vertinama ūkių struktūra, ūkio
ekonominis dydis, gamybinis potencialas,
ūkio tipas, o vėliau sugrupuoti duomenys
nagrinėjami pagal ūkininkavimo formas, ūkio
dydį, žemės kokybę ir t.t. [94]. 

Lyderystė klimato kaitos švelninime   
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Galimybė gauti individualias 
konsultacijas  

parodytų lyderystę ne tik Europos, bet ir
pasaulio kontekste. Jeigu ir ūkininkams, ir
valstybinėms institucijoms būtų žinomi
konkrečių ūkių išmetamų ŠESD mastai,
būtų užtikrinama atskaitomybė dėl
aplinkosauginių reikalavimų laikymosi. 
 Lyderystė, atskaitomybė ir lygybė būtų
ilgalaikė ŠESD apskaitos ūkiuose nauda. 

Taip pat pastebima, kad metodai,
mažinantys ŠESD emisijas, sumažina ir 

Be abejo, tinkamai vesti ŠESD apskaitą ūkių
lygmeniu reikalautų ir naujų įgūdžių bei
žinių. Moksliniuose tyrimuose yra
pastebėta, kad Europos ūkininkai nėra
priešiškai nusiteikę apskaityti savo ŠESD
emisijas, kai jiems suteikiami veikiantys ir
daug laiko neatimantys apskaitos įrankiai
[102]. Tad ūkininkams turėtų būti teikiamos
ŠESD apskaitos konsultacijos, panašios į
tas, kurios teikiamos finansinės apskaitos,
verslo vadybos ir kitais klausimais.   

Tvaresni žemdirbystės metodai ir ūkių
našumo augimas  

Nuosekliai vedama ŠESD apskaita taip pat
įgalintų tvariau veikiančius ūkius
sertifikuotis, įgyti anglies pėdsako bei
organiško produkto etiketes. Nors anglies
pėdsako etiketės dar nėra plačiai paplitę,
kai kurie tyrimai pastebėjo, kad išsivysčiusių
šalių vartotojai yra labiau linkę pirkti vietinį ir
mažesnio anglies pėdsako produktą, negu
įprastinį [103] [104], o, pavyzdžiui, Čilės
gyventojai yra linkę už tokį produktą mokėti
daugiau [105]. Mažą anglies dioksido
pėdsako kriterijų galima būtų integruoti į
jau esamas etiketes, tokias kaip
“Kokybės” ženklas, t.y. produktų,
pagamintų pagal nacionalinę žemės ūkio
ir maisto kokybės sistemą, ženklas
Lietuvoje. Tai galėtų motyvuoti ūkininkus
sekti savo ŠESD emisijas.   

Žemo CO2 pėdsako ženklas ir didesnė
pridėtinė vertė  

Dalyvavimas anglies kaupimo 
(angl. carbon farming) programose  

Strategijoje "Nuo ūkio iki stalo" nustatyta,
kad 2021 m. bus pradėta įgyvendinti nauja
ES anglies dioksido kiekio mažinimo
ūkininkaujant iniciatyva. Ja bus siekiama
finansiškai atlyginti už klimatui
nekenksmingą ūkininkavimo praktiką
pagal bendrąją žemės ūkio politiką
(BŽŪP) arba kitas viešąsias ar privačias
iniciatyvas, susijusias su anglies dioksido
rinkomis. Strategijoje taip pat nustatyta,
kad Komisija parengs anglies dioksido
kreditų reguliavimo sistemą. Išmokos
ūkininkams už anglies dioksido kaupimą
galėtų būti grindžiamos veiklos arba
rezultatų faktoriumi. Veiklos faktoriais
grindžiamos schemos atlygina žemės
valdytojams už klimatui palankios žemės
ūkio praktikos diegimą. Rezultatais
pagrįstose schemose išmokos žemės
valdytojams yra tiesiogiai susietos su
išmatuojamais jų teikiamos naudos
klimatui rodikliais [108]. Norint dalyvauti
anglies kaupimo ir finansavimo schemose
būtų galima remtis ŠESD apskaitos ūkių
lygmeniu duomenimis, ją pritaikyti ir
ŽNŽNMK sektoriui.   

27

gamybos kainas [106], o tai leidžia
parduoti daugiau produktų už mažesnę
kainą. Pavyzdžiui, tikslusis ūkininkavimas
ne tik sumažina ŠESD emisijas, bet ir
didina ūkių našumą [107]. Vesdami ŠESD
apskaitą ūkyje, ūkininkai galėtų patys
įvertinti sąsajas tarp produktyvumą
didinančių ir ŠESD mažinančių
ūkininkavimo metodų, o tai atneštų
naudą tiek jiems, tiek visuomenei, nes jų
produktai būtų konkurencingesni.   



ŠESD apskaitos žemės ūkyje
kompleksiškumas  

Apskaitos ūkių lygiu 
trūkumai

ŠESD apskaitos žemės ūkyje
kompleksiškumas  

ŽŪ konsultantų trūkumas ir kompetencija  

Ekonominiai, laiko ir duomenų patikimumo
tikrinimo kaštai  
 
Laiko sąnaudos ūkininkams renkant
duomenis  

ŠESD emisijų mato niuansai, nelygybė tarp
ūkių ir CO2 nutekėjimas  

Galimai menkas savanoriškos ŠESD
apskaitos poveikis žalinimui 

Matuoti žemės ūkio ŠESD emisijas yra
sudėtingiau nei kitų ekonomikos šakų, nes
tai yra sektorius dirbantis su gyvąja gamta,
kurioje procesai yra kompleksiški.
Neužtenka žinoti kiek galvijų laikoma ūkyje,
svarbūs yra ir jų svoris, gyvenimo trukmė,
pašaro kiekis ir jo sudėtis. Būtų reikalingi
dirvožemio ir kiti tyrimai. Tuo tarpu kituose
sektoriuose ŠESD apskaita paprastesnė -
pavyzdžiui transporto srityje pagrindinis
matas yra sudeginto kuro kiekis, kuris galėtų
būti sekamas techninių apžiūrų metu.
Žemės ūkio mokslų atstovai turėtų išvesti
nacionalinius ir regioninius koeficientus,
kurie ūkininkų pateiktą informaciją leistų
paversti kuo tikslesniu ŠESD emisijų
rezultatu. Taip pat pastebimas žemės ūkio
mokslų studentų trūkumas, kuris reikštų, jog
esant nepakankamam kiekiui specialistų gali
apsunkėti ŠESD apskaitos sistemos
įgyvendinimas ir jos efektyvumas. 

Gautus rezultatus jiems turėtų padėti
interpretuoti kompetentingi konsultantai,
kurie pasiūlytų ir ūkio produktyvumo bei
ŠESD mažinimo metodus konkrečiam ūkiui.
Dviejose didžiausiose žemdirbių
konsultavimo įstaigose - Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnyboje ir Lietuvos
žemės ūkio rūmuose - viso dirba 324
konsultantai [110]. Iš jų didžioji dalis
konsultuoja buhalterinės apskaitos ir
ekonominiais klausimais, o žemdirbystės
temomis (augalininkystės, gyvulininkystės)
konsultuoja vos ketvirtis arba apie 80-90
konsultantų. 2020 m. vasario mėn. Lietuvoje
buvo registruota 86401 ūkiai [111], tad 1000
ūkių tenka 1 konsultantas. Be abejo, ne visi
ūkiai naudojasi konsultavimo paslaugomis,
bet sėkmingam ŠESD apskaitos ūkių
lygmeniu įdiegimui reikėtų lengvai
prieinamų ir tęstinių konsultavimo
paslaugų žemdirbystės klausimais, tame
tarpe ir aplinkosaugos. Tad konsultantų
poreikis ir reikiamos kompetencijos lygis
išaugtų. Džiugu, kad yra vykdomi
nacionaliniai ir tarptautiniai projektai (ŽŪŽIS ir
i2connect, plačiau apie juos skyriuje 5.2),
siekiantys kelti konsultantų kompetenciją ir
didinti bendradarbiavimą, keitimąsi žiniomis.
Vis dėlto, per paskutinį dešimtmetį
pastebima žemės ūkio profesijos mokytojų
mažėjimo tendencija (nuo 2016 m. jų
sumažėjo 10 %) [112].   

ŽŪ konsultantų trūkumas ir kompetencija  

Ekonominiai, laiko ir duomenų patikimumo
tikrinimo kaštai   

Kaštai valstybei taip pat būtų ženklūs.
Pavyzdžiui, Prancūzija 2021-2022 m. skyrė 10
mln. EUR įvertinti 5000 ūkių ŠESD emisijas, t.y.
2000 EUR ūkiui iš kurių 10 % padengia patys
ūkininkai [113]. Ūkių apskaitos duomenų tinklui
renkama informacija kainuoja 250 EUR vienam 
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Prasidėjus ŠESD apskaitai ūkiuose, būtų
reikalingos ir konsultacijos ūkininkams, kurių
metu ūkininkai įgytų ŠESD apskaitos žinių.

Lietuvos ūkiui, o pereinant prie Ūkio tvarumo
duomenų tinklo (angl. FSDN), vertinimas
kainuotų 460 EUR, nors ir įtrauktų ne tik ŠESD
emisijų analizę [114]. Kainuotų ne tik duomenų
surinkimas, konsultacijos, švietimas, bet ir
duomenų patikimumo tikrinimas. 



Taip pat verta pažymėti ir ūkininkų laiko
sąnaudas renkant duomenis. Vienos CO2
skaičiuoklės bandymo metu, duomenų
suvedimui buvo numatyta tarp 3-ijų ir 6-ių
valandų, o ūkininkai iš penkių Europos šalių
buvo pasiruošę tam skirti 5,7 valandos per
metus [115]. Verta paminėti, kad CO2
skaičiuoklės nuo 2013 m. ženkliai
patobulėjo ir duomenų suvedimas trunka
žymiai trumpiau. Pavyzdžiui, vienos
populiariausių pasaulyje ŠESD skaičiuoklių
kūrėjų teigimu, duomenų suvedimui
užtenka 15-ikos minučių, o reikalinga
informacija ūkininkams yra žinoma arba
lengvai pasiekiama [116]. Reikėtų užtikrinti,
kad kuo daugiau informacijos ŠESD
apskaitai ūkiuose būtų paimama iš jau
įvairioms institucijoms deklaruotos
informacijos, kurią reikėtų tik pakoreguoti
ir papildyti. Šiam tikslui galėtų pasitarnauti
2022 m. pradėsianti veikti ŽŪVAS sistema
(plačiau apie ją skyriuje 7). 

Laiko sąnaudos ūkininkams renkant
duomenis  

ŠESD emisijų mato niuansai, nelygybė
tarp ūkių ir CO2  nutekėjimas  

Net surinkus pakankamą kiekį duomenų ir
išvedus formules bei koeficientus kuo
tikslesniam ŠESD emisijų skaičiavimui,
iškyla mato vienetų klausimas. Emisijos gali
būti skaičiuojamos per hektarą, per toną
užaugintų augalininkystės produktų, per
kilogramą užaugintos mėsos ir netgi per
energijos, kurią iš užauginto maisto gauna
žmogus, kiekį. Pastebima, kad ūkiai su
mažiausiai sukurtos energijos žmogui
kiekiu, išmetė mažiausiai ŠESD, o
pagaminę didžiausią energijos žmogui kiekį
išmetė daugiausiai ŠESD [117]. Jeigu
vertinamos tik ūkio ribose išmetamos
ŠESD, gali susidaryti įspūdis, kad ūkiai,
perkantys mineralines trąšas užsienyje ir
eksportuojantys savo produkciją, išmeta
žymiai mažiau ŠESD nei ekologiški, mėšlu 
 laukus tręšiantys ir vietine distribucija
užsiimantys ūkiai. Dėl šios priežasties ŠESD

emisijų apskaita ūkiuose turėtų būti tik
platesnės produkto gyvybės ciklo (nuo
ūkio iki pat stalo) analizės sudedamoji
dalis. Jeigu žemės ūkio ir klimato kaitos
politika bus formuojama remiantis tik
konkretaus ūkio ŠESD emisijomis, gali
didėti anglies dioksido nutekėjimo rizika
ir nelygybė tarp didesnių ir mažesnių
ūkių, bei ūkių, kurie atsakingi už visą
tiekimo grandinę, ir tų, kurie atsakingi tik
už mažą jos dalį. 

Galimai menkas savanoriškos ŠESD
apskaitos poveikis žalinimui  

Jeigu ŠESD apskaita ūkių lygmeniu būtų tik
savanoriška ir menkai remiama, jos
efektas, skatinant tvarumą, gali būti mažas.
Europos Komisijos užsakyto tyrimo metu
buvo pastebėta, kad ūkininkai labiau
linkę savarankiškai imtis klimato kaitos
švelninimo priemonių, kai valstybė juos
remia tiesioginėmis ir daug gavimo
kriterijų neturinčiomis išmokomis. Kuo
daugiau reikalavimų paramai taiko
valstybė, tuo mažiau ūkininkai imasi
savarankiškų žalinimo metodų. Kita vertus,
jeigu aplinkosauginiai reikalavimai
pakankamai ambicingi, jie atsveria
menkesnį savanorišką ūkininkų dalyvavimą
perėjime prie tvarumo [118]. Įvertinti, kuris
metodas – meduolio ar bizūno – turėtų
didesnę ilgalaikę naudą ir būtų lengviau
įgyvendinamas išlieka vienu svarbiausių
ŠESD apskaitos ūkiuose klausimu.   
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7. ŠESD APSKAITAI
SVARBŪS PROJEKTAI

IR ĮRANKIAI 

Esami įrankiai

apskaita, tikslingesnis ir taupesnis
panaudojimas yra vienas tvaresnės
ūkininkystės metodų. IKMIS yra
nepamainoma inovacija, padedanti
sumažinti naudojamų pesticidų ir herbicidų
kiekius, o IKMIS mobili programėlė padaro
paslaugas dar prieinamesnes. 
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Pagrindiniai šiuo metu ūkininkų jau
naudojami arba jiems lengvai prieinami
įrankiai, kurie praverstų vedant ŠESD
apskaitą ūkių lygmeniu būtų TITRIS, IKMIS
ir ŠESD skaičiuoklės.   

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų
informacinė sistema (TITRIS)  renka,
viešina ir kaupia taikomųjų inovacijų tyrimų
ir rezultatų duomenis, kurie potencialiai
gali prisidėti prie efektyvesnio, tvaresnio,
aplinką tausojančio ūkininkavimo. Surinktą
informaciją galima lengvai rūšiuoti pagal
aktualias temas ir potemes, kurių tarpe yra
ir ekologiška, tvari ūkininkystė bei ŠESD
emisijų mažinimas. Mokslo institucijos,
ūkininkai ar kiti verslo aktoriai,
užsiregistravę kaip vartotojai, gali pateikti
mokslinę ar praktinę informaciją, kurią
vėliau įvertina Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos specialistai.

Integruotos augalų apsaugos
informavimo, konsultavimo ir mokymų
informacinė sistema  (IKMIS) siūlo
keturias paslaugas, susijusias su
augalininkyste. Meteorologinių stočių
pateiktų duomenų pagrindu sukuriamos
prognozės apie augalų ligų, kenkėjų ir
piktžolių plitimą. Įgytų žinių užtvirtinimui ir
taikymui yra sukurtos 18 nuotolinių
programų, tokių kaip “Agrarinė
aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas”,
“Ūkininkavimas hidrografiškai jautriose
(rizikos vandens telkinių) teritorijose” ir
kitos. Pesticidai ir herbicidai prisideda prie
ŠESD emisijų [119] ir neigiamai veikia
biologinę įvairovę. Apie trečdalį išmetamų
ŠESD kiekio sudaro tiesioginės emisijos
(naudojimo/purškimo ūkyje), todėl jų

Ūkininkams prieinami ir mokslo bei verslo
iniciatyvų sukurti įrankiai - ŠESD emisijų
skaičiuoklės ūkiams. Viena populiariausių
tokių skaičiuoklių yra britų sukurtas The
Cool Farm Tool [120], kuria ūkininkai gali
naudotis nemokamai, o konsultantams yra
taikomas metinis narystės mokestis.  
 Skaičiuoklė turi ir lietuvišką beta versiją,
kuri, pasak kūrėjų, galėtų būti papildyta ir
patobulinta. Įtraukus vietines auginamas
kultūras ir gyvulių rūšis bei išplėtus
skaičiuoklės lietuvišką versiją, ji būtų itin
pravartus įrankis ūkininkams. The Cool Farm
Tool ŠESD emisijų skaičiavimuose
remiamasi Tarpvyriausybinės klimato kaitos
komisijos (IPCC) ŠESD apskaitos gairėmis
bei Greenhouse Gas Protocol standartais.
Skaičiuokle naudotis reikalingi ūkiuose jau
renkami arba ūkininkams žinomi duomenys,
tad suvesti informaciją ir gauti rezultatus
užtrunka 10-15 minučių.  



(“Savarankiškas geros žemdirbystės
praktikos taikymas ūkyje - virtualus
padėjėjas žemdirbiams “) įgalins ūkininkus
taikyti 2019 m. Geros žemdirbystės
praktikos kodeksą (GŽPK). Ankstesnis
GŽPK buvo išleistas dar 2000 m., tad ši
2019 m. versija daug geriau atspindi šio
meto problemas, susijusias su klimato
kaita, prisitaikymu prie jos, tausojamąja
žemdirbyste, dirvožemio ir bioįvairovės
apsauga. LŽŪKT kuriamas įrankis
skaitmenizuos GŽPK, taip pat suteiks
galimybę naudotis skaičiuoklėmis, kurių
tarpe ir bus ir ŠESD emisijų skaičiuoklė.
Projektas turėtų būti įgyvendintas iki 2023
m. kovo 31 d.  

Būsimi įrankiai

Šiuo metu taip pat vystomos kitos
sistemos, svarbios ŠESD apskaitai ūkių ir
nacionaliniu lygmeniu. 

Viena jų - Žemės ūkio verslo analizės
sistema (ŽŪVAS), kurios dėka duomenys,
laikomi skirtinguose šaltiniuose ir įvairiais
formatais, būtų saugomi ir apdorojami
vienoje duomenų bazėje. Šiuo metu
informaciją iš ūkių renka kelios institucijos,
kurių duomenų bazės nėra apjungtos, o
tai lėtina ir gerokai apsunkina operatyvią
duomenų analizę. Tai apsunkina ir faktais
paremtos bei realybę atspindinčios
politikos formavimą, kuri atlieptų ūkininkų
lūkesčius ir galimybes. Šiuo metu
kuriamoje sistemoje be finansinių ir
ekonominių rodiklių bus analizuojami ir
aplinkosauginiai, tokie kaip ŠESD emisijos,
cheminių priemonių naudojimas, kenkėjų
ir ligų paplitimas bei jų poveikis žemės
ūkiui. Šis ŽŪM ir partnerių projektas turėtų
būti įgyvendintas iki 2022 m. vasario 8 d.    

Kita ŠESD apskaitai aktuali sistema būtų 
 Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema
(ŽŪŽIS)  (angl. AKIS), kurią 2023-2027 m.
laikotarpiu privalės turėti visos ES
valstybės. Pagrindiniai šios sistemos
tikslai yra sektoriaus modernizavimas,
žinių kaupimas bei keitimasis žiniomis,
skaitmenizavimas, inovacijų diegimas.
Esminiai aktoriai būtų ūkininkai ir miškų
savininkai, kuriuos ŽŪŽIS įgalins gauti
naujausią informaciją, būtiną tapti ir išlikti
konkurencingais, moderniais, tvariais.   
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Dar vienas įrankis - virtualus padėjėjas
žemdirbiams. Šis Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos projektas 



Tarptautiniai projektai

Be projektų vykdomų nacionaliniame
lygmenyje, yra ir tarptautinių ES projektų
itin svarbių ŠESD apskaitai. 
 
Vienas jų yra FAIRshare (Farm Advisory
digital Information tools Realised and
Shared). Šio projekto tikslas - užtikrinti
prieigą prie naujausių inovatyvių ir
skaitmeninių įrankių žemės ūkio
konsultantams, kad jie galėtų padėti
žemdirbiams efektyviai ir tvariai ūkininkauti.
Galima pasidžiaugti, kad jau yra sukurtas 
 skaitmeninių įrankių inventorius [121],
kuriame ir konsultantai, ir patys ūkininkai
gali susirasti jiems aktualius įrankius. Ten
galima rasti ir Lietuvos ūkininkų bei
valstybės ir mokslo institucijų jau
naudojamus TITRIS, IKMIS, NMA Agro, e.
GEBA. Konsultantai taip pat gali naudotis ir 
 įrankių vertinimo sistema [122], kuri pagal
penkis kriterijus padės atsirinkti kokie
būtent įrankiai jų darbui parankiausi.
FAIRshare inventoriuje šiuo metu yra bent
2 ŠESD skaičiuoklės, o ŠESD apskaitos
svarbai augant, tokių ir panašių įrankių tik
daugės.   

Žemės ūkio sektoriui susiduriant su naujais
iššūkiais ne mažiau svarbu didinti ir žemės
ūkio konsultantų bendradarbiavimą ir
kompetenciją. Šiuo tikslu vykdomas ES
projektas  i2connect, jungsiantis 40000
konsultantų ir jų organizacijų. Renkama
informacija apie dabartines konsultavimo
praktikas Europoje ir interaktyviai
analizuojami gerųjų praktikų pavyzdžiai. Šie
taps mokomąja medžiaga konsultantų
grupei, kuri galės apmokyti vietinius
konsultantus taikyti inovatyvius ir tvarius
žemdirbystės metodus bei naudotis
inovatyviais įrankiais. Projektą planuojamą
įgyvendinti iki 2024 m. lapkričio 24 d. 

ES BŽŪP skaitmenizavimui šiuo metu
vykdomas ir FaST (Farm Sustainability
Tool) projektas, kuriame bus naudojami iš
ES satelitų gaunami duomenys. Į šią
sistemą bus integruoti stebėjimo
(Copernicus) ir GPS (Galileo) moduliai.
Šiuo metu projektas yra antroje stadijoje,
kurios metu ūkininkai penkiose Europos
šalyse naudojasi FaST programėlės beta
versija. Joje teikiama meteorologijos,
melioracijos, žemės ribų ir saugomų zonų
informacija. Programėlės pagalba galima
sudaryti parankiausią tręšimo planą
konkrečiam laukui bei priėminėti kitus
ŠESD emisijas mažinančius sprendimus.
Šis projekto etapas turėtų būti
įgyvendintas iki šių metų pabaigos [123].    
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 IŠVADOS 

Žemės ūkis yra vienas iš jautriausių klimato kaitai sektorių, tačiau taip pat prie jos ženkliai
prisideda. Žemės ūkio politika turėtų būti formuojamas įvardijant konkrečias priemones ir
tikslus, kuriais ūkiai galėtų optimaliausiai prisitaikyti prie kintančio klimato ir ženkliai prisidėti
prie poveikio klimatui mažinimo.  

Lietuvoje galioja svarbiausi tarptautiniai klimato srities dokumentai, nacionalinė ŽŪ politika
formuojama pasitelkiant ES Bendrąją žemės ūkio politiką, strategines programas, planus ir
vyriausybės darbotvarkes. Šiuose dokumentuose numatomi klimato srities įsipareigojimai ir
būdai juos pasiekti.  

Žemės ūkis Lietuvoje yra itin svarbi ekonomikos šaka, vis dėlto, žemės ūkio produktų
pridėtinė vertė išlieka žema palyginus su kitų ES šalių. Žemės ūkis yra trečias sektorius
pagal išmetamas ŠESD Lietuvoje. Perėjus prie tvarių praktikų žemės ūkyje ŠESD emisijos
sumažėtų, o produktų pridėtinė vertė išaugtų. 

Žemės ūkis turi didelį potencialą sumažinti ŠESD sukuriamas emisijas bei ženkliai prisidėti
prie anglies kaupimo dirvožemiuose ir biomasėje. Egzistuoja įvairūs metodai, kuriuos
ūkininkai gali pritaikyti savo valdose. Metodai skiriasi savo veiksmingumu ŠESD mažinime,
kaštais ūkininkui bei sudėtingumu taikyti.

Lietuvoje vykdoma nacionalinė ŠESD emisijų apskaita visose ekonomikos šakose. Vis dėlto,
ataskaitą ruošiančios institucijos susiduria su duomenų trūkumu. Taip pat skaičiavimai
atliekami pagal tarptautinius IPCC standartus, kuriais remiantis ne visos netiesioginės žemės
ūkio emisijos priskiriamos žemės ūkiui. Tikslesnė nacionalinė apskaita leistų formuoti labiau
žemės ūkio situaciją atspindinčią politiką.

ŠESD apskaitą ūkiuose vesti nėra privaloma, bet kai kurie emisijoms apskaičiuoti reikalingi
duomenys ūkininkų jau yra renkami ir deklaruojami. ŠESD emisijų apskaita ūkininkams leistų
įsivertinti ūkio tvarumą ir tuomet taikyti tvaresnės ūkininkystės praktikas, kurios be
aplinkosauginės naudos taip pat didina ūkių našumą. 

Šiuo metu vyksta nacionaliniai ir tarptautiniai projektai duomenų kaupimo ir apdorojimo,
konsultavimo bei technologinių inovacijų srityse. Šių projektų sėkmingas įgyvendinimas
padėtų pagrindus ŠESD apskaitos ūkiuose vedimui. Tikslinga ir savalaikė skirtingų projektų
integracija padarytų ŠESD apskaitą ne papildoma užduotimi ūkininkams, o įrankiu žemės
ūkio produktų pridėtinės vertės kėlimui ir saugios ateities užtikrinimui. 
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