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Institucijos: valstybinės institucijos,
atsakingos už ŠESD apskaitos sistemos
kūrimą, naudojimą, priežiūrą; 
Ūkininkai: žemės ūkio veikla
besiverčiantys žemės ūkio valdų
savininkai, ūkininkų organizacijų atstovai;  
Mokslininkai: mokslininkai, atliekantys su
žemės ūkiu ir miškininkyste susijusius
tyrimus; 
Konsultantai: valstybinės ir privačios
įmonės, teikiančios konsultacijas
ūkininkams; 
Rinka: žemės ūkio žaliavų ir produktų
supirkėjai, perdirbėjai, prekybos tinklai; 
Vartotojai: produktus perkantys fiziniai
asmenys; 

Projekto metu ūkio lygmens šiltnamio efektą
sukeliančų dujų (ŠESD) apskaitos sistemoje
buvo identifikuotos šešios sistemoje
dalyvausiančios suinteresuotos grupės:  

Konsultacijų tikslas yra gauti išsamias
konsultacijas apie požiūrį į ŠESD apskaitą,
galimus iššūkius skirtingose suinteresuotose
grupėse. 
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ĮVADAS

METODAI

Tikslinės konsultacijos dėl ŠESD apskaitos
sistemos ūkių lygyje su minėtomis
suinteresuotomis grupėmis iki šiol nebuvo
atliktos. Viešosioms konsultacijoms atlikti
pasirinkome pusiau struktūruoto interviu
metodą remiantis LRV parengta viešųjų
konsultacijų metodika. 

Interviu metu buvo siekiama gauti išsamius
respondentų atsakymus pagal iš anksto
suderintas temas. Konsultacijos buvo
organizuojamos rengiant 30 – 60 min.
trukmės pusiau struktūruotus interviu-
pokalbius. Prieš susitikimą dalyviams buvo
išsiunčiamos dvi schemos su aprašymu,
aiškinančios galimą ŠESD apskaitos sistemą
ūkių lygyje. Pokalbio pradžioje 

respondentams buvo trumpai pristatomas
vykdomas projektas, jo pagrindiniai tikslai,
tuomet atsakomi kilę klausimai bei
išklausomos pirminės įžvalgos. Po
pristatymo pokalbis vystomas pateikiant iš
anksto paruoštus klausimus ir galiausiai
pereinant į atvirą diskusiją apie ūkio lygmens
ŠESD apskaitos sistemą. 

Vartotojų grupė šioje viešojoje konsultacijoje
nebuvo apklausta, bet jos nuomonei
atspindėti remiamės prieš pusantrų metų
vykdyta apklausa ir jos rezultatais, aprašytais
Kauno technologijos universiteto
mokslininkių Lauros Daniusevičiūtės-
Brazaitės ir Ramintos Bogušienės
parengtame darbe “Nacionalinės žemės ūkio
ir maisto kokybės sistemos analizė ir
tobulinimo rekomendacijų parengimas. 2020
m. Galutinė ataskaita”.

Šiame darbe pateikiami esminiai apibendrinti
interviu rezultatai, kurie neatspindi visos
ūkininkų bendruomenės nuomonės. 
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APIBENDRINTI REZULTATAI

TEMA

Konsultacijose dalyvavo keturių valstybinių institucijų atstovai. 

APIBENDRINTI REZULTATAI

Galimos paskatos ūkininkams 

Institucijos

Svarbiausia ir pirminė paskata naudotis ŠESD apskaita turėtų
būti ūkio optimizavimas, ekonominio tvarumo kūrimas,
naudojantis ŠESD duomenimis. Apart tiesioginės ŠESD
apskaitos naudos, būtų galima rasti sprendimus, kurių
pagalba jau dabar skiriamas finansavimas ūkiams galėtų
skatinti ir ūkio lygmens ŠESD apskaitą.

Komunikacija Komunikacija apie ūkio lygmens ŠESD apskaitos sistemą
turėtų būti orientuota į jos tiesioginę naudą, t.y. ūkio
optimizavimo potencialą. Taip pat komunikuojant apie
sistemą svarbu kalbėti apie ūkio tvarumo ir ekonominio
tvarumo sąsajas. 

Duomenų rinkimas ir
saugojimas 

Siūloma ŠESD apskaitos sistemą ir duomenų teikimą atskirti
nuo deklaracijų sistemos, bei parinkti su deklaravimu
nesidubliuojantį laikotarpį. Duomenys, kurie yra saugomi
ŽŪIKVC registruose gali būti nesunkiai naudojami
automatiniam ūkio lygmens ŠESD apskaitos sistemos
pildymui. Duomenys iš ūkiuose naudojamų valdymo sistemų
galėtų būti perkeliami eksportuojant duomenis į vieną iš kelių
numatytų formatų ir taip pat nesunkiai patiekiami sistemai.
Dalis duomenų, kurie šiuo metu nėra renkami, turėtų būti
įvedami rankiniu būdu. 

Iššūkiai pradedant naudoti
ŠESD apskaitos sistemą 

Kompiuterinis raštingumas - dalis ūkininkų gali patirti
keblumų naudojantis kompiuterinėmis technologijomis.  
Galutinė produkto kaina - svarbu užtikrinti, kad produktas,
pagamintas tvariai, vartotojui netaptų brangesnis.  
Ūkininkų požiūris - ūkininkų bendruomenėje egzistuoja
prieštaringos nuomonės duomenų apskaitos klausimais.  
Globalus požiūris - svarbu sekti ne tik ŠESD emisijas, tačiau
užtikrinti plataus masto ūkių vertinimą.  
Moksliniai tyrimai - vis dar trūksta mokslinių tyrimų
analizuojančių ŠESD emisijas mažinančias ūkininkavimo
technologijas.  
Ilgalaikė vizija - ne visose žemės ūkio srityse yra matoma
ilgalaikė vizija, sudėtinga pasitikėti metodais, nesvarstant
ilgalaikės perspektyvos. 
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TEMA APIBENDRINTI REZULTATAI

Motyvacija - nesant tinkamam skatinimui, ūkininkai gali
greitai prarasti susidomėjimą sistema. 
Ūkininko poreikiai - svarbu, kad sistema būtų kuo patogesnė
ūkininkui, o gaunami rezultatai tiesiogiai atlieptų jo poreikius. 
Laiko ir kt. ištekliai  - ypač mažuose ūkiuose gali būti itin
sudėtinga rasti papildomo laiko ir žmogiškųjų išteklių
sistemos pildymui. 
Paslaugų ekosistema - norint naudotis sistema privalu turėti
pilną paslaugų ekosistemą, kuri padėtų pildyti, aiškinti,
pritaikyti duomenis, o šiuo metu jos nėra. 

Iššūkiai pradedant naudoti
ŠESD apskaitos sistemą 
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Ūkininkai

TEMA

Konsultacijose iš viso dalyvavo 12 asmenų reprezentuojančių ūkininkų asociacijas,
kooperatyvus, įmones. Konsultacijų dalyviai priklausė 10 aktyvių ūkininkų organizacijų. 

APIBENDRINTI REZULTATAI

Atstovaujama ūkinė veikla Respondentų reprezentuojamos žemės ūkio šakos:
gyvulininkystė, grūdinių, ankštinių, aliejinių kultūrų augintojai,
kooperatyvų atstovai. 

Tvarių ūkininkavimo metodų
taikymas žemės ūkyje ir jų
svarba 

Tvarumas yra labai svarbus, tačiau ūkininkai jį supranta
skirtingai. Ūkiai ne tik vadovaujasi nustatytomis tvarumo
normomis, tačiau dažnai jas ir pranoksta. Ūkininkai, ypač
kooperatyvų nariai naudojasi ISO sertifikatais, kurie didele
dalimi užtikrina produkto tvarumą. 

Požiūris į ŠESD apskaitos ir
emisijų mažinimo vaidmenį
žemės ūkyje 

ŠESD apskaitą dauguma mato kaip naudingą instrumentą
siekti ūkio ekonominio ir ekologinio tvarumo, tačiau šiuo
metu nesant vieningos sistemos emisijas pajėgia apskaityti
tik didelės įmonės, kurios specialiai tam samdo privačius
konsultantus. ŠESD mažinimas yra svarbus, tačiau
atkreipiamas dėmesys į dabartinį ūkių lygį, dalis jų jau turi
mažiausias įmanomas emisijas, ar net absorbciją, tad ŠESD
mažinimas šiuose ūkiuose gali būti minimalus. 

Požiūris į naudojimąsi ŠESD
apskaitos sistema 

Dauguma pašnekovų nurodė, kad  jei būtų ŠESD  apskaitos
sistema, jie ja naudotųsi. Taip pat išreiškė, kad naudojimasis
sistema užima laiko ir reikalauja papildomų pastangų, tad
norint didesnio aktyvumo reikėtų siūlyti aiškias ekonomines
paskatas. Gyvulininkystės sektoriaus pašnekovai išreiškė
nuomonę, jog didžiausia konkurencija kyla ne šalies viduje, o
tarptautinėje rinkoje, tad tikslinga būtų turėti visos Europos
apskaitos metodiką ir sistemą, nes tokiu būdu jų produkcija
taptų konkurencingesnė tarptautinėje rinkoje. Vienas iš
dalyvavusių ūkininkų pasisakė kategoriškai prieš bet kokią
ŠESD apskaitos sistemą. 

Požiūris į ŠESD ženklinimą
ant produkto pakuočių

Dalyvavę respondentai nemato šiuo metu egzistuojančio
poreikio produkcijai, ženklinamai ŠESD etikete, nei
nacionalinėje, nei tarptautinėje rinkoje. Dauguma produkcijos
tiek gyvulininkystės tiek augalininkystės sektoriuje
parduodama dideliems supirkėjams, kurie nemato poreikio
išskirti mažo ŠESD produkciją nuo likusios. Visi respondentai
pritarė, jog nacionalinės svarbos ŠESD ženklinimas nebūtų
efektyvus dėl sąlyginai mažos rinkos. Respondentai teigiamai
vertintų ŠESD ženklinimą produkto etiketėje, jei egzistuotų
vieninga tarptautinė, pavyzdžiui, ES ženklinimo sistema. 
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Konsultacinės paslaugos
tvarumo klausimais

Konsultavimo paslaugas pokalbiuose dalyvavę ūkininkai
vertina kritiškai, konsultavimo paslaugos tvarumo ar ŠESD
klausimais praktiškai nėra teikiamos. Tenka susidurti su
konsultantais, dirbančiais cheminių produktų pardavimo
įmonėse, kurių pagrindinis tikslas parduoti produktus, o ne
konsultuoti ūkius. Didelės įmonės samdo nuolatinius
agronomus konsultantus, kurie padeda pasiekti ūkio tvarumo
tikslų, įgyvendinti naujas technologijas. Tačiau mažesniems
ūkiams trūksta profesionalių paslaugų tvarumo, ekologinio,
neariminio ūkininkavimo metodams taikyti. Respondentai
šiuo metu labiausiai pasitiki iš kitų ūkininkų gaunama
informacija, stengiasi dalintis žiniomis ir gerosiomis patirtimis
tarpusavyje. 

Pagrindiniai iššūkiai
pradedant naudotis ŠESD
apskaitos sistema 

Sistemos lygiavertiškumas - Lietuvoje egzistuojantys ūkiai
yra labai įvairūs, vieni gali ir naudoja aukštus tvarumo
standartus, kitiems tai vis dar didelis iššūkis. Įgyvendinant
sistemą ir ypač skatinimo priemones svarbu atsižvelgti į visą
ūkių įvairovę ir pasiūlyti lygiavertiškas paskatas.  
Mokslinių tyrimų trūkumas - trūksta mokslinių tyrimų, apie
skirtingų ūkinių veiklų emisijas bei absorbciją.  
Konkurencija - ypač gyvulininkystės sektoriuje nėra didelės
konkurencijos tarp didžiųjų gamintojų, didžiausia
konkurencija atsiranda tarptautinėje rinkoje, ypač
konkuruojama su lenkiška produkcija. Lietuviškos
produkcijos tarptautiniam konkurencingumui gerinti ūkio
lygmens ŠESD apskaitai neturės poveikio. 
Rinka - žemės ūkio produktų supirkėjai šiuo metu nekreipia
dėmesio į ŠESD emisijas. Ūkininkai nemato kaip ūkio
lygmens ŠESD apskaita galėtų pakelti produkto pridėtinę
vertę. 
Įrangos keitimas - norint mažinti emisijas reikia keisti įrangą,
tačiau neaišku ką daryti su dar veikiančia, bet sena įranga.
Atsisakant dar veikiančios įrangos netiesioginės ŠESD
emisijos auga. 

Paskatos naudotis sistema 

Pateikus duomenis gaunami papildomi balai gaunant
išmokas;  
Lengvatos dalyvaujant projektuose, ar kitokio tipo
lengvatos;  
Didesnis finansavimas mažo ŠESD metodų taikymui;  
CO2 kreditavimo sistemos įvedimas;  
Tiesioginis finansinis skatinimas už išvengtas ir už
absorbuotas ŠESD. 

Visi respondentai teigė, jog duomenų teikimas ŠESD
apskaitai kainuos laiko ir papildomų pastangų, tad už tai
turėtų būti skiriamos paskatos. Ūkininkų pasiūlyti metodai
skatinimui naudotis ŠESD apskaitos sistema:  

TEMA APIBENDRINTI REZULTATAI
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TEMA APIBENDRINTI REZULTATAI

Laiko ir kt. ištekliai - dideli ūkiai gali investuoti į tvarumą, kai
kurie jau samdo privačius konsultantus, kurie apskaičiuoja jų
įmonės ŠESD, tačiau mažiems ūkiams tai itin sudėtinga, nes
jie neturi pakankamai žmonių ir resursų. 
Ūkininkų kompiuterinis raštingumas - dalis ūkininkų gali
susidurti su sunkumais pildant formas elektroniniu būdu.  
Iškeliamų tikslų aiškumas - ūkininkų nuomone, nacionaliniai
tikslai ŠESD mažinimui iškeliami neturint tikslių duomenų
(pvz. apie neariminės technologijos naudojimą, šiaudų
naudojimą mulčui, mėšlo tvarkymo sistemas ir kt.) tad jie
kritiškai vertina jų įgyvendinimo realistiškumą. 
Motyvacija - gali būti sudėtinga motyvuoti ūkininkus pildyti
sistemą kasmet, nes tai kainuoja laiko ir papildomų pastangų.  
Apskaitos metodologija - šiuo metu Lietuvoje nėra
patvirtintos ūkio lygmens ŠESD apskaitos metodologijos, ją
turint ūkiai jau galėtų skaičiuoti savo emisijas.  
Duomenų tikslumas - tam, kad būtų kuriamos finansinės
paskatos už ŠESD mažinimą, pateikiami duomenys turėtų
būti tikrinami, tačiau ūkininkai patikrų nenori, juos tai gali
stabdyti nuo naudojimosi sistema.
Programėlių veikimas ir interneto ryšys - ūkininkų praktikoje
yra pasitaikę, kad šiuo metu naudojamos  valstybinės
sistemos (PPIS ir kt.) stringa ir "užlūžta", kai atėjus terminui
didelė dalis vartotojų bando prisijungti tuo pačiu metu.
Efektyviam ŠESD sistemos veikimui tikėtųsi galimybės
sistemą pildyti lanksčiu grafiku.  
Duomenų teikimas - ūkiuose yra naudojamos įvairios
elektroninės programos (pvz. bandos valdymo, dvejybinės
apskaitos, tręšimo ir kt.), šios sistemos turėtų būti lengvai
integruojamos su ŠESD apskaita. 

Pagrindiniai iššūkiai
pradedant naudotis ŠESD
apskaitos sistema 
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TEMA APIBENDRINTI REZULTATAI

Mokslininkai

Konsultacijos buvo atliktos su dviem mokslininkais, dirbančiais tiesiogiai su ŠESD tematika, iš
dviejų mokslo institucijų. Pašnekovų skaičius buvo pasirinktas įvertinus, jog mokslininkai yra
svarbi, tačiau ne esminė ūkio lygmens ŠESD apskaitos dalis, taip pat dėl bendrai žemo
suinteresuotumo ir noro dalyvauti konsultacijose. 

Požiūris į ūkio lygmens ŠESD
apskaitą 

Ūkio lygmens ŠESD apskaita yra svarbi. Taip pat svarbu
užtikrinti teikiamų duomenų pakankamą kiekį,
reprezentatyvumą bei tikslumą. Duomenų teikimas
ūkininkams turėtų tapti arba privalomas arba skatinamas.
Skatinimas ir pagalba yra ypač svarbu mažiems ūkiams, kurie
neturi didelių žmogiškųjų išteklių. 

Moksliniai tyrimai ŠESD
tematika

Mokslinių tyrimų ŠESD tematika Lietuvoje trūksta ir galėtų
būti daugiau. Moksliniai darbai labiausiai turėtų būti orientuoti
į emisijų faktorių ir emisijų mažinimo potencialo sąsajas.
Reikėtų daugiau tarpdisciplininių tyrimų, kuriuose dalyvautų
įvairių sričių mokslininkai - geografai, pedologai, miškininkai ir
kt. Moksliniai tyrimai užtrunka ilgai ir šiuo metu vyksta gana
sporadiškai. 

Mokslinių tyrimų rezultatų
integravimas į ūkininkų veiklą 

Pagrindinis mokslininkų uždavinys yra vykdyti tyrimus ir
rašyti mokslinius straipsnius. Bendradarbiavimas su
ūkininkais turėtų vykti per konsultantus. Pastebi, jog ūkininkai
ne visuomet teisingai interpretuoja mokslinių tyrimų
rezultatus ir jų taikymą ūkyje. Pavyzdžiui, kartais Lietuvos
dirvožemiai, anglies absorbcijos potencialas ir žemės ūkis yra
lyginamas su Ispanijos, Australijos ir kt. šalimis, kurių
gamtinės sąlygos yra visiškai kitokios. Valstybės užsakomi
moksliniai tyrimai ar parodomieji tyrimai per EIP programą
dažnai būna nepakankamai finansuojami ir per trumpi, tam
kad mokslininkas surinktų pakankamai duomenų
moksliniams straipsniams. 

Iššūkiai ŠESD apskaitos
sistemoje

Duomenų teikimas - gali būti gana sudėtinga sujungti visus
reikalingus duomenis, kurie naudojami vidinėse ūkio
sistemose. 
Duomenų reprezentatyvumas - kad ūkio lygmens
duomenys būtų naudojami nacionalinės apskaitos tikslinimui,
reikia užtikrinti ūkių reprezentatyvumą apskaitoje.  
Dirvožemio apsaugos įstatymas - šiuo metu nėra
dirvožemio apsaugos įstatymo, o tai labai svarbu, padėtų
mažinti neigiamą poveikį dirvožemiui. 
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TEMA APIBENDRINTI REZULTATAI

Konsultantai

Konsultacijose dalyvavo asmenys, atstovaujantys ūkininkus konsultuojančias įmones: 1
valstybinė konsultavimo įmonė, 3 privačios konsultavimo įmonės (iš kurių viena atsakymus
pateikė raštu), 1 privatus konsultantas. 

Žemės ūkio konsultavimas
tvarumo klausimais 

Žemės ūkio konsultantai pastebi, kad konsultacijų tvarumo
klausimais pasiūla nėra didelė - konsultuojama tik kai kuriais
klausimais, kurie būna įkomponuoti į kitas konsultacijas. Kai
kurie privatūs konsultantai teigia, kad tvarumo konsultacijų
pasiūla Lietuvoje pakankama, vis dėlto, tai gali būti sąlygota
jų pačių specializacijos tvarume visose, ne tik žemės ūkio,
srityse. Dauguma pastebi, kad paklausa konsultavimui
tvarumo tema yra nedidelė, todėl pasiūla atitinka paklausą. 

ŠESD rodiklių svarba
konsultavime 

Dauguma kalbintų žemės ūkio konsultantų ŠESD emisijų
rodiklius ūkiuose laiko svarbiais arba labai svarbiais.  

ŠESD rodiklių panaudojimas
konsultuojant 

Visi kalbinti konsultantai savo darbe naudotųsi ŠESD emisijų
rodikliais iš ūkių, jei tokia galimybė būtų, bet svarbu, kad
duomenys būtų kuo tikslesni ir patikimesni. 

Iššūkiai konsultavimui ŠESD
ir tvarumo klausimais bei
galimi sprendimai 

Ūkininkų poreikiai - ūkininkai nori praktiškų konsultacijų ir
juos sunku sudominti formaliomis paskaitomis.
Rekomenduojama konsultacijas vykdyti per praktinius
mokymus, lauko dienas, konsultantams dalyvauti
eksperimentuose su mokslininkais ir t.t.  
Konsultantų kompetencijos - dauguma konsultantų
specializuojasi ūkio valdyme ir finansuose, o ne tvarume.
Efektyvesniam konsultavimui reikia geriau paruošti
studentus, skatinti mainus ir praktines veiklas.  
Žemės ūkio konsultantų skaičius nėra pakankamas ŠESD
apskaitos sistemai įveiklinti, o tai dalinai sąlygoja ir žemės
ūkio konsultantų akreditacija. Privatūs pavieniai konsultantai
norėtų, kad akredituotis galima būtų paprasčiau, nes kai kurie
reikalavimai akreditacijai nėra susiję su žemės ūkiu (pvz.
konsultanto biuro plotas). Valstybiniai konsultantai užsimena,
kad akreditavimas galėtų būti sugriežtintas, nes ne visi
akredituoti konsultantai yra pakankamai kompetentingi.  
Informacija apie BŽŪP - konsultantai, ir jų teigimu, ūkininkai,
pasigenda aiškinamosios medžiagos apie naująjį Bendrosios
žemės ūkio politikos finansinį periodą. 
Komunikacija - kalbant apie tvarių metodų taikymą, svarbu
pabrėžti ne klimato kaitos švelninimo tikslus, o ekonominę ir
ilgalaikę gamtinę naudą, kurią gaus ūkininkai, kaip mažesni
ilgalaikiai kaštai, gerėjanti dirvožemio būklė ir t.t. 
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TEMA APIBENDRINTI REZULTATAI

Prieigos prie asmeninių duomenų suteikimas - ŠESD
apskaitos skaičiuoklę pildant konsultantams, reikia atsižvelgti
į BDAR. Šiuo metu sutikimų pildymas konsultantams atima
daug laiko, todėl sutikimų sistemos supaprastinimas
pagerintų konsultacijų efektyvumą. 
Konsultantų kompetencijos - didelės trąšų ar technikos
įmonės užsiima ir konsultavimu, bet jos dažnai
suinteresuotos parduoti produktą, o ne padėti ūkiui taikyti
tvarius žemdirbystės metodus.  
Pasitikėjimas konsultantais - ūkininkai dažnai nepasitiki
konsultantais. Jaunieji ūkininkai galėtų tapti tarpine grandimi
tarp ūkininkų, konsultantų ir mokslininkų. 
Iškeliamų tikslų aiškumas - užduotys konsultantams,
susijusios su ŠESD apskaitos sistemos įdiegimu ir naudojimu,
turi būti aiškiai suformuluotos ir atitinkamai finansuojamos. 

ŠESD skaičiuoklės
specifikacijos  Būti aiški ir paprasta naudoti;

 Būti susieta su mokymais ja naudotis;
 Būti paremta aiškios ir patikimos emisijų skaičiavimo
metodikos; 
Būti susieta su kitomis duomenų bazėmis, kad nereikėtų
iš naujo suvedinėti tų pačių duomenų;  
Turėti "help desk" ar panašią funkciją kylant klausimams;
Atskleisti sąsajas tarp tvarių metodų taikymo ir ūkio
ekonominės būklės;  
Parodyti ūkininkui jo taikomų tvaresnių metodų
efektyvumą (pvz. dirvožemio būklės gerėjimą). 

Konsultantų teigimu, ŠESD emisijų skaičiuoklė turi:  

Iššūkiai konsultavimui ŠESD
ir tvarumo klausimais bei
galimi sprendimai 
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Rinka

Konsultacijose dalyvavo: ekologiškų maisto produktų gamybos įmonė; pieno perdirbimo ir
pieno produktų įmonė; grūdų supirkimo ir perdirbimo įmonė; maisto produktų eksporto
asociacija; maisto produktų sertifikavimo įstaiga; tarptautinis mažmeninės prekybos tinklas
(atsakymus į klausimus pateikė raštu). 

Tvarių produktų pasiūla Visi kalbinti rinkos atstovai teigia, jog tvarių maisto produktų
pasiūla Lietuvoje yra menka ir galėtų būti didesnė.   

Ryšys tarp produkto tvarumo
ir jo pridėtinės vertės 

Nuomonės dėl sąsajų tarp produkto tvarumo ir jo pridėtinės
vertės yra įvairios. Kai kurie rinkos atstovai mato sąsajas tarp
ekonominių rodiklių ir ŠESD rodiklių, bet tai galioja jų pačių
veiklai, o ne ūkininkams su kuriais bendradarbiauja.  Dvi
konsultacijose dalyvavusios įmonės teigė, kad produkto
tvarumas daro didelę įtaką jo pridėtinei vertei ir jas tikrai
domintų ŠESD rodikliai iš ūkių.  

Įvairios produktų etiketės
(Kokybė, Ekologiškas ūkis ir
t.t.) 

Dauguma pašnekovų sutaria, kad produkto ženklų pasiūla
yra pakankama ir pastebi, kad visuomenė su įvairiais ženklais
(Kokybė, Ekologiškas ūkis) nėra iš esmės susipažinusi. Dažnai
po skirtingais ženklais slypi įvairūs reikalavimai, o jais domisi
tik maža dalis vartotojų. Kai kurių rinkos atstovų teigimu,
ekologiški produktai yra gana aiškiai atskirti prekybos
centruose, bet tai dar nereiškia, kad jie tvarūs - svarbūs ir kiti
aspektai, tokie kaip įpakavimas. Trūksta reklamos įvairiems
ekologiškiems produktams.  

ŠESD apskaitos ženklas 

vartotojai nepakankamai supranta jau egzistuojančius
produktų ženklinimus, todėl pradžiai svarbiau šviesti
visuomenę bendrai apie tvarumą;  
Lietuvos rinka maža, todėl nacionalinis ŠESD ženklinimas
nebūtų pakankamai motyvuojantis faktorius tvariai
ūkininkauti;
Lietuvos vartotojai produktus vis dar renkasi pagal kainą,
o ne kitus faktorius, todėl dėl ūkio vykdomos ŠESD
apskaitos padidėjusi kaina nepaskatintų vartotojų pirkti
tvaresnį produktą;  
ūkininkams ir perdirbėjams, kurie užsiima eksportu, yra
daug svarbiau atitikti ES galiojančius ženklinimo
standartus.

Nacionalinis ŠESD apskaitos ženklas nebūtų pakankama
skatinamoji priemonė ūkininkams imtis tvarios žemdirbystės. 
Nacionalinio ŠESD apskaitos ženklo kūrimas turėtų šiuos
trūkumus:  
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Kuriant nacionalinį ŠESD apskaitos ženklą, jis turėtų būti
suteikiamas pagal aiškius kriterijus. Svarbu, kad ūkininko
pateiktus duomenis būtų galima realiai patikrinti. Su šiuo
metu egzistuojančiais ženklais tai ne visada įmanoma ir tai
silpnina ženklą. 

Siūlymai perėjimui prie
tvarios žemdirbystės svarbu šviesti visuomenę apie tvarumą, tvarių produktų

sveikatingumą ir poveikį aplinkai;  
neskubėti kurti nacionalinių ženklų arba nacionalinės
ŠESD apskaitos sistemos, o koordinuotis su
besikeičiančia ES politika, nes Lietuva nėra pasirengusi
būti lydere šioje srityje;  
įtraukti jaunimą į žemės ūkį, kad jis galėtų pradėti žaliąją
bangą ir taip padaryti spaudimą tiems ūkininkams, kurie
dar netaiko tvarių metodų;  
kuo daugiau kalbėti apie tvarius maisto produktus
viešojoje erdvėje ir šviesti vartotojus, ypatingai todėl, kad
prasideda naujas ES finansavimo periodas ir galima
modeliuoti paramą.

Rinkos atstovai pabrėžia, kad:  

Siūlymai dėl ŠESD apskaitos
sistemos ūkių lygmeniu kuo labiau koordinuoti sistemą pagal ES modelius ir

reglamentus;  
apgalvoti finansavimo priemones ūkių konsultantams  
įvertinti galimybes teikti tiesioginę paramą ūkiams už
ŠESD apskaitą;  
kuriant ŠESD apskaitos sistemą remtis patirtimi įvedant
MTEP deklaravimą - komunikuoti aiškią viziją ir žingsnius
rinkos atstovams.

Kuriant ŠESD apskaitos sistemą ūkių lygmeniu svarbu:  

12

ŠESD apskaitos ženklas Jeigu ŠESD apskaita taptų kriterijumi jau egzistuojančiose
produktų ženklinimo schemose, to vartotojas nežinotų ir tai
nepaskatintų jo rinktis ženklinamos prekės. Poveikio ūkininkui
ŠESD kriterijus egzistuojančiame ženklinime neturėtų. 
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Vartotojai

Vartotojų grupės požiūriui atspindėti remiamasi Lauros Daniusevičiūtės-Brazaitės ir Ramintos
Bogušienės parengta ir Kauno technologijos universiteto publikuota ataskaita  -"Nacionalinės
žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos analizė ir tobulinimo rekomendacijų parengimas. 2020
m. galutine ataskaita". Minėtos ataskaitos dalis - 392 vartotojų apklausa apie vartotojų
produktų pirkimo įpročius, bei naudojamų produktų žymėjimų atpažinimą. 

Vartotojų pirkimo įpročiai

šviežios daržovės ir vaisiai
pienas ir jo gaminiai
grūdų produktai
paukštiena ir jos gaminiai
kita mėsa ir jos gaminiai

Dažniausiai per savaitę (kartą ir dažniau) perkami produktai
yra:

86,7 %;
81,6 %;
72,4 %;
66,8 %;

63 %.

Žemės ūkio ir maisto produktų
kokybės ženklų žinomumas 

„Ekologinis žemės ūkis“ (86 % respondentų);
ES ekologiškos gamybos maisto produktų ženklas (72,7 %
respondentų).

Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje labiausiai atpažįstami
ženklai yra:

Visi kiti ženklai yra mažiau žinomi, o Nacionalinis kokybės
produkto ženklas (NKP) yra žinomas mažiau nei pusei
respondentų (46,9 %). 

kokybė;
skonis;
sveikatingumas ir maistingumas; 
natūralumas; 
pirma sudėtinė dalis didžiausia.

Vartotojams penki didžiausią įtaką turintys veiksniai nuo
svarbiausio iki mažiau svarbaus yra: 

lietuviškumas;
ekologiškumas;
kaina;
pagaminta ūkininko;
aplinkos tausojimas.

Pastebima, kad šiek tiek mažiau svarbūs yra šie veiksniai: 

populiarumas;
patraukli pakuotė.

Produktų pasirinkimui nesvarbūs buvo:

Kitaip nei buvo linkę teigti rinkos atstovai ir ūkininkai, kaina
Lietuvos pirkėjams nėra esminis faktorius renkantis
produktus. 

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/7_1%20KTU%20Nac%20zemes%20ukio%20ir%20maisto%20kokybes%20sistemos_galutine%202020.pdf
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ilgalaikė ir nuosekli ženklo populiarinimo strategija;
ženklo viešinimas internete (atskiras puslapis, informacija
socialiniuose tinkluose ir t.t.);
paskirta viena organizacija, atsakinga už produktų
populiarinimą;
aiški ir susisteminta informacija vartotojui;
atnaujinto ženklo viešinimas tarptautinėje erdvėje dėl
pridėtinės vertės eksportui. 

NKP ženklo žinomumas yra santykinai nedidelis. Kad tai
keistųsi, svarbu būtų:

 
NKP ženklo sertifikavimas yra orientuotas į gamybos
procesą, o ne galutinį produktą. Šio ženklo
konkurencingumui didinti siūloma labiau orientuoti
sertifikavimą į galutinį produktą, o ne gamybos procesą, taip
sutrumpinant sistemos kontroliuojamą grandinę. Tai atlieptų
ir vartotojų elgseną, kur kokybė ir skonis yra svarbiausi
veiksniai renkantis produktus. 

Tyrimo autorių
rekomendacijos 
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ūkininkų kompiuterinis raštingumas; 
duomenų teikimo forma;
duomenų tikslumas ir patikimumas;
ilgalaikė ūkininkų motyvacija naudotis sistema; 
reikalingi dideli laiko ir kt. resursai ūkiams;
iškeliamų ilgalaikių tikslų aiškumas;
ūkių konsultantų kompetencija;
mokslinių tyrimų bei duomenų trūkumas.

Pagrindiniai numanomi iššūkiai ūkio lygmens ŠESD apskaitos sistemai, pasikartojantys
suinteresuotų grupėse yra: 

Į šias temas itin svarbu atsižvelgti kuriant sistemą. 

Svarbiu aspektu suinteresuotose grupėse buvo minimos paskatos ūkininkams naudojantis
ūkio lygmens ŠESD apskaitos sistema. Visi šia tema pasisakę respondentai skatinimą
identifikavo kaip itin svarbų. Pirmiausia akcentuotos pačios sistemos naudos remiantis
duomenimis optimizuojant ir modernizuojant ūkius, tačiau taip pat išskiriama ir papildomo
finansavimo svarba, bei gaunamos paskatos dalyvaujant "carbon farming" projektuose ir kt. 

Nors produktų ženklinimas ŠESD etiketėmis užsienyje yra naudojama praktika, šiuo metu
nei viena suinteresuota šalis nemato poreikio ŠESD sertifikavimui ar ženklinimui ant
produktų pakuočių. Tačiau neatmetama galimybė, jog toks ženklinimas bus aktualus
ateityje norint parduoti produkciją, tad svarbus nuolatinis užsienio rinkų bei reikalavimų
stebėjimas. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos rinka yra santykinai maža, efektyvesnis būtų
tarptautinis produktų tvarumo ženklinimas. 

Duomenų rinkimas ir saugojimas minimi kaip itin svarbūs aspektai. Ūkininkams svarbus
paprastas duomenų integravimas tarp ūkyje naudojamų valdymo sistemų bei valstybės
valdomų sistemų, bei tai, jog nebūtų prašoma tų pačių duomenų teikti skirtingose
sistemose ypač intensyviausiame lauko darbų laikotarpyje. Valstybinėms institucijoms šie
aspektai taip pat svarbūs. Pabrėžiama, jog ŽŪIKVC valdoma informacija gali būti lengvai
integruojama ŠESD apskaitai, o norint užtikrinti tinkamą ir greitą sistemos veikimą siūloma ją
atsieti nuo deklaracijų sistemos.  

Ūkininkų bendruomenėje yra prieštaringų nuomonių dėl ūkio lygmens ŠESD apskaitos,
tačiau pastebima, jog ūkininkai mato ŠESD apskaitą kaip naudingą instrumentą siekiant
ūkio tvarumo. Kai kurie dideli ūkiai jau dabar individualiai skaičiuoja ŠESD emisijas, tad
valstybinė sistema palengvintų atliekamus skaičiavimus. 


