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Pagrindinis tikslas - parengti anglies kaupimo ūkininkavimo potencialo Lietuvoje vertinimą.

PROJEKTO TIKSLAI IR EIGA
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  KOVAS 2022   RUGSĖJIS 2022
STARTAS FINIŠAS

ATLIKTA ESAMOS 
SITUACIJOS ANALIZĖ

PARENGTA GERŲJŲ 
PRAKTIKŲ ANALIZĖ

SUORGANIZUOTAS
SEMINARAS 

ATLIKTAS POTENCIALO
VERTINIMAS LIETUVOJE

TERMINAS: ANGLIES KAUPIMO
ŪKININKAVIMAS

PASTABA: projektas vykdomas paraleliai su anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvos teisinio reguliavimo siūlymu, kuris turėtų būti
pristatytas šių metų pabaigoje. Dėl to nemažai detalių, kaip anglies kaupimo ūkininkavimas atrodys praktikoje, dar yra diskusijų lygmenyje.
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ANGLIES KAUPIMO ŪKININKAVIMAS
Anglies kaupimo ūkininkavimas - tai žaliojo verslo modelis,
pagal kurį įgyvendinama tvaresnė žemės tvarkymo praktika,
dėl kurios padidėja anglies dioksido sugėrimas gyvojoje
biomasėje, negyvoje organinėje medžiagoje, dirvožemyje ir
taip didinamas anglies surinkimas ir (arba) mažinamas jos
išskyrimas į atmosferą, jei sykiu laikomasi biologinei įvairovei
ir apskritai visam gamtiniam turtui palankių ekologinių
principų (Europos Komisija, 2021, 4). 
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https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf


Papildomumas

Papildomumas (angl.
additionality) parodo

papildomą naudą, kurią atneša
įgyvendintas anglies kaupimo

ūkininkavimo projektas.
Dažnai tokiu atveju yra
lyginama situacija, jei

projektas nebūtų įgyvendintas
(įprastos veiklos scenarijus dar
kitaip žinomas kaip business as
usual), su situacija, kuri būtų

įgyvendinus projektą. 
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Ilgalaikiškumas

Ilgalaikiškumas užtikrina, kad
sugauta ir užrakinta anglis,

pavyzdžiui, dirvožemyje ten ir
bus saugoma ilguoju

laikotarpiu, o ne "atrakinta" ir
vėl paleista į atsmosferą
taikant anglies kaupimą

mažinančias žemės valdymo
praktikas. Siekiant apsidrausti
nuo nelaimės atveju galimo
anglies "atrakinimo", dažnai

taikomos įvairios rizikų
valdymo priemonės.

Matavimas, atsiskaitymas ir tikrinimas 

Skaidrios ir patikimos matavimo, atsiskaitymo
ir tikrinimo sistemos (angl. monitor, report,

verify) yra labai svarbios siekiant, kad anglies
kaupimo ūkininkavimas užtikrintų tikrą klimato
kaitos švelninimą. Matavimas, atsiskaitymas ir

tikrinimas gali būti atliekamas keliais
skirtingais metodais, pavyzdžiui, taikant
tiesioginį matavimą, modeliavimą ir (ar)

nuotolinį stebėjimą. Kiekvienas metodas turi
savo pranašumų ir trūkumų. Galvojant apie

praktinį pritaikymą, vertėtų žinoti, jog nurodyti
šie metodai gali būti taikomi atskirai, bet taip

pat gali būti kombinuojami ir naudojami
skirtinguose projekto įgyvendinimo etapuose.



  

  

ANGLIES KAUPIMO ŪKININKAVIMO PRAKTIKOS
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Technologijomis grįsti sprendimai
(angl. technology based solutions)

Gamta pagrįsti sprendimai 
(angl. nature based solutions)

Miško įveisimas ir atkūrimas
Agrarinė miškininkystė
Daugiamečių pievų atkūrimas
Durpynų ir šlapynių
atkūrimas
Tausojamasis žemės dirbimas

Bioanglis (angl. biochar)
Medienos laidojimas
Anglimi prisotintos statybinės
medžiagos
Anglies kaupimas žemės
gelmėse 



6

ANGLIES KAUPIMO ŪKININKAVIMO SCHEMOS

Per žemės valdymo praktikas;
Per maisto grandines;
Savanoriška anglies rinka su tarpininkais;
Sertifikavimo mechanizmai.

1.
2.
3.
4.



  Finansuotojas
(viešas ar NVO)

1.PER ŽEMĖS VALDYMO PRAKTIKAS
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MRV reikalavimai: Maži -
vidutiniai
Finansuotojas: Viešas ar privatus
Pavyzdys: BŽŪP išmokos, KPP II
ramstis
Atlyginimas: Pinigais (dažniausiai
paremtas veikla, arba hibridinis
veikla/rezultatais)

MRV

MRV

Pagrindinis finansuotojas moka ūkininkams atlygį už klimato kaitą mažinančių ūkininkavimo veiksmų
įgyvendinimą (susijusių su pasėliais, dirvožemiu, žemės naudojimu, gyvuliais). Schema adaptuota autorių, pagal
McDonald et al., 2021. 

*MRV (angl. monitoring, reporting, verification) - matavimas, atsiskaitymas ir tikrinimas. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf


 

1.PER ŽEMĖS VALDYMO PRAKTIKAS:

Bendroji žemės ūkio
politika (EK, ŽŪM)

 ŪkininkasŽemės valdymo
praktikos

Tarpiniai pasėliai;
Rąžienų laikymas per žiemą;
Sėjomaina;
Miško įveisimas ir atkūrimas
ir kita.

Valstybinės
institucijos (NMA,

ŽŪIKVC)
TikrinimasAtaskaitų teikimas
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VERSLO MODELIAI ĮSKAITANT VALSTYBINES INSTITUCIJAS:
BERNEEN SAVIVALDYBĖ BELGIJOJE

9

Merų paktas;
savivaldybės
iniciatyva
kompensuoti savo
automobilių parko
emisijas.

Kontekstas:

Šaltinis: Demeyer, A. et. al, (2022). Valorisation of local carbon farming practices presentation of the show cases in the Carbon Farming project: https://northsearegion.eu/media/21559/2022-0709-final-rapport-carbon-farming-web.pdf  

savivaldybė leidžia
ūkininkauti  žemėse;
ūkininkai taiko AKŪ
praktikas;
veiksmais grįsta
(action-based).

Schema: 
sutartis
pasirašoma
vieneriems
metams;
šiai dienai 10
ūkininkų.

Logistika:
Berneem
savivaldybė;
 įmonės 

ūkininkai.

Dalyviai:

      „Inagro“ ir     
      „Boerennatuur“ 

pagerintas žolės
tvarkymas;
dobilų
auginimas;
praturtinta
sėjomaina.

Praktikos:



2. PER MAISTO GRANDINES
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  Agro-maisto
kompanijos
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s MRV reikalavimai: Maži - aukšti
Finansuotojas: Agro-maisto
kompanijos
Pavyzdys: Arla Climate Check,
SPAR, Austria Healthy soils for
Healthy Food
Atlyginimas: pinigais (dažniausiai
paremtas veikla, arba hibridinis
veikla/rezultatais)

MRV

MRV

Agro - maisto bendrovės moka savo tiekimo grandinės ūkininkams už tai, kad šie mažintų poveikį klimatui,
motyvuodamos galimybe gauti kainų priemokas iš klientų arba siekdamos įgyvendinti savo įmonės klimato tikslus.
Taip pat žinomas kaip "3 apimties emisijų valdymas". Schema adaptuota autorių, pagal McDonald et al., 2021. 

*MRV (angl. monitoring, reporting, verification) - matavimas, atsiskaitymas ir tikrinimas. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf


2. PER MAISTO GRANDINES:
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Ūkininkas pildo anketą su
203 klausimais. Ją tikrina
nepriklasomi konsultantai

+ 0.01 EUR/litrą

Atsinaujinanti energetika
Pašarai
Daugiametės pievos

Pieno ūkiai 
- ISO (14044) standartas LCA,
- International Dairy Federation
(IDF) guidelines on Carbon
Footprint methodology
-IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change).



VERSLO MODELIAI ŪKIO LYGMENIU/MAISTO GRANDINES:
VIRGENES ŪKIS NORVEGIJOJE
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Šaltinis: Demeyer, A. et. al, (2022). Valorisation of local carbon farming practices presentation of the show cases in the Carbon Farming project: https://northsearegion.eu/media/21559/2022-0709-final-rapport-carbon-farming-web.pdf  

verslo modelį sudaro
akcininkai ir
nepriklausomi pirkėjai;
ūkininkas informuoja
vartotojus apie ūkį,
taikomas praktikas.

Schema I: 
vartotojas sužino
apie 1) maisto kilmę,
ir 2) kaip jis
prisideda prie
tvaraus žemės ūkio;
didesnės kainos. 

Schema II:
Virgenes ūkis;
akcinininkai
(pastovumas);
nepriklausomi
pirkėjai
(nepastovumas).

Dalyviai:
pritaikomą kelių
aptvarų planinį
ganymą;
sėjomainą;
daugiametes
pievas ir kt.

Praktikos:
klimato kaitos
pasėkmės;
nuspręsta pereiti
prie bendruomenės
remiamo žemės
ūkio.

Kontekstas:



3. SAVANORIŠKA ANGLIES RINKA SU TARPININKAIS
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MRV reikalavimai: Vidutiniai - aukšti
Finansuotojas: Privačios įmonės,
fiziniai asmenys
Pavyzdys: MoorFutures, Label bas
Carbon, CarbonAgri, Woodland
Carbon Code, Peatland Carbon Code
Atlyginimas: Emisijų kompensavimo
sertifikatas, nekeičiamas,
naudojamas vieną kartą (pagrįsta
rezultatais veikla, hibridinis)

MRV

MRV

Pagrindinis tarpininkas moka ūkininkams už klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimą, stebi ir tikrina
klimato kaitos švelninimo poveikį ir parduoda anglies (kompensavimo) kreditus privatiems pirkėjams. Tarpininkas
gali būti privati arba vieša schema arba projekto kūrėjas. Jie dažnai rengia ūkininkų mokymus ir (arba) teikia jiems
paramą.  Schema adaptuota autorių, pagal McDonald et al., 2021. 

*MRV (angl. monitoring, reporting, verification) - matavimas, atsiskaitymas ir tikrinimas. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf


3. SAVANORIŠKA ANGLIES RINKA SU TARPININKAIS:

Pelkė, kurią norima atkurti. 
- Papildomumas
- Ilgalaikiškumas 50+ 

- Sukauptas CO2 kiekis 
- Atkūrimo kaina
- Kreditų kiekis
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Standartas ir metodologija,
parengta dirbant su
universitetu, institucijomis.   

 



VERSLO MODELIAI UŽ MAISTO GRANDINĖS RIBŲ:
BIOBEURS RENGINIŲ ORGANIZATORIAI BELGIJOJE
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Šaltinis: Demeyer, A. et. al, (2022). Valorisation of local carbon farming practices presentation of the show cases in the Carbon Farming project: https://northsearegion.eu/media/21559/2022-0709-final-rapport-carbon-farming-web.pdf  

įmonė norėjo
kompensuoti savo
emisijas;
ieškojo vietinių
ūkininkų, norinčių
dalyvauti schemoje.

Kontekstas:
ūkininkai taikė AKŪ
praktikas;
įmonė padengė AKŪ
praktikų išlaidas;
veiksmais grįsta
(action-based).

Schema: 
sutartis
pasirašoma
vieneriems
metams;
3 ūkiai dalyvavo
šioje schemoje;

Logistika:
įmonė;
mokslininkai (apskaičiavo
AKŪ potencialą ir priskyrė
praktikas pagal ūkių
kontekstą);
ūkininkai.

Dalyviai:
daugiametės
pievos;
komposto
naudojimas;
pasėlių likučiai;
mėšlas.

Praktikos:



4. SERTIFIKAVIMO MECHANIZMAS
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MRV reikalavimai: Aukšti
Finansuotojas: Privačios įmonės,
fiziniai asmenys
Pavyzdys: Verra VCS, Gold
Standard, puro.earth
Atlyginimas: Emisijų
kompensavimo kreditai (paremtas
rezultatais)

Ūkininkai įgyvendina klimato kaitos švelninimo priemones pagal patvirtintas metodikas, kad gautų  kreditus
(kompensavimui), kuriais jie tiesiogiai prekiauja su pirkėjais. Sertifikavimo mechanizmu siekiama užtikrinti, kad
kreditai atitinka aukštos kokybės, unikalius klimato kaitos švelninimo ir (arba) sekvestracijos (t. y. lygiaverčius
emisijų šalinimui ir (arba) mažinimui kituose sektoriuose, todėl jais galima prekiauti).  Schema adaptuota autorių,
pagal McDonald et al., 2021. 

*MRV (angl. monitoring, reporting, verification) - matavimas, atsiskaitymas ir tikrinimas. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf


4. SERTIFIKAVIMO MECHANIZMAS
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Standartas   Ūkiai
projektai



NAUDOS  
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Papildomos pajamos žemės valdytojams;

Aplinkai palankių ūkininkavimo ir žemės tvarkymo
praktikų skatinimas;

Klimato tikslų siekimas ir geresnis prisitaikymas prie
klimato kaitos, ŠESD emisijų mažinimas;

Dirvožemio, vandens apsauga, efektyvesnis išteklių
naudojimas;

CO2 pašalinimas iš atmosferos ir jos kaupimas
dirvožemyje;

Geresnė agroekologinė būklė.



RIZIKOS
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Trumpalaikiai rezultatai; 

Nesukuriamas papildomumas (angl. additionality);

Nepatikimos schemos ir „Green washing";

Dvigubas mokėjimas/skatinimas;

Dviguba apskaita (angl. double counting);

Žala aplinkai (netinkamai pritaikant praktikas);



1.
Anglies kaupimo ūkininkavimas - tai žaliojo verslo modelis, pagal kurį įgyvendinama tvaresnė

žemės tvarkymo praktika, gali būti generuojami anglies kreditai, bet tai ne vienintelis skatinimo
metodas.

2.
Pagrindiniai principai: papildomumas ir ilgalaikiškumas, labai svarbi patikima matavimo,

atsiskaitymo ir tikrinimo sistema.

3.
Lietuvoje jau turime pilotinių projektų, taip pat atsiranda ir suinteresuotų žaidėjų iš užsienio

norinčių vykdyti schemas Lietuvoje.

4. Svarbu įvertinti ne tik naudas, bet ir rizikas, apie jas informuoti ūkininkus.

5.
Egzistuoja įvairių anglies kaupimo ūkininkavimo schemų (per žemės valdymo praktikas, per maisto

grandines, savanoriška anglies rinka su tarpininkais, sertifikavimo mechanizmai).

APIBENDRINIMAS 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

KVIEČIAME PASISAKYTI,
KLAUSTI, DISKUTUOTI
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

KVIEČIAME PASISAKYTI,
KLAUSTI, DISKUTUOTI
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KONTAKTAI
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Gabija Tamulaitytė

Biologinės įvairovės ir ekosistemų
atkūrimo specialistė. 
ŠESD apskaita žemės ūkyje,
anglies kaupimo ūkininkavimas.

gabija.tamulaityte@gmail.com

Aira Paliukėnaitė

Žaliojo kurso politikų specialistė.
Viešoji politika, inovacijų
valdymas ir strateginiai pokyčiai.
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