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1. CO2 pėdsako 
vertinimo metodika Pasaulyje susirūpinimą kelia tai, kad dėl 

žmogaus kaltės klimatas Žemėje sparčiai 
šiltėja, todėl dažnėja gamtinės katas-
trofos, dėl tirpstančių ledynų kyla jūros 
lygis, dėl šylančio klimato bei naikinamų 
buveinių nyksta rūšys. Šalių lyderiai ieš-
ko priemonių žmogaus veiklos poveikio 
aplinkai mažinimui.

Lietuva, drauge su kitomis ES valstybė-
mis, yra įsipareigojusi iki 2030 metų su-
mažinti ŠESD (šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų) emisijas 40% (lyginant su 1990 
metais). Kadangi pramonės sektorius 
išskiria apie 15% metinio ŠESD kiekio Lie-
tuvoje, CO2 pėdsako skaičiavimas įmo-
nėse bei siekis jį sumažinti, tampa tvaru-
mą, kaip vieną iš savo esminių vertybių, 
puoselėjančios įmonės prioritetas. 

UAB „Pakmarkas“ remdamasis GHG pro-
tokolu (GHG gas protocol), ISO standartu 
(LST EN ISO 14064-1:2012), parengė CO2 
pėdsako skaičiavimo metodiką, apsi-
brėžė vertinimo ribas bei suskaičiavo 
įmonės paliekamą CO2 pėdsaką 2021 
metais. UAB „Pakmarko“ emisijų skai-
čiavimas (Apimtis 1, 2, ir 3) apima ne tik 
CO2, bet ir CH�, N2O, HFCs dujas, per-
skaičiuojant jas į CO2 ekvivalentą pagal 
standartinius koeficientus ir gautas emi-
sijas žymint CO2e.

1.1. CO2 pėdsako 
apskaitos aktualumas
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UAB „Pakmarko“ veiklai užtikrinti yra 
perkama elektros energija bei dujos iš 
centralizuotų tiekėjų. Vanduo imamas 
iš įmonės teritorijoje esančio gręžinio, 
nuotekos (išvalius valymo įrenginiais) 
išleidžiamos į šalia esantį upelį. Tempe-
ratūros kontrolei užtikrinti yra naudoja-
mi kondicionieriai. Gamybos patalpose 
atliekos skirstomos į pavojingas, antri-
nes žaliavas bei mišrias gamybines atlie-
kas. Biuro patalpose atliekos rūšiuoja-
mos į mišrias buitines atliekas bei stiklo, 
popieriaus ir plastiko pakuočių atliekas. 

Įmonės automobilių parke 2021 metais 
buvo 49 lengvieji automobiliai. Sandėlio 
patalpose naudojamas dujomis varomas 
autopakrovėjas.

CO2 emisijų skaičiavimas paremtas vi-
suotinai priimta skaičiavimo metodolo-
gija (GHG gas protocol). Veiklos emisijos 
skirstomos į tris grupes – tiesioginės (1 
apimtis), netiesioginės (2 apimtis) ir kitus 
emisijų šaltinius (3 apimtis).

Apimtis 1

kuras, 
dujos, 
šaldymo 
agentai

Apimtis 2

elektra

Apimtis 3

vanduo, 
nuotėkos, 
atliekos, 
komandi-
ruotės

UAB „Pakmarko“ veikloje tiesiogines 
ŠESD emisijas (apimtis 1) sudaro įmonės 
automobilių parko bei autopakrovėjo su-
naudotas kuras. Taip pat dujos, naudoja-
mos įmonės patalpų šildymui bei šaldy-
mo agentai įmonės vėsinimo sistemoje. 

Įmonėje netiesiogines ŠESD emisijas (ap-
imtis 2), susijusias su naudojama energi-
ja, sudaro elektra. 

Kitiems šaltiniams (apimtis 3) priskiria-
mos kitos netiesioginės emisijos, kurios 
svarbios UAB „Pakmarko“ veikloje. Įmo-
nėje tai vanduo ir nuotekos, atliekos, au-
tomobilių eksploatavimas bei skrydžiai 
darbo kelionių metu. 

Išskirtas CO2 pėdsakas buvo skaičiuotas 
įmonės veiklos požiūriu, neįtraukiant ža-
liavų tiekėjų ir kitų įmonės UAB „Pakmar-
kas“ nekontroliuojamų įmonių bei toles-
nio produkto gyvavimo už įmonės ribų 
(gate-to-gate metodas). Darbuotojų, 
vykstančių savu ar viešuoju transpor-
tu, kelionės į darbą nebuvo įtrauktos į 
apskaitą. Taip pat į vertinimą nėra įtrau-
kiamas ŠESD kiekis, atsiradęs įmonės 
įsigyto ilgalaikio ar trumpalaikio turto 
pirkimo, gaminimo ar utilizavimo metu 
(pvz.: įmonės naudojami kompiuteriai ar 
spausdinimo mašinos).

1.2. Vertinimo ribos

UAB „Pakmarkas“ CO2 pėdsako apimtys

CO2

CO

3



CO� pėdsako ataskaita 2021

1.CO2 pėdsako vertinimo metodika

1.1 CO2 pėdsako apskaitos aktualumas

1.2 Vertinimo ribos

1.3. Išmetamo ŠESD kiekio skaičiavimo 
metodika

2. CO� pėdsako skaičiavimas

2.1. Tiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio 
vertinimas (1 apimtis)

2.1.1. Mobilių taršos šaltinių 
sunaudojamas kuras

2.1.2. Dujų naudojimas

2.1.3. Šaldymo agentų naudojimas

2.1.4. Bendras 1 apimties emisijų 
kiekio įvertinimas

2.2. Netiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio 
vertinimas (2 apimtis)

2.2.1. Sunaudota elektros energija

2.3. Kiti ŠESD šaltiniai

2.3.1. Vanduo ir nuotekos

2.3.2. Atliekos

2.3.3. Įmonės transporto 
eksploatavimas bei kelionės 
oru komandiruočių metu

2.3.4. Bendras 3 apimties emisijų 
kiekio įvertinimas

3. Rezultatų apibendrinimas

4. Ateities perspektyvos

Išmetamas ŠESD kiekis apskaičiuojamas dauginant veiklos lygį iš išmetamųjų ŠESD 
veiksnio, kuris apibūdina atitinkamą veiklą.

Bendra formulė:

Pavyzdys:

Skaičiavimo metu ŠESD faktoriai buvo parinkti pagal kuro ar veiklos rūšį. Naudojamų 
taršos faktorių vertės nurodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. Taršos veiksnių koeficientai

*visa 2021 m pirkta elektra buvo „žalia“ (market based). 
**vanduo imamas iš gręžinio.

*ŠESD emisijos CO2e rodo, kad skaičiuotos ne tik CO2, bet ir kitų ŠESD emisijos tai 
veiklai, o gauti kiekiai įvertinti CO2 ekvivalentu.

Veiklos lygis

X litrų sudeginto dyzelino

ŠESD dujų emisijų faktorius tai 
veiklai (CO2 ekvivalentu)

Y kgCO2 e/L (dyzelinui)

ŠESD/CO2 e 
emisijos*

Z kgCO2

=

=

*

*

1.3. Išmetamo ŠESD kiekio skaičiavimo metodika

Eil. 
nr.

Kuro, energijos, veiklos rūšis Vienetai Taršos veiksnys, kg/
matavimo vienetui CO2e

1 Dyzelis l 2,51
2 Benzinas l 2,19
3 Dujos (kuras autopakrovėjui) l 0,44
4 Dujos (šildymui) m³ 2,02
5 Elektra* MWh 0*
6 Vanduo** m³ 0**
7 Nuotekos m³ 1,05
8 Neperdirbamos gamybinės bei 

buitinės atliekos 
t 467

9 Atliekos, rūšiuojamos kaip 
antrinės žaliavos

t 21,29

10 Įmonės automobiliais 
nuvažiuotas atstumas

km 0,16

11 Komandiruotės lėktuvu Keleiviai* 
atstumas km

0,14*nukeliautas 
atstumas*keleivių skaičius
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2. CO2 pėdsako 
skaičiavimas

Mobilūs taršos šaltiniai – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechaniz-
mai, naudojantys degalus. Prie šių taršos šaltinių priskiriami įmonei priklausantys au-
tomobiliai ir autopakrovėjas. Darbo tikslais sunaudoto kuro paliekamas CO2 pėdsakas 
skaičiuojamas kuro sąnaudas dauginant iš ŠESD emisijų faktoriaus. 2021 metais įmonė-
je buvo naudojami 38 dyzeliu ir 11 benzinu varomi automobiliai bei 1 dujomis varomas 
autopakrovėjas. 2021 metais sunaudotas degalų kiekis pateikiamas 2 lentelėje.

2021 metais įmonėje buvo sunaudota 93259 m3 dujų. Jų išskirtas CO2 pėdsakas CO2e 
buvo lygus 188,5 t.

2021 metais UAB „Pakmarke“ kondicionieriai nebuvo pildyti, todėl laikoma, kad 2021 
metų šaldymo agentų išskirtos ŠESD emisijos yra lygios nuliui.

2.1. Tiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio vertinimas 
(1 apimtis)

2.1.1. Mobilių taršos šaltinių sunaudojamas kuras

2.1.2. Dujų naudojimas (šildymui)

2.1.3. Šaldymo agentų naudojimas

2 lentelė. 2021 metais sunaudotas degalų kiekis bei emisijos CO2e.

Bendras kuro ŠESD emisijų kiekis CO2e buvo 132,8 t.

Kuro rūšis Sunaudotas kiekis (l) ŠESD emisijos CO2e (t)

Dujos 330 0,15

Dyzelis 44631 112,13

Benzinas 9364 20,54

1 apimties CO2 pėdsako pasiskirstymas procentais.

Tiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį 2021 metais įmonėje sudarė dujų bei degalų sunaudoji-
mas. Bendras 1 apimties emisijų kiekis buvo 321,3 t CO2e. Emisijų kiekių pasiskirstymas 
1 apimtyje parodytas 2 paveiksle.

2.1.4. Bendras 1 apimties emisijų kiekio įvertinimas

benzinas 6%
dujos (kuras) 0%

dujos (šildymui) 59%
dyzelis 35%
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3 lentelė. 2021 metų atliekų kiekiai bei emisijos CO2e.

3 apimties išmetamų emisijų pasiskirsty-
mas procentais.

Bendras 2021 metais iš atliekų susidaręs ŠESD emisijų kiekis siekė 643,9 t CO2e.Visa 2021 metais įmonės pirkta elektros energija buvo „žalia“ (market based), todėl jos 
CO2 pėdsakas laikomas lygus 0.

Įmonėje UAB „Pakmarkas“ vanduo imamas iš įmonės teritorijoje esančio gręžinio, o 
nuotekos praleidžiamos pro vandens valymo įrenginius ir išleidžiamos į aplinką. Todėl 
skaičiuojamas tik valant nuotekas išskirtos ŠESD emisijos. 2021 metais įmonė į aplinką 
išleido 2471 m3 išvalytų nuotekų, jų išskirtos ŠESD emisijos lygios 2,6 t CO2e. 

UAB „Pakmarkas“ priklausančiais automobiliais darbuotojai keliauja į bei iš darbo, taip 
pat lanko klientus ir vyksta į netolimas komandiruotes. Norint įvertinti ŠESD emisijas, 
susidarančias eksploatuojant automobilius, buvo skaičiuotas jų nuvažiuotas atstumas 
km ir dauginta iš atitinkamo emisijų CO2e  faktoriaus. Per 2021 metus įmonės auto-
mobiliai nuvažiavo 771400 km. Nuvažiuoto atstumo CO2 pėdsakas CO2e lygus 123,1 t.

Individualios darbuotojų kelionės į darbą savo automobiliais, viešuoju transportu ar 
taksi dėl sudėtingos apskaitos nebuvo įtrauktos į skaičiavimus.

Įmonės darbuotojų skrydžiai darbo kelionių metu buvo skaičiuojami skrydžio atstumą 
dauginant iš keleivių skaičiaus, CO2e faktoriaus bei 2 (nes skrendama į abi puses). 2021 
metais 9 įmonės darbuotojai skrido darbo reikalais į 4 skirtingas šalis. Bendras skrydžių 
komandiruočių metu išmestas ŠESD kiekis siekė 3,42 t CO2e. 

Kitų ŠESD šaltinių emisijas įmonėje suda-
rė nuotekų išleidimas, atliekų išmetimas, 
įmonės transporto eksploatavimas ir ke-
lionės oru. Bendras 3 apimties ŠESD emi-
sijų kiekis buvo 768,6 t CO2e. 3 apimties 
emisijų kiekių pasiskirstymas pavaizduo-
tas 3 paveiksle.

Įmonės veikloje susidarančios atliekos skirstomos į pavojingas ir nepavojingas gamy-
bines atliekas, buitines atliekas bei rūšiuojamas atliekas. Kadangi negalime užtikrinti, 
kad įmonės neperdirbamos (tiek pavojingos, tiek nepavojingos) ir buitinės atliekos ne-
patenka į sąvartynus (atliekų tvarkymu rūpinasi licencijuoti atliekų tvarkytojai), rinkda-
miesi CO2 emisijų faktorių, imame didžiausią koeficientą, skirtą į sąvartyną keliaujan-
čioms atliekoms. Tokiu būdu pabrėžiame neperdirbamų atliekų tvarkymo sprendimų 
aktualumą. 

Atliekoms, kurios išrūšiuojamos kaip antrinės atliekos parinktas perdirbamoms, kom-
postuojamoms bei deginamoms atliekoms tinkamas CO2 emisijų faktorius. Atliekų bei 
ŠESD emisijų duomenys už 2021 metus pateikti 3 lentelėje. Atliekų išvežimui naudoja-
mo transporto emisijos dėl duomenų trūkumo nebuvo įtrauktas į apskaitą.

2.2. Netiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio 
vertinimas (2 apimtis)

2.3. Kiti ŠESD šaltiniai (3 apimtis)

2.2.1. Sunaudota elektros energija

2.3.1. Vanduo ir nuotekos

2.3.3. Įmonės transporto eksploatavimas bei kelionės oru 
komandiruočių metu

2.3.4. Bendras 3 apimties emisijų kiekio įvertinimas

2.3.2. Atliekos

Atliekų rūšis Kiekis (t) ŠESD emisijos CO2e (t)

Neperdirbamos gamybinės ir buitinės atliekos 1369,33 639,48
Atliekos, išrūšiuojamos kaip antrinės žaliavos 85,49 1,82

neperdirbamos atliekos 83%
automobilių eksploatavimas 16%
skrydžiai 1%
perdirbamos atliekos 0%
nuotėkos 0%
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3. Rezultatų 
apibendrinimas

2021 metais bendras UAB „Pakmarko“ paliekamas CO2 pėdsakas, sudėjus visas 
a pimtis, CO2e buvo 1089,9 t. Didžiausią dalį – 59% sudarė neperdirbamos gamybinės 
ir buitinės atliekos. Dujų sunaudojimas sudarė 17%, kuras sudarė 12%, o automobilių 
eksploatavimas – 11%.

Bendras CO2 pėdsakas - 1089,9 t

Bendras emisijų kiekio pasiskirstymas procentais.

Bendras emisijų kiekis CO2e vienam darbuotojui per 2021 metus sudarė 5,27 t. Vienam 
metrui atspausdintos produkcijos – 10,57 g CO2e. 

neperdirbamos atliekos 59%
automobilių eksploatavimas 11%
skrydžiai 1%
kuras 12%
dujos 17%
nuotekos 0%
elektra 0%
perdirbamos atliekos 0% 

Emisijų šaltinis Emisijų kiekis t CO2e

                1 apimtis

Dyzelis 112,13

Benzinas 20,54

Dujos (kuras) 0,15

Dujos 188,51

                2 apimtis

Elektra (žalia) 0

                3 apimtis

Gamybinės ir buitinės atliekos 639,48

Atliekos, išrūšiuojamos kaip antrinės žaliavos 1,82

Nuotekos 2,60

Automobilių eksploatacija 123,08

Komandiruotės 3,42
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CO� pėdsako ataskaita 2021

1.CO2 pėdsako vertinimo metodika

1.1 CO2 pėdsako apskaitos aktualumas

1.2 Vertinimo ribos

1.3. Išmetamo ŠESD kiekio skaičiavimo 
metodika

2. CO� pėdsako skaičiavimas

2.1. Tiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio 
vertinimas (1 apimtis)

2.1.1. Mobilių taršos šaltinių 
sunaudojamas kuras

2.1.2. Dujų naudojimas

2.1.3. Šaldymo agentų naudojimas

2.1.4. Bendras 1 apimties emisijų 
kiekio įvertinimas

2.2. Netiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio 
vertinimas (2 apimtis)

2.2.1. Sunaudota elektros energija

2.3. Kiti ŠESD šaltiniai

2.3.1. Vanduo ir nuotekos

2.3.2. Atliekos

2.3.3. Įmonės transporto 
eksploatavimas bei kelionės 
oru komandiruočių metu

2.3.4. Bendras 3 apimties emisijų 
kiekio įvertinimas

3. Rezultatų apibendrinimas

4. Ateities perspektyvos

UAB „Pakmarkas“ siekia pradedant nuo 
2021 metų kasmet įvertinti savo veiklos 
metinį CO2 pėdsaką ir vertinti emisijų 
pokyčių dinamiką bei įvykusių pokyčių 
priežastis. Taip pat išskirti pagrindinius 
CO2 pėdsako šaltinius ir ieškoti būdų su-
mažinti emisijos kiekius. 

Įvertinus 2021 metų duomenis matyti, 
kad neperdirbamų atliekų dalis palie-
ka reikšmingiausią CO2 pėdsaką, po to 
seka dujos, kuras, bei automobilių eks-
ploatavimas. Įvertinus šiuos rezultatus 
„Pakmarko“ prioritetu išlieka neper-
dirbamų atliekų perdirbimo sprendimų 
paieška ir pritaikymas įmonės veikloje. 
Taip pat įmonė didžiuojasi, kad 2021 
metais pirko tik „žalią“ elektros energiją, 
tai įmonei padėjo sutaupyti 989 t CO2 
(2021 metų mūsų elektros tiekėjo duo-
menimis). 

4. Ateities 
perspektyvos
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