
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Darni plėtra – tai siekis neapriboti būsimųjų kartų teisės keisti plėtros būdą, t.y. saugoti sunkiai 

atsinaujinančius arba neatsinaujinančius išteklius, palaikyti elementarias gamtines sąlygas 

gyvenimui. Darni plėtra apima ne tik aplinkosaugos, bet ir ekonominius, socialinius bei 

kultūrinius aspektus. 

I.1.  Programos tikslai – supaţindinti ABBI klasterio narius su darnios plėtros principais, parengti 

rekomendacijas dėl klasterio įmonių darnios (subalansuotos) plėtros galimybių  ir sudaryti sąlygas 

jų įgyvendinimui įmonių veikloje. 

I.2. Programos uždaviniai : 

1. Darnios plėtros idėjos pristatymas įmonių vadovams. 

2. Išdėstyti darnios plėtros mokymų programą įmonių specialistams. 

3. Identifikuoti problemas konkrečiose įmonėse. 

4. Rasti sprendimus  

5. Paruošti techninius projektus ir paraiškas galimam papildomam finansavimui gauti. 

 

II. MOKYMŲ PROGRAMA 

I.1. Darnios plėtros idėjos pristatymas įmonių vadovams. 

Prof. Dr. Hab. JURGIS STANIŠKIS 

I.2. Mokymai įmonių specialistams 

DOC. DR. IRINA KLIOPOVA: 

RACIONALUS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS IR TARŠOS PREVENCIJA - DARNI 

GAMYBA. 

Prevencinių aplinkos apsaugos priemonių esmė ir taikymo tikslingumas. Švaresnės gamybos 

metodika. Švaresnės gamybos diegimas Lietuvoje. Švaresnės gamybos priemonių pavyzdţiai. 

Darni gamyba. 

DR. VISVALDAS VARŽINSKAS: 

BŪVIO CIKLO POŽIŪRIS. BŪVIO CIKLO ĮVERTINIMO PRIEMONĖS IR JŲ 

PRAKTINIS TAIKYMAS. 

Būvio ciklo koncepcija. Kokybinės ir kiekybinės gaminių poveikio aplinkai tyrimo priemonės. 

Būvio ciklo įvertinimo taikymas ir rezultatai Lietuvos pramonės įmonėse.  

EKOLOGIŠKAI ŠVARESNIŲ GAMINIŲ KŪRIMO PRINCIPAI IR NAUDA. „ŽALIOJI“ 

RINKODARA. 

Būvio ciklo principų taikymas gaminių ir paslaugų kūrime. Ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo 

priemonės ir jų taikymas Lietuvos pramonės įmonėse. Gaminių - paslaugų sistemos. „Ţaliosios“ 

rinkodaros strategija ir taktika. Pridėtinė „ţaliosios“ įmonės vertė.  

INGA GURAUSKIENĖ: 

EKOLOGINĖ PRODUKTŲ GRUPIŲ ŽENKLINIMO SISTEMA. 

Bendrosios nuostatos. 



Pirmoji pasaulyje produktų grupių ekologinė ţenklinimo sistema. 

Įtakingiausios pasaulyje ir Europoje ekologinio ţenklinimo produktų grupių sistemos ir 

aplinkosauginės deklaracijos. Ekologinio ţenklinimo sistemų tikslai ir esminiai principai. 

Europos Bendrijos ekologinio ženklinimo sistema.  

Teisiniai aktai reguliuojantys Europos Bendrijos ekologinio ţenklinimo sistemos taikymą. 

Europos Bendrijos ekologinio ţenklo suteikimo ekologiniai kriterijai produktų grupėms ir 

paslaugoms. Europos Bendrijos ekologinio ţenklo suteikimo procedūros. 

 

III. ĮMONIŲ TECHNOLOGINIS AUDITAS 

Švaresnės gamybos (ŠG) galimybių įvertinimas bei BĮ LAAIF (Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicinis fondas) finansavimui tinkamo projekto atranka ABBI klasterio 

įmonėse: 

o Aplinkosaugos auditas: 

 Vizitas į įmonę: apţiūra, duomenų surinkimas ir duomenų analizė dėl 

 technologinių procesų,  

 procesų ir visos įmonės medţiagų ir energijos srautų;  

 įmonės aplinkosaugos kaštų; 

 įmonės veiklos daromą poveikio aplinkai (visose aplinkos 

kategorijose);  

 teisinių reikalavimų, kurie taikomi įmonei arba visai pramonės šakai;  

 dėl naujų  teisinių reikalavimų, kurie bus (arba gali būti) taikomi įmonei 

arba visai pramonės šakai; 

 Pirminė aplinkosaugos analizė; 

 Pirminės analizės rezultatų aptarimas su vadovybės atstovu aplinkosaugai; 

 

o Siūlomų alternatyvų įvykdomumo analizė: 

 techninis įvertinimas; 

 aplinkosauginės naudos įvertinimas; 

 ekonominio efektyvumo įvertinimas; 

o LAAIF finansavimui tinkamo projekto atranka ir finansinė analizė. 

o Darbo pateikimas ir pristatymas vadovybei (vadovybės atstovui aplinkosaugai). 

 

Uţ darbus atsakingas asmuo: 

PAV, TIPK bei aplinkos apsaugos projektų finansavimo ekspertė 

Doc. dr. Irina Kliopova 

 

IV. TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ IR PARAIŠKŲ FINANSAVIMUI 

PARENGIMAS  

Įvertinus technologinio audito ataskaitas sprendţiama dėl techninių projektų ir paraiškų 

finansavimui rengimo. Sprendimus priima konkreti įmonė. 

 



V. PROJEKTO TERMINAI: 

1. 2011 kovo mėn.- projekto „Darni plėtra“ pristatymas įmonių vadovams 

2. 2011 kovo- balandţio mėn.- mokymų programa įmonių specialistams. 

3. Imonių tecnologinis auditas 2011 m. nuo geguţės mėn. Vienos įmonės auditas- 

1mėn. 

4. Projektų/paraiškų paruošimas nuo 2012 m.(uţtrunka nuo 2 iki 6 mėn.) 

 

 

VI. FINANSAVIMAS: 

BGPA(Baltijos gėrimų pramonės aljansas) finansuoja projekto „Darni plėtra“ idėjos 

perteikimą įmonių vadovams, mokymus įmonių deleguotiems specialistams. 

BGPA/įmonės dalinai finansuoja technologinius auditus konkrečiose įmonėse. 

Įmonės finansuoja projektų/paraiškų rengimą. 

 

 

 

PROGRAMOS VYKDYTOJAS/PARTNERIAI: 

ABBI klasteris / Baltijos gėrimų pramonės aljansas 

Aplinkos inžinerijos institutas 

VŠĮ Subalansuotos pramonės plėtros centras 

 


