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Kaunas

Aplinkosaugos problemos yra sudėtingos,

neapsiribojančios viena dimensija ar vienu

ekosistemos lygiu. Jos turi būti sprendţiamos

sistemiškai, siekiant nustatyti aiškų ryšį tarp

pramonės veiklos ir ţmogaus poveikio bei

aplinkos apsaugos ir ekologinių procesų...

[J. K. Staniškis, Ţ. Stasiškienė, I. Kliopova / Švaresnė gamyba: sisteminis

poţiūris. Monografija. Kaunas “Technologija” 2002]
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Pranešimo temos

1. Švaresnė gamyba (GŠ);

2. Prevencinių aplinkosaugos priemonių esmė ir
taikymo tikslingumas;

3. ŠG diegimo metodikos pagrindiniai žingsniai;

4. ŠG metodų taikymas energijos efektyvumo didinimo
projektuose;

5. Prevencinių projektų diegimas Lietuvoje;

6. Prevencinių projektų finansavimo galimybė
Lietuvoje.

1. Švaresnė gamyba (ŠG) 

Tai sisteminis aplinkos apsaugos problemų

sprendimo būdas, kurio pagrindinis tikslas yra

– atliekų, teršalų prevencija

– neefektyvaus energijos resursų ir išteklių sąnaudų

maţinimas.

Tai būdas, kaip vietoje spręsti iškilusias aplinkos apsaugos

problemas, o ne svarstymas, ką veikti su jau susidariusia

tarša.

Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.
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“Švaresnė gamyba – tai prevencinė ir integruota aplinkos

apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma

gamybiniams procesams bei produktams per visą jų

egzistavimo ciklą, siekiant sumaţinti poveikį ţmonėms ir

aplinkai”

[UNEP, 1995]

ŠG apibrėžymo detalizavimas

ŠG apibrėţimą galima būtų detalizuoti pagal atskiras
sritis:

– gamybos procesai: ŠG apima racionalų ţaliavų ir energijos
vartojimą, toksinių medţiagų šalinimą, atliekų ir emisijų kiekio
bei toksiškumo maţinimą gamybiniuose procesuose;

– gaminiai: ŠG strategija orientuojama į gaminių poveikio aplinkai
maţinimą jų būvio ciklo metu, t.y. nuo ţaliavos išgavimo iki
galutinio gaminio deponavimo;

– paslaugos: ŠG sumaţina paslaugų, teikiamų būvio ciklo metu,
poveikį aplinkai, įskaitant sistemos sukūrimą ir naudojimą bei
išteklius, reikalingus normaliam sistemos funkcionavimui
uţtikrinti.

[UNEP 1993, 1994, 1995]
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2. Prevencinių aplinkosaugos 

priemonių esmė ir taikymo 

tikslingumas

Aplinkos apsaugos problemų atsiradimo 
priežastys apdirbamosios 

pramonės įmonėse

Įėjimo medţiagų 

kokybė

Gamybos 

technologijos 

parinkimas

Įrangos techninis 

stovis

Darbuotojų 

kvalifikacija 

Vadybos sistema

Gaminio 

specifikacija

Procesų 

efektyvumas

Proceso valdymo 

sistemų lygis 

Atliekos, 

emisijos

Gamybos procesas
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Pagrindiniai taršos prevencijos 
būdai, kurie gali būti taikomi 

gamybiniams procesams

Gamybos procesas
Geras 

ūkininkavimas

Ţaliavų 

pakeitimas

Technologijos 

pakeitimas

Įrangos 

pakeitimas

Patobulinta 

gamybos 

vadyba

Gaminio pakeitimas

Atliekų perdirbimas

Kitas 

technologinis 

procesas

Proceso optimizavimas:

1) esamos valdymo sistemos pagerinimas;

2) energijos regeneravimo sistemos įdiegimas;

3) recirkuliacinės sistemos įdiegimas;

4) įrangos, vamzdţių izoliavimas;

5) gamybos optimizavimas;

6) kt.

Antrinis atliekų 

panaudojimas 

kituose įmonės 

procesuose

Švaresnės gamybos strategijoje numatyti 
tokie prevenciniai būdai

1. Geras ūkininkavimas: tai atitinkamos vadybos bei organizacinės priemonės, kurių
imamasi siekiant išsiliejimų ir pratikėjimų prevencijos (prevencinių apţiūrų
grafikai ir daţni įrangos patikrinimai) bei įgyvendinant esamas darbo instrukcijas
(vykdant tinkamą prieţiūrą bei mokymus);

2. Žaliavų pakeitimas: esamų ţaliavų pakeitimas maţai toksiškomis ar
atsinaujinančiomis medţiagomis arba naudojimas tokių papildomų medţiagų
(pavyzdţiui, tepalų, aušalų, valiklių ir t.t.), kurių poveikis procesui yra ilgesnis,
t.y. suvartojama maţiau medţiagų;

3. Patobulinta vadyba: darbo procedūrų, įrangos instrukcijų modifikavimas ir įrašų
apie procesus saugojimas siekiant pagerinti tų procesų efektyvumą bei sumaţinti
taršą;

4. Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas siekiant pagerinti
proceso efektyvumą bei sumaţinti taršą (pvz., naudoti įrengimus, kurie negamina
atliekų arba maţai jų gamina; perprojektuoti įrengimus arba gamybos linijas taip,
kas sumaţėtų atliekų; pagerinti įrengimų eksploatavimo efektyvumą; panaikinti
ištekėjimų, pratikėjimų bei išsiliejimų prieţastis);



6

Taršos prevencijos būdai (tęsinys)

5. Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar)
šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumaţėtų tarša;

6. Gaminio pakeitimas: gaminio savybių modifikavimas siekiant sumaţinti
gaminio poveikį aplinkai jo vartojimo metu ar po jo deponavimo arba sumaţinti
gaminio gamybos poveikį aplinkai.

7. Proceso optimizavimas: optimalių gamybos procesų darbo sąlygų realizavimas,
diegiant procesų valdymo metodus, atskiriant srautus, regeneruojant šilumą,
diegiant reciklus, grąţinant šilumą bei vandenį į technologinius procesus, kt.

8. Atliekų antrinis panaudojimas įmonėje: atliekų panaudojimas tame pačiame
procese, kuriame jos susidarė, arba kitiems naudingiems tikslams pačioje
įmonėje (atskirti atliekų tipus, pvz. kenksmingas ir nekenksmingas, įrengti
uţdaras sistemas su reciklų)

9. Atliekų perdirbimas: dalyvauti atliekų mainuose (kai vienos įmonės atliekos yra
kitos įmonės ţaliava)

2.2 Prevencinių 

aplinkosaugos priemonių 

taikymo tikslingumas
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Švaresnės gamybos nauda

 padidėja gamybos efektyvumas, našumas;

 sumaţėja ţaliavų sąnaudos;

 sumaţėja vandens sąnaudos;

 sumaţėja energijos sąnaudos;

 sumaţėja atliekų tvarkymo sąnaudos;

 sumaţėja nuotekų šalinimo sąnaudos;

 sumaţėja išlakų į aplinkos orą, vandenį;

 pagerėja gaminių kokybė;

 sumaţėja tiesioginiai gamybos kaštai (ţaliavom, energijai, ....aplinkos 
apsaugos baudoms mokėti);

 sumaţėja gaminamos produkcijos savikaina;

 padidėja įmonės pelningumas;

 kt.

Švaresnės gamybos nauda (tęsinys)

 sumaţėja išlaidos atliekų tvarkymui;

 sumaţėja proceso trukmė;

 sumaţėja poveikis aplikai ir ţmonių sveikatai; 

 sumaţėja avarijų rizika;

 sumaţėja ilgalaikė valymo atsakomybė dėl, pvz., uţteršto dirvoţemio;

 pagerėja įmonės įvaizdis (RAAD, AAA, tarp konkurentų, tiekėjų ir 

klientų, bankų, kt.);

 padidėja galimybės aplinkosaugos projektui gauti finansavimą 

(lengvatinius kreditus, subsidijas);

 palengvėja  TIPK leidimo išdavimo procedūra;

 ŠG – įrankis įmonės aplinkosaugos vadybos sistemai (AVS) veikti 

ekonomiškai naudingai ir efektyviai aplinkosauginiu poţiūriu.   
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3. Švaresnės gamybos (ŠG) diegimo 
metodikos pagrindiniai žingsniai

Nustatytas taršos maţinimo poreikis

Planavimas ir pirminis 

įvertinimas

Įvertinimas

Įvykdomumo analizė

Diegimas

Sėkmingai įdiegtos ŠG inovacijos

Pirmasis 

etapas

Antrasis 

etapas

Trečiasis 

etapas

Ketvirtasis 

etapas

ŠG „aplinkosaugos gerinimo“ ciklo etapai 

Metodikos taikymo objektas – įvairių ūkio

sektorių įmonės arba atskiri gamybos

procesai.

Metodikos taikymo tikslas – atskleisti

galimybes diegti prevencinius metodus,

sprendţiant aplinkos apsaugos (kartu ir

ekonomines) problemas įmonėse ir kartu

didinant technologinių procesų efektyvumą

ir ekonomiškumą.

Pirminis aplinkosauginis įvertinimas

Pagrindiniai uţdaviniai:

 Sudaryti bendrą įmonės (įrenginio) medţiagų ir
energijos balansą ir įvertinti įmonės esamą`
aplinkosaugos veiksmingumą;

 Išnagrinėti visus pagrindinius ir pagalbinius
procesus;

 Sudaryti atskirų procesų srautų diagramas;

 Identifikuoti procesus tolimesniam įvertinimui.
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Atliekant pirminį įvertinimą

Surenkami ir analizuojami duomenys apie

 technologinius procesus,

 įmonės medţiagų ir energijos srautus;

 įmonės veiklos daromą poveikį aplinkai (visose aplinkos kategorijose);

 teisinius reikalavimus, kurie taikomi įmonei arba visai pramonė šakai;

 apie naujus teisinius reikalavimus, kurie greitai bus taikomi įmonei

arba visai pramonė šakai.

Aplinkos 

apsaugos 

auditas

Aplinkosaugos politika 

ir įmonei taikomų 

teisinių reikalavimų 

analizė  

 TIPK paraiška ir leidimas (jeigu įmonė – TIPK įrenginys); 

 PAV ataskaita (PAV atliekamas pradedant ūkinę veiklą; plečiant gamybą);

 poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV) ataskaita;

 taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos;

 monitoringų ataskaitų duomenys;

 procesų technologinės funkcinės arba principinės schemos;

 technologiniai aprašymai; 

 laboratorinių tyrimų duomenys;

 metinės ataskaitos į RAAD;

 kontrolės prietaisų (jeigu jie yra) parodymai;

 nesenai įdiegtų inovacijų techninių projektų aplinkos apsaugos dalys.

Dokumentai, kurie padės atlikti pirminį 

aplinkosaugos įvertinimą įmonėje
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Medžiagų ir energijos balansas

Įrenginyje arba atskiruose procesuose sunaudotų ţaliavų, papildomų medţiagų,
energijos ir susidariusių atliekų balansas naudojamas

masės ir energijos srautams įrenginio arba atskiro proceso pradžioje ir pabaigoje
kokybiškai ir kiekybiškai įvertinti.

Susidarius viso įrenginio arba atskiro proceso medţiagų ir energijos balansą, galima:

– atliekant aplinkos apsaugos įvertinimą, nustatyti viso įrenginio arba atskiro
proceso ţaliavų ir energijos išteklius bei poveikį aplinkai (orui, vandenims,
dirvoţemiui ir kt.);

– nustatyti pagrindines aplinkos apsaugos problemas;

– įvertinti inovacijos aplinkosauginę naudą;

– nustatyti aplinkos apsaugos indikatorius;

– tinkamai parengti TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) paraišką
leidimui gauti;

– tinkamai parengti techninio projekto aplinkosaugos dalį;

– tinkamai parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą;

– tinkamai parengti paraišką finansavimui gauti aplinkosaugos projektui
įgyvendinti.

Įvediniai Išvediniai 

  

Ţaliavos 
1
 - ....t/m. Produktas

1
 - ....t/m. 

  

Papildomos medţiagos
1
 - ....t/m. Šalutiniai produktai

1
 - ......t/m. 

  

Cheminės medţiagos
1
 - .....t/m. Atliekos: 

 pavojingos
1
: 

Tepalai (technologiniams įrenginiams)
1
 - .....t/m. Chemikalų, tepalų, tirpiklių likučiai ir 

pakuotė, naudoti tepalai, filtrai ir kt. - 

.....t/m. 

  

Tirpikliai
1
 - .....t/m. nepavojingos

1
: 

 Komunalinės - ....t/m. 

Šiluminė energija - ....kWh/m. Panaudotos padangos - ....t/m. 

  

Elektros energija - .....kWh/m. Nuotekos į kanalizacijos tinklus ar 

aplinką: 

 Buitinės nuotekos - ....m
3
/m. 

Vanduo buitinėms reikmėms - ......m
3
/m. Buitinių nuotekų tarša

1
 - ....t/m. 

 Gamybinės nuotekos - .....m
3
/m. 

Vanduo gamybinėms reikmėms -........m
3
/m. Gamybinių nuotekų tarša

1
 - ....t/m. 

  

Degalai (dyzelinas, benzinas) -.......... t/m.  

 

Padangos - ........t/m. 

Šilumos nuostoliai su šiltu oru per 

kondicionavimo sistemą - .......kWh/m. 

Tepalai
1
 - .........t/m. Tarša į aplinkos orą iš mobiliųjų taršos 

šaltinių (autotransporto)
1
 - ....t/m. 

Kitos medţiagos
1
 - ....... t/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamybos 

procesai 

Tarša į aplinkos orą iš stacionariųjų 

taršos šaltinių
1
 - ....t/m. 

 

Įmonės medžiagų ir energijos srautų 

balanso sudarymo pavyzdys

1 – Detaliau įvertinti pateikiamos atskiros medţiagos
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Įmonės medžiagų ir energijos srautų 

balanso pavyzdys

1 – Detaliau įvertinti pateikiamos atskiros medžiagos

Įmonės įvedinių ir išvedinių srautų kokybinis 
įvertinimas ir aplinkosaugos indikatorių nustatymas 

Srautai įrenginio pradţioje ir pabaigoje   

(iš medţiagų ir energijos balanso ) 

Sąnaudos, 

vnt./m . 

AAI 

1 2 3 

Srautai įrenginio pradžioje    

Ţaliavos, t  K1(t)  K1(t) /G 

Cheminės medţiagos ir preparatai, t  K2(t)  K2(t) /G 

Papildomos medţiagos (pvz, tepalai, daţai, tirpikliai, 

šaldalai ), t 

K3(t)  K3(t) /G 

Pakuotė, t  K4(t)  K4(t) /G 

Degalai  (dyzelin as, benzinas, dujos), t  K5(t)  K5(t) /G 

Vanduo:  

 gręţinio vanduo, m
3
 

 vandentie kio tinklų, m
3
 

K6(t)  K6(t) /G 

Energija (jeigu negaminama įmonėje):  

 šilum inė  energija , kWh  

 elektros energija , kWh  

K7(t)  K7(t) /G 

Kuras energij ai gaminti (jeigu gaminama įmonėje) 

(mazutas, dujos, anglys, biokuras, kt.), t arba nm
3
 

K8(t)  K8(t) /G 

Papildomo s detalės (technologijoms ir prieţiūrai ), vnt.  K9(t)  K9(t) /G 

......... ... ... 

Kita  Kn (t)  Kn(t) /G 

Srautai įrenginio pabaigoje    

Pavojingos atliekos, t  Y1(t)  Y1(t) /G 

Nepavojingos atliekos (išsk yrus  pakuot es), t  Y2(t)  Y2(t) /G 

Pakuotės atliekos, t  Y3(t)  Y3(t) /G 

Buitinės nuotekos, m
3
 Y4(t)  Y4(t) /G 

Gamybinių nuotekų kiekis, m
3
 Y5(t)  Y5(t) /G 

Nuotekų uţterštumas (BDS, naftos produktai, SM, kt.), t  Y6(t)  Y6(t) /G 

Išlakos  į aplinkos orą (SO 2 CO, NOx., CO, kietosios 

dalelės, CO 2, kt.), t  

Y7(t)  Y7(t) /G 

.....   

Kita Ym (t)  Ym(t) /G 

 

AAI (t) = K (t) / G(t),

čia   

AAI – įrenginio aplinkos apsaugos indikatorius;

K(t) – sunaudotos ţaliavos, papildomos medţiagos, 

energijos, vandens, susidariusių nuotekų, atliekų, 

taršos (su nuotekomis, į aplinkos orą) kiekis per 

fiksuotą laikotarpį, pvz., t/m., m3/m., kWh/m.;

G(t) – faktinis per fiksuotą laikotarpį pagaminamos 

produkcijos kiekis (pvz., t/m., m3/m., kWh/m.).

AAI naudojami įrenginio aplinkosauginiam

veiksmingumui įvertinti.

Indikatoriai padeda parodyti, kaip laikui

bėgant keičiama aplinkosaugos būklė

įmonėje.



12

Tekstilės įmonės šalto dažymo proceso 
srautų diagramos pavyzdys 

(visi procesai vyksta viename įrenginyje, kuris susideda iš 2-jų dažymo vonių ir sukimosi velenų)

Suvyniojimas Įmirkymas, 

Šaltas balinimas

Sukimas (20 val.) Plovimas po 

balinimo 2 k.

DţiovinimasAušinimas, 

suvyniojimas

Šaltas daţymas

Plovimas po 

daţymo 2 k.

Dţiovinimas Galutinė kontrolė

Audinys

Elektra
Elektra Vanduo

Elektra Vanduo Garas

Elektra

Elektra Vanduo Dujos

Elektra Vanduo Garas
Elektra Vanduo Dujos

Elektra

Daţytas 

audinys

ElektraElektra Vanduo

Nuotekos
Nuotekos

Nuotekos

Šilumos 

(garo) 

nuostoliai

Išlakos į 

aplinkos orą

Nuotekos
Šilumos 

nuostoliaiNuotekos
Šilumos 

nuostoliai

Šilumos 

nuostoliai

Išlakos į 

aplinkos orą, 

Pirminio įvertinimo rezultatas

1.1) Jus ţinote arba norite suţinoti:

 gaminamos produkcijos kiekis vienam ciklui per fiksuotą laiko tarpą;

 technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus procesui, įrenginiui, gaminamai 
produkcijai;

 ţaliavų,  cheminių ir kitų papildomų medţiagų bendras sąnaudas;

 vandens (geriamojo, techninio, minkšto, šilto) sąnaudas;

 energijos sąnaudas;

 kuro sąnaudas;

 tepalų sąnaudas;

 susidarančios taršos (nuotekų, atliekų, išlakų į aplinkos orą) kiekius.

Taikomų teisinių reikalavimų analizės rezultatas 

1.2) Jus ţinote apie aplinkosaugos, darbų saugos reikalavimus, taikomus šiam procesui, 
gaminamai produkcijai bei susidarančiai taršai

1.3) Jus identifikavote pagrindines įmonės problemas, 

1.4) Jus atrinkote procesus tolimesnei analizei.
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Atrinkto proceso aplinkosaugos 
įvertinimas

Pagrindiniai šio etapo uţdaviniai:

- sudaryti tolimesniam įvertinimui išrinkto proceso srautų (medžiagų ir

energijos) diagramą;

- sudaryti išrinkto proceso medţiagų ir energijos balansą;

- identifikuoti aplinkos apsaugos problemas ir jų susidarymo prieţastis;

- generuoti pasiūlymus;

- atrinkti pasiūlymus toliau vertinti

Sudarant procesų medţiagų ir energijos balansą svarbu tinkamai
paskirstyti medţiagų ir energijos srautus, t. y.

 kuri ţaliavos ar papildomos medţiagos dalis toliau patenka į gaminį,

 kuri į atliekas,

 kuri išplaunama su nuotekomis,

 kuri patenka į dirvoţemį,

 kuri išgaruoja ar kitais būdais patenka į aplinkos orą.

Gamybiniuose procesuose neišvengiamai susidaro nuostolių (pvz.,
šilumos nuostolių su nuotekomis ar išlakomis į aplinkos orą ir kt.),
kuriuos taip pat būtina įvertinti.

Sudarant medţiagų ir energijos balansą, ne visuomet pasiekiama lygybė
tarp proceso ar viso įrenginio pradţioje ir pabaigoje srautų masių išraiškų
(pvz., procesuose, kuriuose vyksta cheminės reakcijos).
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Atrinktų pasiūlymų įvykdomumo analizė

 Techninis įvertinimas;

 Aplinkosauginis įvertinimas;

 Ekonominis įvertinimas;

 Finansinė analizė ir finansavimo paieška. 

Toliau pateikiamas vaflinių saldainių gamybos
šaldymo sistemos modernizavimo aplinkosaugos
ir ekonominio įvertinimo pavyzdys.

Aplinkos apsaugos įvertinimo pavyzdys
(Vaflinių saldainių gamybos šaldymo sistemos modernizavimas)

Planuojama 

aplinkos 

apsaugos nauda

Srautai 

įrenginio / 

proceso 

įėjime ir 

išėjime

Aplinkos apsaugos indikatoriai Aplinkos 

apsaugos 

parametrų 

kontrolė
Prieš priemonės įdiegimą Po priemonės įdiegimo 

(planas)

Sutaupoma / sumaţėja

(planas)

vnt./m. AAIprieš (t)

Vnt./vnt.

vnt./m. AAIpo (t)

Vnt./vnt.

vnt./m. W (planas) (t)

Vnt./vnt.

Elektros 

energijos 

taupymas

Elektros 

energija

90 MWh 90 / 821,2 = 

0,11 MWh/t

37,5 MWh 37,5 / 821,2 

= 0,046 

MWh/t

52,5 

MWh

0,064 MWh/t Elektros 

skaitliukas

Vandens sąnaudų 

maţinamas

Vanduo 30 m3 30/ 821,2 = 

0,037 m3/t

12 m3 12 / 821,2 =

0,015 m3/t

18 m3 0,022 m3/t Vandens 

skaitliukas

Išlakų 

maţinimas

Šaldymo 

agentas

R-22 –

0,03 t

30/ 821,2 = 

0,037 kg/t

R134A –

0,016 t

16/ 821,2 = 

0,019 kg/t

0,014 t 0,018 kg/t Buhalterinė 

apskaita

Eliminuojamas 

brokas

Bioskaidţios 

atliekos

1,5 t 1500/821,2 

= 1,827 kg/t

- 0 kg/t 1,5 1,827 kg/t Buhalterinė 

apskaita

AAI – aplinkos apsaugos indikatorius;

G (t) = 821,2 t/m. – vaflinių saldainių gamybos apimtys.

W(t) - planuojamos inovacijos aplinkosauginio veiksmingumo rodiklis - skirtumas tarp aplinkos apsaugos

indikatorių prieš inovacijos įdiegimą ir planuojamo, ją įdiegus: W (planas) (t) = AAI prieš (t) – AAI po (t).
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Projektu sutaupomų lėšų 
vertinimo pavyzdys 

(Vaflinių saldainių gamybos šaldymo sistemos modernizavimas)

Srautai 

įrenginio / 

proceso įėjime 

ir išėjime

Prieš ŠG inovacijos įdiegimą Po ŠG inovacijos įdiegimo 

(planas)

Sutaupoma / sumaţėja

(planas)

vnt./m. Lt/vnt. Lt/m. vnt./m. Lt/m. vnt./m. Lt/m.

Elektros 

energija

90 000 

kWh

0,35 31 500 37 500 kWh 13 125 52 500 kWh 8 375

Vanduo 30 m3 3,50 105 12 m3 42 18 m3 63

Šaldymo 

agentas

R-22 –

0,03 t

20 Lt/kg 600 R134A –

0,016 t

320 0,014 t 280

Bioskaidţios 

atliekos

1,5 t 6 Lt/kg 9 000 - - 1,5 9 000

Įdiegus modernizavimo projektą per metus sutaupomos lėšos: 17 718 Lt/m. 

Įdiegtos inovacijos ŠG pažangos 
įvertinimas

 Atliekant tiesioginius ir netiesioginius matavimus ir teorinius
skaičiavimus (priklausomai nuo pasirinkto sąnaudų įvertinimo
metodo), nustatomi aplinkos apsaugos indikatoriai (AAIpo) po
inovacijos įdiegimo.

 Analizuojant, kaip pagerėjo aplinkos apsaugos veiksmingumas,
būtina vertinti santykinius aplinkosaugos indikatorius, nes inovacijos
diegimo metu galėjo padidėti arba sumaţėti gamybos apimtys.

 Atliekant aplinkosaugos įvertinimą, buvo nustatyti visų
aplinkosaugos parametrų santykiniai indikatoriai arba veikmingumo
rodikliai.

 Įvertinus santykinius indikatorius po inovacijos įdiegimo bei
palyginus su anksčiau apskaičiuotais, analizuojamas aplinkosaugos
pagerėjimas.
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Aplinkosaugos veiksmingumo įvertinimas
(Vaflinių saldainių gamybos šaldymo sistemos modernizavimas)

Srautai 

įrenginio / 

proceso įėjime 

ir išėjime

Aplinkos apsaugos indikatoriai Aplinkos 

apsaugos 

parametrų 

kontrolė
Prieš priemonės 

įdiegimą

Po priemonės 

įdiegimo (planas)

Planuojamas 

aplinkosaugos 

veiksmingumo 

rodiklis

Po priemonės 

įdiegimo 

(faktas)

Pasiektas 

aplinkosaugos 

veiksmingumo 

rodiklis

AAIprieš,

Vnt./vnt.

AAIpo,

Vnt./vnt.

W (planas),

Vnt./vnt.

AAIpo,

Vnt./vnt.

W (faktas),

Vnt./vnt.

Elektros 

energija

90 / 821,2 = 0,11 

MWh/t

37,5 / 821,2 =

0,046 MWh/t

0,064 MWh/t 38,5 / 920,5 =

0,042 MWh/t

0,068 MWh/t Elektros 

skaitliukas

Vanduo 30 / 821,2 = 0,037 

m3/t

12 / 821,2 =

0,015 m3/t

0,022 m3/t 13 / 920,5 =

0,014 m3/t

0,023 m3/t Vandens 

skaitliukas

Šaldymo 

agentas R-22

30/ 821,2 = 0,037 

kg/t

16/ 821,2 = 

0,019 kg/t

0,018 kg/t 18/ 920,5 = 

0,020 kg/t

0,017 kg/t Buhalterinė 

apskaita

Bioskaidţios 

atliekos

1500 /821,2 = 

1,827 kg/t

0 kg/t 1,827 kg/t 0 kg/t 1,827 kg/t Buhalterinė 

apskaita

Vaflinių saldainių gamybos apimtys iki ŠG įdiegimo - 821,2 t/m.;

Vaflinių saldainių gamybos apimtys iki ŠG įdiegimo – 920,5 t/m.

4. ŠG metodų taikymas energijos 
efektyvumo didinimo projektuose

Kuro – energijos 

balanso sudarymas

(KDĮ)

Energijos poreikio nustatymas 

(pagal pagrindinius ir pagalbinius 

procesus)

Energijos efektyvumo 

didinimo galimybių 

nustatymas

(alternatyvų kūrimas)

Įmonės medţiagų ir 

energijos balanso 

sudarymas

Energijos naudojimo balansų 

sudarymas ir energijos 

intensyvumo įvertinimas

Alternatyvų įvykdomumo analizė 

ir finansavimo paieška

1. 

2. 

3. 

Energijos intensyvumo bei 

aplinkosaugos veiksmingumo 

įvertinimas po inovacijų 

įdiegimo

4. 

ŠG prevencinių 

metodų taikymas

Kuro ir energijos 

balanso principai

Aplinkosaugos 

auditas

Medţiagų ir 

energijos balanso 

principai

AAI nustatymas

Energetinis 

auditas

ŠG 

įvykdomumo 

analizė

Aplinkosaugos 

veiksmingumo 

įvertinimas

(W(faktas) (t))

PAV metodai
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ŠG diegimas Lietuvos maisto produktų ir gėrimų gamyboje, 
1993-2009

Ūkio sektoriai Įmonių

skaičius

Įdiegtų ŠG

inovacijų

skaičius

Investicijos 

į ŠG, 

tūkst. Lt

ŠG inovacijų

ekonominė nauda,

tūkst. Lt/m.

Iš viso (20 ūkio sektorių) 85 177 78 895 44 354

Maisto produktų ir gėrimų 

gamyba

14 28 9 772 6 535

5. Prevencinių projektų diegimas 

Lietuvoje

Investicijų į ŠG prevencines inovacijas 
ir sutapomų lėšų įvertinimo rezultatai, 

1993-2009

ŠG

metodas

Įėjimų

pakeitimas ir

geras

ūkininkavimas 

Technologijos

pakeitimas

Procesų

optimizavimas

Pakartotinas

Atliekų

panaudojimas

Atliekų

perdirbimas

S I S I S I S I S I

Išviso, t.t. 9 778 3 722 17 593 8 157 33 151 22 044 10 564 6 550 7 810 3 881

Maisto

produktų ir

gėrimų

gamyba 284 80 3 972 1 927 2 138 1 850 583 513 2 795 2 164

I – investicijos, tūkst. Lt;

S – sutaupomos lėšos, tūkst. Lt/m.
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Energijos taupymas Lietuvos ūkio 
sektoriuose, diegiant  ŠG inovacijas 

(1993-2009)

Ūkio 

sektorius

Elektros

energijos,

MWh/m.

Šilumos

energijos,

MWh/m.

Išviso 
(177 inovacijose): 29940 237205

Maisto

produktų ir

Gėrimų

gamyba 1672 10630

Taikomas

Prevencinis

metodas

Sutaupoma 

šilumos

energijos, 

MWh/m.

Sutaupoma

elektros

energijos,

MWh/m.

Geras

ūkininkavimas

4000 -46

Įėjimų pakeitimas 4657 527

Procesų

optimizavimas

147407 24246

Technologijų

pakeitimas

63201 7337

Pakartotinas

Atliekų

panaudojimas

23974 -2423

Atliekų

perdirbimas

-6034 299

237205 29940

Atliekų mažinimas / prevencija, diegiant 
ŠG prevencinius metodus (1993-2009)

Inovacijai taikomas 

prevencinis metodas

Pavojingos

atliekos, t/m.

Nepavojingos 

atliekos, t/m.

Bendrai, t/m.

Geras ūkininkavimas 3 10 13

Įėjimų pakeitimas 413 413

Procesų optimizavimas 416 2022 2438

Technologijų pakeitimas 202 2852 3054

Pakartotinas

atliekų panaudojimas

71387 71387

Atliekų perdirbimas 39424 39424

Išviso: 621 116108 116729



19

Atliekų antrinis panaudojimas 
alternatyvios energijos gamybai diegiant 

ŠG inovacijas (1999-2009)

Ūkio sektorius Atliekos Gaminama alternatyvi 

energija, MWh/m.

Rūšis Kiekis, t/m. Šilumos Elektros

Ţemės ūkis ir miškininkystė BSA apie 15000 675 1552 

Maisto produktų ir gėrimų 

gamyba

BSA apie 35500 3877

Medienos ir medienos 

gaminių gamyba

Medienos 

apdirbimo atliekos

apie 38535,8 67600

Baldų gamyba Medienos 

apdirbimo atliekos

apie 330 623

Išviso: 72775 1552

Atliekamos energijos 
panaudojimas Lietuvos ūkio 

sektoriuose diegiant ŠG (1999-2009)

Ūkio sektorius Sutaupoma šilumos 

energijos, MWh/m. 

Tekstilės gaminių gamyba 45541 

Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamybos 848 

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba 1120 

Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba 3047 

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų gamyba 2750 

Maisto produktų ir gėrimų gamyba 416 

Stiklo ir stiklo dirbinių gamyba 6513 

Elektros ir šilumos tiekimas 20095 

Transportas ir ryšiai 1500 

Tekstilės gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas 977 

Baldų gamyba  2890 

Išviso: 85697 
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Oro taršos mažinimas, diegiant ŠG 
prevencinius metodus (1993-2009)

Nr.  Inovacijai taikomas 

prevencinis metodas 

Sumaţėja išmetimų į aplinkos 

orą iš stacionarių taršos šaltinių, 

įsk., CO2 , tūkst. t/m. 

Sumaţėjas išmetimų į 

aplinkos orą iš mobilių 

taršos šaltinių, t/m.  

1 Geras ūkininkavimas 0,01 0,4 

2 Įėjimų pakeitimas 10,6 6,8 

3 Procesų optimizavimas 27,0 3 

4 Technologijų pakeitimas 17,8 27,4 

5 Pakartotinas atliekų 

panaudojimas 

28,4 119,6 

6 Atliekų perdirbimas -0,9 26,8 

  82,9 184 

 Sutaupoma 

kuro,  

Sumaţėja teršalų emisijų į aplinkos orą, t/m. Aplinkos apsaugos efektas: 

 

 

 

Ūkio sektorius: 

tne/m. CO (A) NOx 

(A) 

Kiet. 

dal. (A) 
SO2(A) V2O5 CO2 

Išviso: 19805,07 266,6 57,9 431,9 538 2,61 56706 

Maisto produktų ir gėrimų 
gamyba 

1394,15 7,3 5,7 4,5 22,1  4129,5 

 

1993-2009 Lietuvos ūkio sektoriuose 
diegtų ŠG inovacijų aplinkos apsaugos 

efektas (apibendrinimas)

 Aplinkos apsaugos sritys:  Aplinkos 

apsaugos 

efektas 

Vnt./ 

metus 

1 Sumaţėjo sąnaudos / nuostoliai: 

1.1 elektros energijos 29 940 MWh 

1.2 šilumos energijos 237 205 MWh 

1.3 cheminių, kitų papildomų medţiagų 2 289 t 

1.4 vandens  811,1 tūkst. m
3
 

1.5 tepalų 89,9 t 

1.6 degalų  448,1 t 

1.7 kuro sąnaudos, t.t. taupant šilumos energiją arba maţinant 

šilumos nuostolius ją gaminant ir tiekiant vartotojams 

22 071,61 tne 

2 Sumaţėjo poveikis aplinkai: 

2.1 išmetimų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, įsk.  3 093,95 t 

2.2 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekis  79 759,53 t 

2.3 išmetimų į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių 183,98 t 

2.4 nuotekų kiekis 774  tūkst. m
3
 

2.5 nuotekų tarša 521,21 t 

2.6 pavojingų atliekų kiekis 621,5 t 

2.7 nepavojingų atliekų kiekis (arba atliekos paverčiamos ţaliava 

kito produkto gamybai) 

116 108 t 

3 Netiesioginis poveikis aplinkai taupant elektros ir šilumos 

energiją (negaminama pačiuose įrenginiuose): 
  

 Sumaţėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2): 

vertinant pagal gamtinių dujų emisijų faktorių  

(vertinant pagal mazuto emisijų faktorių)  

 

 

7 107,46 

(22 616,36) 

 

t 
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NEFCO ŠG projektų 
techninių sprendimų pavyzdžiai

Įmonė Projekto pavadinimas Taikomas ŠG metodas

AB “Vilniaus 

Vingis”

Dengimo metalais cecho nuotekų valymo 

įrenginių modernizavimas 

Technologijos 

pakeitimas

AB “Vilniaus 

Vingis”

Naujos kartos kreipiamųjų sistemų gamybos 

surinkimo technologinio proceso ir patalpų 

modernizavimas 

Procesų optimizavimas

AB 

"Vingriai"

Galvanizacijos procesų bei nuotekų valymo 

įrenginių modernizavimas (įdiegtos fosfatavimo ir 

elektrocheminio metalo poliravimo technologijos, 

kurios pakeitė metalinių detalių padengimą zinkų, 

nikeliu ir kadmiu; 30 % sumažėjus nuotekų kiekiui ir 

pasikeitus jų kokybei, rekonstruoti galvanizacijos 

nuotekų valymo įrenginiai)

Technologijos 

pakeitimas, produkto 

pakeitimas

AB “Kauno 

baldai”

Baldų gamybos įmonės oro valymo ir išvalyto oro 

grąžinimo į patalpas sistema (valymo įrenginiuose 

surinktos atliekos nukreipiamos į katilinę)

Procesų optimizavimas

ir atliekinės energijos 

panaudojimas

NEFCO ŠG projektų 
techninių sprendimų pavyzdžiai (2)

Įmonė Projekto pavadinimas ŠG metodai

AB “Kauno 

baldai”

Šilumos tiekimo ir gamybos procesų optimizavimas 

(šilumos tiekimo ir naudojimo sistemų rekonstravimas (iš garo į 

termofikacinio vandens); naujojo medienos atliekomis kūrenamo 

katilo įrengimas)

Procesų 

optimizavimas 

ir įėjimų 

pakeitimas

UAB 

"Mantinga"

Šaldymo sistemos rekonstravimas (gilaus šaldymo (-250C) 

sandėlio pagamintai produkcijai įdiegimas)

Technologijos 

pakeitimas

UAB 

"Mantinga"

Spiralinės šaldymo sistemos  įdiegimas (NUMAFA Spiral 

Freezer) 

Technologijos 

pakeitimas

AB "Alytaus 

tekstilė"

Gamybos cechų oro paruošimo ir kondicionavimo sistemos 

modernizavimas (pakeisti neef. veikiantys oro sumaišymo 

vožtuvai, kaloriferiai, oro vožtuvų grupė; vandens purkštukai į 

aukšto slėgio; įdiegti elektroniniai vandens apdorojimo įrenginiai; 

pakeisti oro šildymo kaloriferiai; atsisakyta senos susidėvėjusios 

šalčio mašinos, kuri naudojo  F-12 šaldymo agentą, įdiegtos 4 

autonominės šalčio mašinos su NH3 š. ag.; vietoj seno galingo

kompresoriaus įdiegti 2 autonominiai)

Procesų 

optimizavimas
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NEFCO ŠG projektų 
techninių sprendimų pavyzdžiai (3)

Įmonė Projekto pavadinimas ŠG metodai

AB "Alytaus 

tekstilė"

Šilumos regeneravimas iš nutekamųjų vandenų dažymo 

bei praplovimo cechų: (šilumokaičių vanduo/vanduo ir garas 

/ vanduo įdiegimas)

Atliekamos 

energijos 

panaudojimas 

AB 

"Vernitas"

Šilumos tiekimo sistemos rekonstravimas: (neefektyviai 

veikiančių redukcinių vožtuvų pakeitimas, slėgio reguliavimo 

vožtuvų bei kondensato vožtuvų įdiegimas)

Oro kondicionierių ventiliatorių elektros variklių minkšto

paleidimo ir apsukų reguliavimo sistemos

rekonstravimas: (dažnio keitimo pavarų įdiegimas)

Procesų valdymo 

optimizavimas

Brown & 

Sharpe 

Precizika

“Švaraus kambario įdiegimas” rastrinių skalių gamyboje: 

(temperatūros ir drėgmės reguliavimas uždaroje patalpoje)

Procesų 

optimizavimas

UAB 

“Litspin”
Energijos gamybos ir naudojimo procesų optimizavimas

Procesų 

optimizavimas; 

įėjimų pakeitimas

NEFCO ŠG projektų 
techninių sprendimų pavyzdžiai (4)

Įmonė Projekto pavadinimas ŠG metodai

UAB 

“BenDida"

Skystojo kuro rezervuarų parko modernizavimas, 

įdiegiant skystojo kuro rezervuarus su plūdurais

(2 etapai)

Įrangos pakeitimas 

UAB 

“Vilkyškių 

pieninė”

Sūrių gamybos įmonės šaldymo sistemos 

modernizavimas (naujojo efektyvesnio šalčio 

kompresoriaus įdiegimas; valdymo sistemos 

optimizavimas)

Procesų 

optimizavimas; 

technologijos 

pakeitimas; 

UAB “Litspin” Karšimo-verpimo linijų automatinio reguliavimo 

optimizavimas bei apšvietimo sistemos 

modernizavimas

Procesų 

optimizavimas

UAB “Foritas” Naujos kartos skalbimo įrangos diegimas 

skalbykloje

(Taip pat įdiegtas naujas džiovintuvas su įrengtais dujų 

degikliais (sumažina gamtinių dujų sąnaudas garo 

gamybai); šilumos regeneravimo iš nuotekų sistema)

Technologijos 

pakeitimas; atliekamos 

energijos 

panaudojimas 
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Diegiant ŠG optimizuojami procesai:

 Įvairus gamybos technologiniai procesai;

 Šilumos energijos gamybos;

 Garo bei termofikacinio vandens tiekimas į technologinius procesus;

 Vandens tiekimas;

 Nuotekų srautų atskyrimas;

 Oro valymas;

 Atliekų tvarkymas;

 Teritorijos apšvietimas;

 Kondicionavimo sistemos;

 Autotransporto plovimas;

 Šaldymo sistemos ir t.t.

6. Prevencinių projektų finansavimo 
galimybė Lietuvoje

2011-05-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-398 patvirtintos 2011 m.
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos
finansavimo kryptys:

 vandenų apsauga (gamybinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimas arba valymo
efektyvumo didinimas);

 oro apsauga (oro valymo įrenginių įdiegimas);

 atliekų tvarkymas (gamybos ar kitos ūkinės veiklos BSA tvarkymas);

 prevenciniai projektai:

– Projektai, susieję su vandenų taršą maţinančių gamybos technologijų
įdiegimu;

– Atliekų susidarymo prevenciniai projektai (įrangos, maţinančios
gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimas);

– Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį maţinančių
technologijų įdiegimą.
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LAAIF programos projektų finansavimo 
sąlygos

 Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui - 690 000 Lt.

 Finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų:
– 60 proc. subsidijuojamos sumos – po įrangos sumontavimo;

– iki 40 proc. - po vienerių metų, faktiškai pasiekus paraiškoje numatytus aplinkosaugos rodiklius (tuo atveju,
kai aplinkosauginiai rodikliai bus pasiekiami <50 proc., visa subsidijos suma bus grąžinama).

 Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai:
– kredito įstaigos paskola ;

– pareiškėjo piniginės lėšos.

 Tinkamos išlaidos: įranga ir jos montavimas (įrangos įsigijimas turi būti vykdomas po subsidijos
sutarties pasirašymo).

 Uţ suteiktos subsidijos lėšas materialų turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja savo

veikloje ne maţiau kaip 3 metus.

 Pirkimai turi būti vykdomi pagal 2010-09-24 įsakymu Nr. B-7 patvirtintą pirkimų tvarkos aprašą
neperkančiosioms organizacijoms (pagal VŠĮ) (konkursas privalomas, kai prekių ar paslaugų vertė
>200 tūkst. Lt be PVM).

 Paraiškos formą ir prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas pateikti LAAIF internetinėje
svetainėje (www.laaif.lt).

LAAIF prevencinių projektų tipai

Pagal aplinkos apsaugos sektorius:

 Atmosferos apsauga

 Vandens apsauga

 Atliekų prevencija

Pagal taršos prevencijos būdus:

 Maţiau aplinką teršiantys gaminiai (gaminio modifikavimas)

 Ţaliavų ir/ arba papildomų medţiagų pakeitimas

 Įrangos pakeitimas

 Technologijos pakeitimas

 Procesų optimizavimas

 Atliekų perdirbimas arba antrinis naudojimas įmonėje

 Efektyvus energijos vartojimas, įsk. atliekamos energijos panaudojimą

 Nuotekų recirkuliacinių sistemų įdiegimas

http://www.laaif.lt/
http://www.laaif.lt/
http://www.laaif.lt/
http://www.laaif.lt/
http://www.laaif.lt/
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Prevenciniuose projektuose patiekiamų 
papildomų dokumentų sąrašas

 Standartinės paţymos dėl atsiskaitymo su VMĮ ir SODRA ;

 2-jų metų finansinio balanso ir pelno – nuostolių ataskaitos kopijos;

 Visų įvykdytų pirkimų dokumentų kopijos:

– įrengimų pirkimo techninės specifikacijos, tiekėjų pasiūlymai, konkurso (atrankos)
protokolo, įvardinančio konkurso (atrankos) laimėtoją, kopija;

– Sutartys su būsimais rangovais ar tiekėjais dėl įrangos tiekimo ar darbų/paslaugų vykdymo;
sutartis pagrindţiančios sąmatos;

 Sutartys ar ketinimų protokolai dėl būsimo produkto realizacijos kiekių;

 PAV ataskaita arba RAAD raštas, kad teikiamam aplinkos apsaugos investiciniam projektui PAV
nereikalingas (vadovaujantis galiojančiu teisės aktu);

 Techninio projekto aplinkos apsaugos dalis suderinta su RAAD arba raštas, kad techninio
projekto aplinkosaugos dalies rengti nereikia;

 Techninis projektas ir projektuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (leidimai,
sertifikatai);

 TIPK leidimo su visais priedais kopija;

 Reikiamų leidimų (pvz., statybos) kopijos;

 PAOV vertinimo ataskaitos kopija;

 Stacionarių oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaita;

 Ekspertizių (jeigu buvo atliktos) išvados;

 Kiti Projektą pagrindţiantys dokumentai.

Kontaktai:

PAV, TIPK, aplinkos apsaugos projektų finansavimo ekspertė 

UAB “EcoIri Solution” direktorė 

KTU APINI docentė dr. Irina Kliopova, 

Tel.: 8-5-2649174; mobil.: 8-687-49877

El. paštas.: irina.kliopova@ktu.lt

Ačiū už dėmesį!

mailto:irina.kliopova@ktu.lt

