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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Gyvavimo ciklo mąstymas
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Gyvavimo ciklo mąstymas : prasmė

Sisteminis mąstymas

Standartinis pramoninis modelis (tiesinis)

Gyvavimo ciklo mąstymas (uždaras ciklas)
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1 pav: Produkto Gyvavimo ciklo bendroji schema, autorius: Riga Technical 
University, Institute of Energy Systems and Environment



GC mąstymo nauda

Paramos politikos vykdytojai geresniam 
sprendimo priėmimui

Naštos perkėlimas keliems veikėjams

Švaresnio gamybos proceso nustatymas

Vartotojai nukreipiami link tvarios plėtros
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1 pav: Produkto Gyvavimo ciklo bendroji schema, autorius: Riga Technical 
University, Institute of Energy Systems and Environment



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Kas tai yra ir kodėl atliekamas 
gyvavimo ciklo vertinimas (GCV)? 
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Gyvavimo ciklo vertinimas

Mokslinis metodas: besiremiantis 
išmatuojamais ir nuspėjamais požymiais

Orientuota į poveikį: Koks yra grynasis 
rezultatas aplinkai?

Per visą gyvavimo ciklą: „nuo lopšio iki 
kapo“ ... arba „nuo lopšio iki lopšio“ 
požiūris
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2 pav.: požiūris nuo lopšio iki kapo Ekodizaino kontekste, autorius: Riga Technical University, Institute of 
Energy Systems and Environment



Gyvavimo ciklo vertinimas: Tikslas

Produktų sistemoje dalyvaujančių medžiagų 
ir energijos srautų apibrėžimas

Tolesnis aplinkos kritinių taškų nustatymas 
atsižvelgiant į poveikį - t. y. „Karštieji taškai“

9

3 pav.Medžiagų ir energijos: įvesties ir išvesties srautai produktų sistemoje, , perdaryta iš
https://www.slideshare.net/majidaliakbarian/lca-of-the-persian-carpet-by-majid-aliakbarian [1]

https://www.slideshare.net/majidaliakbarian/lca-of-the-persian-carpet-by-majid-aliakbarian


Kodėl gyvavimo ciklo vertinimas?

Palyginamoji tvarumo ir aplinkosaugos atitikties  
vertinimo priemonė

Holistinis metodas, vengiant perkelti naštą 

Leidžia svarstyti kompromisus

Skatina vietos situacija pagrįstus sprendimus

Reitingavimo metodai

10



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. GCV metodika pagal
ISO14040-44 standartą
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GCV metodika

GCV žingsniai

Tikslas & apimtis

Atsargų aprašas

Poveikio vertinimas

Interpretacija

Tiesioginis 
taikymas

- Produkto 
vystymas & 
tobulinimas

- Strateginis 
planavimas

- Rinkodara
- Kita

Interpretacija
(ISO 14043)

Aprašas
(ISO 14041)

Tikslas & apimtis
Apibrėžimas
(ISO 14041)

Poveikio 
vertinimas

(ISO 14042)

ISO 14044:2006
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4 pav.: ISO-Standartų 14044:2006 schema, Šaltinis: perdaryta iš EN ISO 14044-2006 [4]



Tikslas ir apimtis
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Apimtis:

▪ Apibrėžimai: tiriamo produkto, funkcinio vieneto, 

sistemos ribos, poveikis ir vertinimo kriterijai, 

duomenų poreikis ir priskyrimo procedūros.

▪ CŠT sistemoms apimtis turėtų įvertinti 

aplinkosaugines charakteristikas iš anksto 

nustatytose ribose, apimant energijos šaltinį, 

paskirstymo tinklą ir galutinį vartojimą.

Funkcinis vienetas (FU):
• Pateikia nuorodas, su 

kuriom susijusios 
sąnaudos ir išvestys, kad 
būtų užtikrintas bendras 
GCV rezultatų 
palyginamumas.

• Tai yra kiekybinis 
produkto sistemos 
veikimas

Tikslas:

▪ Paskirtis/Priežastys, kurios turi būti iškeltos 

▪ Numatytas taikymas/sprendimas dėl paramos

▪ Numatyta auditorija

▪ Ar rezultatai bus naudojami viešai išleistose lyginamuosiuose teiginiuose



1. Braižyti 
srautų 

diagramą 
ir surinkti 
duomenis

2. Modelis 
produkto 
sistemai

3. Įvertinti 
ir pateikti 
rezultatų 
ataskaitą

Nustayti ir kiekybiškai įvertinti energijos, vandens ir medžiagų 
naudojimą bei išmetimus į aplinką (pvz. emisijas į orą, buitinių 
atliekų šalinimą, kanalizacijos vandens šalinimą).

Gyvavimo ciklo aprašas (GCA)
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Materials Manufacturing Transport Use Disposal

Procesas kaip gamybos 
sistemos elementas

Medžiagos Gamyba Transportavim. Naudojimas Depozitas

Procesas 1

Procesas 2

Procesas  …

Procesas 1

Procesas 2

Procesas  …

Procesas 1

Procesas 2

Procesas  …

Procesas 1

Procesas 2

Procesas  …

Procesas 1

Procesas 2

Procesas  …

Procesas  …

Žaliavos

Chemikalai

Energija

AtliekosEmisijos



Gyvavimo ciklo poveikio vertinimas

Įvertina potencialių aplinkosaugos poveikių svarbą 
naudonat Gyvevimo ciklo aprašą

Aprašo duomenys ir emisijų skaičiavimai išrūšiuojami 
konkrečiose aplinkos poveikio kategorijose

Poveikis aplinkai kiekvienoje poveikio kategorijoje yra 
įvertintas kiekybiškai per kategorijos rodiklius

Aprašo rezultatų modeliavimo poveikis saugomoms teritorijoms per eilę aplinkosauginio poveikio 
kelių
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Gyvavimo ciklo poveikio vertinimas

6 pav.: normalizuoti rezultatai Gyvavimo ciklo vertinime, Šaltinis: Ecodesign and 
LCA course, Riga Technical University, Institute of Energy Systems and 
Environment from “Advanced modelling in SimaPro- course material, Pre-
consultants, May 2013” [5].



Aprašo 
rezultatai

Charakteristikų 
rezultatai

Svėrimo 
rezultatai

SO2

NOx

HCl
kt.

NOx

NH3

P
kt.

CO2

CH4

CFCs
kt.

CO2 ekviv.

N- ekviv.

H+ ekviv. Rūgštėjimo 
potencialas

Eutrofikacijos 
potencialas

Visuotinio atšilimo 
potencialas

Vienmatis 
indeksas

0 5 10

Ekotaškai*

SVERTINIAI  REZULTATAI

Ištekliai

Klimato kaita

Ekosistemos
kokybė

Gyvavimo ciklo poveikio vertinimas
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* „IMPACT 2002+“  GCV metodikos A taškas yra vidutinis 
poveikis, kurį per vienerius metus Europoje sukėlė konkrečios 
kategorijos asmuo arba jis buvo padarytas asmeniui. 

Centralizuoto 
šilumos 
tiekimo 
sistema

Tiekimo 
pusė

Vartojimo 
pusė

Įvestys iš 
Nature

Įvestys iš 
Techno 
sphere

7 pav.: Vienintelis rezultatas Gyvavimo ciklo vertinime, Šaltinis: Ecodesign and LCA course, Riga 
Technical University, Institute of Energy Systems and Environment readapted from Henrikke Baumann, 
Anne-Marie Tillman. The Hitch Hiker's Guide to LCA : an orientation in life cycle assessment 
methodology and application, 2004 [6] 



Gyvavimo ciklo interpretacija (GCI)

Vertinama keletas elementų: svarbių klausimų, pagrįstų 
rezultatais, nustatymas; nuoseklumo įvertinimas ir jautrumo 
patikrinimas; ir išvadų, apribojimų ir rekomendacijų 
aptarimas.

• Tikslo& 
apimties 
apibrėžimas

• Atsargų 
analizė

• Poveikio 
vertinimas

Svarbių klausimų 
identifikavimas, 
Aplinkosauginio 
poveikio ar metodo 
parinkimas

Rezultatų 
patikimumas per 
išbaigtumo, 
jautrumo ir  
nuoseklumo 
tikrinimą, kt.

Išvados, 
apribojimai, 
rekomendacij
os

Taikymas

Šaltinis: paveikslėliai iš MS Powerpoint database image’s stock [3].



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. (ŽT)CŠT sistemos ir gyvavimo 
ciklo vertinimas (GCV)
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GCV nauda CŠT sistemoms
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Nustatyti atnaujintus duomenų aprašus iš visų CŠT 
pasistemių, kas bus naudojama kaip tolesnis etalonas

Išsiaiškinti, kurios centralizuotos šilumis tiekimo 
sistemos pasistemės ir dalys turi įtakos visam 
infrastruktūros aplinkosauginiam veiksmingumui

Pateikti galima alternatyvas, paremtas ekodizaino 
perspektyvomis, įgyvendintinomis Savivaldybių 
Energetikos strategijomis tame tarpe ir Tvarios 
energetikos plėtros strategijomis

Palyginimas su įprasto verslo CŠT scenarijais (pvz. 
Paskirstymo tinklas, naudojant gamtines dujas)

GCV rezultatai gali būti įdomūs:

o energetikos planuotojams ir energetikos 
įmonėms

o inžinieriams

o CŠT operatoriams

o Valstybės pareigūnams ir

o Sprendimų priėmėjams

o Mokslininkams /GCV praktikams



Esama GCV būklė CŠT sistemoms
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Autor, studijos metai Metodika Studijos subjektas Programinė įranga

Oliver-Sola, 2009 LCA ISO 14044 CŠT infrastruktūra su 100 m gatvės sekcija, 10 daugiabučių namų 
po 24 butus kiekvienas

Gabi 4

Nitkiewicz, 2014 LCA ISO 14044 Žemos temperatūros šildymo jėgainė su elektriniu šilumos 
siurbliu, absorbciniu šilumos siurbliu ir dujiniu katilu

SimaPro 7.3.2

Parajuli, 2014 LCA Centralizuota šilumos gamyba šiaudų deginimo kogeneracinėje 
jėgainėje

SimaPro 7.3.3

Ivner, 2015 LCA ISO 14044 Pramonės perteklinė šiluma CŠT sistemoje SimaPro software 
and ENPAC tool

Sandvall, 2017 TIMES Mažų mistelių, vidutinio dydžio ir didelės CŠT sistemos su 
konkrečiomis charakteristikomis apie CŠT technologijas ir kuro 
naudojimą

TIMES_UH model

Bartolozzi, 2017 LCA ISO 14040 ir
14044 

Šildymas ir vėsinimas gyvenamąjame rajone su 1000 gyventojų 
(250 butų ekvivalentas), esančiame Toskanoje, Italija

SimaPro 8.02

Havukainen, 2018 LCA ISO 14040 ir
14044 

Maža kogeneracinė jėgainė deginama miško biokuru, esanti 
Saimaanharju, Taipalsaari, Suomija

GaBi 6.0

Pericault, 2018 LCA ir LCC Penkių vandens tiekimo, kanalizacijos ir šildymo alternatyvų 
sistemų procesai gyvenamajame rajone Gallivare, Švedija

Open LCA
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Transformacijos 
scenarijaus 
nustatymas

B-as-U

Scenarijus 1

Scenarijus 2

Scenarijus 3

...

Scenarijus n

Kaip sukurti GCV (Ž)CŠT sistemai

8 pav.: palyginamasis GCV scenarijus (ŽT)CŠT sistemoms, šaltinis: 
perdaryta iš Oliver-Solà et.al (2009) [8].



Kaip sukurti GCV (Ž)CŠT sistemai
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Šaltinis: paveiksliukai iš
MS Powerpoint duomenų 
bazės paveikslėlių [3].

Šaltinis: LowTEMP projektas, 
http://www.lowtemp.eu/wp-
content/uploads/2020/12/LCA-
report-pilot-measure-
Belava.pdf [8].

Šaltinis: ISO-Standartų 14044:2006 
schema, Šaltinis: perdaryta iš EN ISO 
14044-2006 [4]

Šaltinis: paveiksliukai iš
MS Powerpoint duomenų 
bazės paveikslėlių [3].

http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf


Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

5. Atvejo analizė (ŽT)CŠT naudojant
gyvavimo ciklo vertinimą (GCV)

Pavyzdžiai iš:
- Beļava apylinkės Gulbene savivaldybėje
- Pilotinė energetikos strategija (Galgauska apylinkė Gulbene)

26



GoA 4.2 – GCV schema Gulbene, Beļava apylinkei
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Signs
Existing heating 
network

Heating 
network after 
reconstruction

Existing firewood 
heat plant

Avotu street 2

Vienibas 
street 1

New pellet boiler house

Vienibas street 5
Vienibas street 3

Vienibas street 2

PILOTINĖ PRIEMONĖ GULBENE
• Pilna ankstesnės 3 kartos tipo CŠT į naują žemos 

temperatūros CŠT sistemą
• Senoji sistema: Katilinė, eksploatuojanti rąstus 

deginantį katilą ir nerenovuotas paskirstymo 
tinklas

• Naujoji sistema: ŽCŠT su 0,2 MW nauja granulių 
katiline, nauju paskirstymo tinklu ir distancine 
duomenų stebėsenos sistema

9 pav.: Beļava apylinkė ŽTCŠT tinklas, Šaltinis: M. Feofilovs et al. ,2019 [9].



GoA 4.2 –GCV schema Gulbene, Beļava apylinkei
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Katilinė
ŽCŠT 

paskirstymo 
tinklas

Gyvenamų
jų pastatų 

sistema

Saulės PV 
jėgainė

Medienos 
kuras (rąstai, 

granulės)

Sistemos ribos
Scena-

rijus
Charakteristikos

1 Nauja CŠT sistema 90/60

2 Nauja ŽCŠT sistema 60/35 su saulės PV jėgaine

3 Nauja ŽCŠT sistema 60/35

4 Sena CŠT sistema 90/60

FUNKCIONALUS VIENETAS

Šilumos energijos tiekimas šildomai teritorijai per konkretų priimtą laiko tarpą CŠT sistema

10 pav.: GCV sistemos ribos Beļava apylinkės ŽTCŠT tinklui.



Gyvavimo ciklo aprašas
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Šaltinis: M. Feofilovs et al. ,2019 [9].



Žalos aplinkai vertinimas
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B-as-U

Aplinkos patobulinimas: sumažėja apie
50% 

Didžiausiai indėlis: eksploatacijos stadija

Statybos ir priežiūros stadijų indėlis yra 
ribinis

Stipriai sumažėja:

• Viduotinio atšilimo potencialas (62%)

• Ekosistema (54%)11 pav: 4 scenarijų aplinkosauginiai rezultatai,  Šaltinis: M. Feofilovs et al. ,2019 [9].



Galgauska apylinkė
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Tikslas & apimtis

▪Įvertinti Galsgauska apylinkės esamos 
CŠT sistemos aplinkosauginį poveikį

▪Įvertinti potencialios žemos 
temperatūros CŠT aplinkosauginį 
poveikį.

▪Funkcinis vienetas: CŠT sistemos 
statybos, eksploatacijos per priimrą 
laiko tarpą reikiamam šilumos poreikiui 
tiekti.

▪ Rezultatų analizė vidurio taškų 
kategorijose naudojant IMPACT 2002+ 
metodą ir galinių taškų kategorijas.Šiuo metu Gulbene savivaldybėje ir jos apylinkėse veikia 3 kartos CŠT 

sistema. Bet reikalingas dar efektyvesnis darbas, pasiekiamas vystant 

žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklus.

12a pav: Belava (Gulbene Municipality) pilotinė
testavimo priemonė, 
http://www.lowtemp.eu/map/, [10]

12b pav.: Belava (Gulbene Municipality) pilotinė testavimo priemonė, 
Šaltinis: https://www.google.lv/maps [11]

http://www.lowtemp.eu/map/
https://www.google.lv/maps


Gulbene miestas – sistemos ribos

32

1 scenarijus

2 scenarijus

FUNKCINIS VIENETAS: funkcinis vienetas yra CŠT sistemos eksploatacija per priimtą laikotarpį pateiktam 
reikalingam šilumos poreikiui  įvairiose Gulbene apylinkėse ir savivaldybėje

Šaltinis: LowTEMP
projektas, 
http://www.lowtemp.eu/wp-
content/uploads/2020/12/LC
A-report-pilot-measure-
Belava.pdf [8].

http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf


Gulbene miestas – Gyvavimo ciklo aprašas
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Material/Assemblies in SimaPro Amount Unit

Steel, low-alloyed {GLO}| market for | APOS, U 113,3 kg

Steel, chromium steel 18/8 {GLO}| market for | APOS, U 390,1 kg

Concrete, sole plate and foundation {CH}| market for | APOS, U 4,2 m3

Sand {GLO}| market for | APOS, U 14 kg

Polyurethane, rigid foam {GLO}| market for | APOS, U 21,5 kg

Cast iron {GLO}| market for | APOS, U 23 kg

Brass {CH}| market for brass | APOS, U 0,4 kg

Stone wool {GLO}| market for stone wool | APOS, U 1040 kg

Flat glass, coated {GLO}| market for | APOS, U 4 kg

Alkyd paint, white, without solvent, in 60% solution state {RER}| market for alkyd paint, white, without solvent, in 60% solution state | APOS, U3,6 kg

Polyethylene, low density, granulate {GLO}| market for | APOS, U 5 kg

Exhaust air outlet, steel/aluminium, 85x365 mm {GLO}| market for | APOS, U 4 p

Ventilation duct, elbow 90 degrees, steel, 100x50 mm {GLO}| market for | APOS, U 5 p

Room-connecting overflow element, steel, approx. 40 m3/h {GLO}| market for | APOS, U 1 p

Ventilation duct, steel, 100x50 mm {GLO}| market for | APOS, U 5 p

Ventilation duct, connection piece, steel, 100x50 mm {GLO}| market for | APOS, U 1 p

Insulation spiral-seam duct, rockwool, DN 400, 30 mm {GLO}| market for | APOS, U 4,95 m

Processes Amount Unit

Metal working, average for steel product manufacturing {GLO}| market for | APOS, U 113,3 kg

Metal working, average for chromium steel product manufacturing {GLO}| market for | APOS, U 390,1 kg

Metal working, average for metal product manufacturing {GLO}| market for | APOS, U 23,4 kg

Polymer foaming {GLO}| market for | APOS, U 21,5 kg

Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | APOS, U 3,6 kg

NEW BOILER HOUSE

Material/Assemblies in SimaPro Amount Unit

Steel, low-alloyed {GLO}| market for | APOS, U 10639,4 kg

Polyurethane, rigid foam {RoW}| market for polyurethane, rigid foam | APOS, U 816,8 kg

Polyethylene, low density, granulate {GLO}| market for | APOS, U 2038,7 kg

Concrete block {GLO}| market for | APOS, U 2901 kg

Sand {GLO}| market for | APOS, U 323,5 kg

Cast iron {GLO}| market for | APOS, U 283 kg

Copper {GLO}| market for | APOS, U 15 kg

Bitumen adhesive compound, cold {GLO}| market for | APOS, U 10 kg

Acrylic varnish, without water, in 87.5% solution state {RER}| market for acrylic varnish, without water, in 87.5% solution state | APOS, U7,2 kg

Gravel, crushed {RoW}| market for gravel, crushed | APOS, U 570,2 kg

Mastic asphalt {GLO}| market for | APOS, U 6733,8 kg

Cable, three-conductor cable {GLO}| market for | APOS, U 5 m

Concrete, sole plate and foundation {RoW}| market for | APOS, U 0,2 m3

Processes Amount Unit

Metal working, average for steel product manufacturing {GLO}| market for | APOS, U 10639,4 kg

Polymer foaming {GLO}| market for | APOS, U 816,8 kg

Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | APOS, U 2038,7 kg

Metal working, average for metal product manufacturing {GLO}| market for | APOS, U 283 kg

Metal working, average for copper product manufacturing {GLO}| market for | APOS, U 15 kg

Welding, arc, steel {GLO}| market for | APOS, U 6,4 m

Excavation, hydraulic digger {GLO}| market for | APOS, U 515 m3

New DH Pipelines

Building renovation kg/m2

Polystyrene, extruded {GLO}| market for | APOS, U 0,62

Adhesive mortar {GLO}| market for | APOS, U 2,36

Gypsum plasterboard {GLO}| market for | APOS, U 5,80

Glazing, double, U<1.1 W/m2K, laminated safety glass {GLO}| market for | APOS, U 0,20

Alkyd paint, white, without solvent, in 60% solution state {RER}| market for alkyd paint, white, without solvent, in 60% solution state | APOS, U0,34

Stone wool {GLO}| market for stone wool | APOS, U 51,36

Epoxy resin, liquid {RER}| market for epoxy resin, liquid | APOS, U 9,68

Glass fibre {GLO}| market for | APOS, U 0,46

Glued laminated timber, for indoor use {RER}| production | APOS, U 0,01

Orthophthalic acid based unsaturated polyester resin {GLO}| market for | APOS, U 0,06

Steel, chromium steel 18/8 {RER}| steel production, converter, chromium steel 18/8 | APOS, U0,04

Soil for construction 64,46

Sand {GLO}| market for | APOS, U 11,49

Polystyrene foam slab for perimeter insulation {GLO}| market for | APOS, U 1,22

Concrete, normal {RoW}| market for | APOS, U 0,04

Acrylic filler {RER}| market for acrylic filler | APOS, U 0,44

Ceramic tile {GLO}| market for | APOS, U 0,19

Material/Assemblies in SimaPro Amount Unit

Roundwood, from sustainable forest management, under bark {GLO}| market for | APOS, U 950 m3

Processes Amount Unit

Heat, district or industrial, other than natural gas {RoW}| heat production, hardwood chips from forest, at furnace 300kW | APOS, U926 MWh

Electricity, medium voltage {LV}| market for | APOS, U 13,9 MWh

Material/Assemblies in SimaPro Amount Unit

Wood pellet, measured as dry mass {RER}| market for wood pellet | APOS, U 188 ton

Processes Amount Unit

Heat, district or industrial, other than natural gas {RoW}| heat production, softwood chips from forest, at furnace 300kW | APOS, U728 MWh

Electricity, medium voltage {LV}| market for | APOS, U 10,9 MWh

OPERATIONAL PHASE - Galgauska  Scenario 1

OPERATIONAL PHASE - Galgauska Greenest Scenario
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Šaltinis: LowTEMP projektas, http://www.lowtemp.eu/wp-
content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf [8].

http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf
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Gyvavimo ciklo poveikio vertinimas
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Šaltinis: LowTEMP projektas, http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf [8].

http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf
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Gyvavimo ciklo interpretacija

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

 14.0

Scenario 1 Scenario 2

kP
t

Human health Ecosystem quality Climate change Resources

Puikus poveikio aplinkai sumažinimas visų 
galutinių taškų kategorijose pasiekiamas, 
perėjus iš  3KCŠT į ŽCŠT sistemą

Aplinkosauginė našta yra sumažinama visose 
poveikio kategorijose projekto gyvavimo 
laikotarpyje

Žmonių sveikata yra ta sritis, kur gaunama 
didžiausia aplinkosauginė nauda, ir visas 
sumažinimas yra  86 %

Šaltinis: LowTEMP projektas, http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf [8].

http://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2020/12/LCA-report-pilot-measure-Belava.pdf
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