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B priedas. Tvarumo vertinimo instrumentai 

B.1 lentelė. Tvarumo vertinimo modeliai ir taikymo sritys (šaltinis: author) 
Table B.1. Models of Sustainability Assessment and Scope of Application (source: author) 

Tvarumo 
vertinimo 
modelio 

pavadinimas 

Pagrindinis tikslas Vertinimo lygmuo Geografinė 
taikymo sritis 

Sektorinė 
sritis/produktai 

Autorius 

COSA Vertinimas ūkio Besivystančios 
šalys 

Kava ir kakao 
(sąrašas 
plečiamas) 

Giovanucci et al. 2008. 

IDEA Vertinimas ūkio Prancūzija universali Zahm et al. 2008 

ISAP Politinio 
konsultavimo 

ūkio Jungtinė 
Karalystė 

universali Rigby et al. 2001 

KSNL Stebėsena, 
sertifikavimas 

ūkio Vokietija universali Breischuh et al. 2009 

MMF Tyrimai lauko/ūkio/ 
regiono 

Malis universali Lopes-Riduara et al. 
2009 

MOTIFS Vertinimas ūkio Europa universali Meul et. al. 2008 

OCIS PG Žemės ūkio 
konsultavimas 

ūkio Europa universali Schmid et al. 2007 

PROSA Tyrimai, politinis 
konsultavimas 

produkto/ 
gaminio 

Vokietija universali Kloepffer 2008 

RISE Žemės ūkio 
konsultavimas 

ūkio Globali universali Grenz et al. 2009 

SAFE Tyrimai, politinis 
konsultavimas 

ploto, ūkio, regiono Globali universali Van Cauwenbergh et 
al. 2007 

SDA Politinis 
konsultavimas 

žemės ūkio 
sektorius 

Šveicarija universali Schader et al. 2011 

SEEbalance Vertinimas produkto/ 
gaminio 

Globali universali Saling et al. 2005 

SMART Vertinimas, 
stebėsena 

maisto bendrovės, 
ūkio 

Globali universali Jawtusch et al. 2013 

SPA Tyrimai regiono Globali universali Lang et al. 2007 

SSP Kraštovaizdžio 
planavimas, žemės 
ūkio konsultavimas, 
politinis 
konsultavimas 

ūkio, 
kraštovaizdžio 

Globali universali Binder, Wiek 2001 
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B.1. pav. Tvarumo vertinimo įrankių schema (šaltinis: Ness et al. 2007)678 
Picture. B.1. Assessment of sustainability (source: Ness et al. 2007) 

 

 

                                                 
6 Eksergija yra maksimalus mechaninio darbo kiekis, kuris gali būti išgautas. Eksergijos analizė, parodo, kur susidaro nuostoliai ir kur 
gali būti atlikti technologiniai patobulinimai, siekiant padidinti energijos efektyvumą.  
7 Emergija – energijos tipas, parodantis tiesiogiai ir netiesiogiai transformuotos energijos suvartojimą kuriant produktą ar paslaugą. 
8 Aplinkai draugiškas nacionalinių pajamų rodiklis – angl. Environmentally Sustainable National Income (eSNI). 
 

Įvesties ir išvesties  
energijos analizė 

Tvarumo vertinimas 

Ex-post (retrospektyvinis) Ex-ante (perspektyvinis) Laiko fiksavimas 

Aplinkai8 

draugiškas 
nacionalinių  

pajamų rodiklis 

Tikrosios pažangos 
rodiklis; 

tvarios ekonominės 
gerovės indeksas 

Tikrųjų 
santaupų 
rodiklis 

Ekologinės 
pėdos  

rodiklis 

Gerovės 
indeksas 

Aplinko-
sauginio 
tvarumo 
indeksas 

Žmogaus 
socialinės 

raidos indeksas

Rodikliai/indeksai 

Neintegruotas 

Aplinkosaugos spaudimo  

UNCSD (58 rodikliai) 

Regioniniai srautų rodikliai 

Ekonomikos medžiagų  
srautų analizė  

Regioninės emergijos6  
analizė 

Regioninės eksergijos7  
analizė 

Integruotas 

Produktu paremtas 

Gyvavimo ciklo vertinimas  

   Gyvavimo ciklo kalkuliacija 

Gyvavimo ciklo kaštai 

Visų gyvavimo ciklų  
kaštų apskaita 

Produkto medžiagų srautas 

Medžiagų intensyvumo 
analizė 

Medžiagų srautų analizė 

Produkto energijos analizė 

Proceso energijos analizė 

Emergijos analizė 

Eksergijos analizė 

Integruotas 

Konceptualus modeliavimas 

Sistemų dinamika 

Daugiakriterinė analizė 

Neapibrėžtumo analizė 

Pažeidžiamumo analizė 

Kaštų – naudos analizė 

Poveikio vertinimas 

Aplinkosauginis  
poveikio vertinimas 

Strateginis poveikio  
aplinkai vertinimas 

ES tvarumo tarpšakinis 
poveikio vertinimas 

Medžiagų srautų 
 analizė 


