
                       
  

 

 
Gerbiami verslininkai, 

 
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (LEPA) kviečia mažas ir vidutines Lietuvos įmones, kurioms 

aktualūs aplinkos apsaugos aspektai, įsidiegti aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS (angl., Eco-
Management and Audit Scheme, http://ec.europa.eu/environment/emas). 
  

EMAS – tai  pažangių aplinkosaugos vadybos principų taikymas ir įgyvendinimas įmonėse. Ši 
sistema ypač populiari tarp eksportuojančių įmonių daugelyje Europos šalių. Ji pripažįstama kaip patikimas 
ženklas, rodantis aktyvų įmonės įsitraukimą į aplinkosaugos vadybą, padedantis didinti produkcijos eksporto 
galimybes ypač tose rinkose, kur aplinkosauginiai reikalavimai yra aukštesni nei įprastai (pvz., 
Skandinavijos, Vakarų Europos rinkos). 
 

Įsidiegę EMAS Jūs:  
• Sumažinsite kaštus minimizuodami žaliavų, energijos, vandens sunaudojimą įmonėje; 
• Sumažinsite neigiamo poveikio aplinkai riziką ir padidinsite akcininkų, investuotojų, draudimo bei 

finansinių institucijų bei visuomenės pasitikėjimą įmone; 
• Sustiprinsite įmonės aplinkosauginį įvaizdį; 
• Paskatinsite darbuotojų įsitraukimą į įmonės vystymo procesą. 

 
Diegiant EMAS Jūsų įmonėje bus atliekama pirminė aplinkosaugos analizė, aktyviai įtraukiami 

darbuotojai į aplinkosauginių principų įgyvendinimą įmonėje. Informacija, susijusi su EMAS diegimu, bus 
skelbiama visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims. 
 

Dalyvavimo sąlygos 
 Įmonės, norinčios dalyvauti projekte, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: vykdyti veiklą ne 
trumpiau nei du metus, būti įvykdę su mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius 
įsipareigojimus pagal LR teisės aktus, neturėti iškeltos bankroto bylos, nebūti likviduojamos, nebūti įvykdę 
teismo pripažintų pažeidimų gaunant finansavimą iš kitų ES programų ar LR biudžeto. 
 

Taip pat Jums reikės paskirti darbuotoją/-us, kuris/-ie būtų atsakingas(-i) už bendradarbiavimą su 
projekto vykdytojais (informacijos surinkimas ir pateikimas, dalyvavimas susitikimuose ir pan.), reikalingų 
darbų įmonėje atlikimą ir koordinavimą. 
 

Projekto1 metu bus atrinkta tik 10 įmonių, kurioms bus suteikta pagalba diegiantis EMAS. Įmonių 
atranka EMAS diegimui bus vykdoma remiantis registracijos formoje pateiktais kriterijais. Surinkus vienodą 
balų skaičių pirmenybė bus teikiama anksčiau paraiškas pateikusioms įmonėms. Projekte dalyvaujančioms 
įmonėms nebus taikomi EMAS diegimo, sertifikavimo ar kiti papildomi mokesčiai, išskyrus EMAS 
registravimo mokestį Aplinkos apsaugos agentūroje. 
 

Apie pageidavimą dalyvauti šiame projekte prašome informuoti elektroniniu paštu 
konkurencingumas@lda.lt su nuoroda „EMAS diegimas“. Prie laiško pridėkite užpildytą registracijos formą 
(pridedama) ir savo kontaktinius duomenis. Registracija EMAS diegimo atrankai vykdoma iki š.m. vasario 
12 d. 
 

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Jurgitą Butkevičienę, LEPA vyr. projektų vadovę tel. (8-5) 
264 9076 arba Giedrę Maumevičiūtę, UAB „Ernst & Young Baltic” vyr. konsultantę tel. (8-5) 274 2157. 

 
 

Pagarbiai, 
 
 
LEPA generalinis direktorius     Mantas Nocius 
 
                                                           
1  EMAS diegimas vykdomas kaip sudėtinė „Konkurencingumo centras (I etapas)“ projekto dalis. Šio projekto metu, remiantis Anglijos, Airijos, 

Skandinavijos šalių pavyzdžiu ir patirtimi, bus sukurta kompleksinė įmonių konkurencingumo vertinimo, stebėjimo bei skatinimo sistema. 


