
 

Projekto pavadinimas (lietuvių ir anglų k.):  

„Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra 

Baltijos jūros regione“ 

„Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for 

environment protection in BSR” 

Programos pavadinimas: Interreg IV. Baltijos jūros regiono programa 2007-2013 metams 

Koordinatorius: Vokietija, Žemutinės Pomeranijos technologijų centras  

Trukmė: 2009-2012 m. (viso 36 mėn.)   

Vykdytojai: projekte dalyvauja 16 partnerių iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos, 

Lietuvos, Lenkijos bei Estijos. Jų tarpe yra net trys institucijos iš Lietuvos: Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas bei Lietuvos energetikos institutas. 

Plazminių technologijų pagrindinės panaudojimo sritys: 

• Plazminių technologijų panaudojimo aplinkos apsaugai darnumo analizė ir integravimas į 
mokymo procesą; 

• NOx/SOx išmetimų į atmosferą mažinimas; 

• LOJ išmetimų į atmosferą mažinimas; 

• Plazminės technologijos vandens valymui: mobilaus įrenginio prototipo kūrimas valymui nuo 
naftos produktų. 

Projekto trumpas aprašymas: Kuriamas bendradarbiavimo tinklas Baltijos jūros regione tarp 

mokslo ir pramonės partnerių, siekiant skleisti žinias apie plazminių technologijų pritaikomumą 

aplinkos apsaugai. Šis projektas padeda susistemti esamas žinias ir parengti informaciją apie 

technologijų pritaikomumą galimiems suinteresuotiems asmenims – pramonės ir energetikos 

įmonėms, valstybės institucijoms, mokymo įstaigoms ir visuomeninėms organizacijoms. 

Pramonės ir energetikos įmonės turi galimybę susipažinti su šiomis technologijomis vizitų į 



veikiančias įmones metu, taip pat susipažina su šių technologijų pritaikomumu konkrečiai 

pramonės šakai, ekonominiais ir technologiniais parametrais. Valstybės įstaigos gauna žinių apie 

technologijos potencialą, galimas perspektyvas, privalumus ir trūkumus, įvairiapusį poveikį 

aplinkai. Projekto rezultatai gali būti naudingi Lietuvoje tiek Aplinkos, tiek Ūkio ministerijų 

atsakingiems padaliniams, miestų savivaldybėms. Labai svarbi yra šviečiamoji dalis, kurioje 

žinios apie šias technologijos bus integruojamos į dviejų pagrindinių Lietuvos techninių 

universitetų studijų programas. 

Projekto darbo grupės: 

• WP1 Projekto valdymas ir administravimas  
Tikslas: koordinuoti ir administruoti projekto vykdymą. Vadovauja: Vakarų Pomeranijos 
technologijos centras, Vokietija 

• WP2 Ryšiai ir informavimas  
Tikslas: Ryšiai su visuomene, sprendimų priėmėjais ir politikais. Vadovauja: Vakarų Pomeranijos 
technologijos centras, Vokietija 

• WP3 Plazminių technologijų darnumo analizė ir integravimas į mokymo procesą 
Tikslas: plazminių technologijų aplinkosauginių aspektų (išlaidų naudos, poveikio aplinkai ir kt.) ir 
rinkos analizė, informacijos apie plazmines technologijas integravimas į mokymo procesą. 
Vadovauja: VGTU, Lietuva 

• WP4 Degimo išlakų valymas plazminėmis technologijomis 
Tikslas: plazminių technologijų, skirtų išmetimų į atmosferą valymui nuo NOx ir SO2, kūrimas ir 
plėtra. Vadovauja: Danijos technikos universitetas  

• WP5 Organinių junginių išlakose valymas plazminėmis technologijomis  
Tikslas: naujų plazminių technologijų, skirtų išmetimų į atmosferą valymui nuo LOJ ir kitų teršalų. 
Vadovauja: Plazmos mokslo ir technologijų Leibnico institutas, Vokietija 

• WP6 Plazmos technologijos vandens valymui  
Tikslas: sukurti mobilų įrenginį, skirtą naftos produktais užteršto vandens valymui taikant 
plazmines technologijas. Vadovauja: Sčevalskio srautų mašinų institutas, Lenkija  
 

VGTU dalies projekto vadovas:  prof. habil.dr. P.Baltrėnas   

VGTU vykdytojai: P.Baltrėnas, S.Vasarevičius, A.Mikalajūnė, K.Bazienė, R.Grubliauskas, 

E.Baltrėnaitė, M.Pranskevičius, T.Januševičius, E.Zuokaitė, R.Buckus, Ž.Vaitkus, A.Misevičius, 

A.Venslovas.          

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas projekte atlieka aplinkos 

būklės įvertinimą, plazmos technologijų rinkos analizę, vertina potencialius plazmos 

technologijų naudotojus Lietuvoje, taip pat vadovauja vieno iš projekto darbo paketų 

įgyvendinimui.          


