APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS
DIEGIMO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE
2007 m. lapkričio 7 d. Nr. 105
Vilnius
Pripažindamas, kad Aplinkos apsaugos agentūros veikla daro įtaką aplinkai, bei siekdamas
mažinti poveikį aplinkai:
1. Į s a k a u diegti Aplinkos apsaugos agentūroje aplinkosaugos vadybos sistemą.
2. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo Aplinkos
apsaugos agentūroje politikos projektui parengti:
Alfredas Vaišnoras – direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės vadovas.
Nariai:
Edita Arkisova – Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė;
Mindaugas Bernatonis – Oro kokybės valdymo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Viktoras Brazauskas – Ūkio skyriaus vedėjas;
Jadvyga Četrauskaitė – Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus specialistė;
Jolanta Dvinelytė - Duomenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Marytė Kuodytė - Cheminių medžiagų departamento Taršos prevencijos skyriaus vyriausioji
specialistė;
Gediminas Liutkevičius - Aplinkos monitoringo ir tyrimų koordinavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Aušra Margelytė - Baseinų valdymo departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Česlova Panfilovienė - Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyresnioji specialistė;
Dovilė Sereičikaitė - Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;
Irena Šliuožaitė – Aplinkos tyrimų departamento Radiologijos skyriaus vyresnioji specialistė
Rimantas Virgilijus Vilčinskas - Cheminių medžiagų departamento Rizikos vertinimo
skyriaus vyriausiasis specialistas.
3. P a v e d u šio įsakymo 1 punktu sudarytai darbo grupei iki š.m. gruodžio 31 d. parengti ir
pateikti Aplinkos apsaugos agentūros direktoriui tvirtinti aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo
Aplinkos apsaugos agentūroje politikos projektą.
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APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS „MUMS RŪPI APLINKA“ DIEGIMO
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE GAIRĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aplinkosaugos vadybos sistemos „Mums rūpi aplinka“ diegimo Aplinkos apsaugos
agentūroje gairės (toliau – Gairės) nustato aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo Aplinkos
apsaugos agentūroje (toliau – Agentūra) tikslus, principus bei eigą.
2. Šiomis gairėmis siekiama sudaryti prielaidas Agentūros savanoriškam dalyvavimui
formalizuotoje aplinkos vadybos sistemoje „Mums rūpi aplinka“ (toliau – Sistema), siekiant
įvertinti ir pagerinti Agentūros aplinkosaugos veiksmingumą bei teikti atitinkamą informaciją
visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims.
3. Aplinkos apsaugos vadyba - tai yra bendroji institucijos aplinkos apsaugos strategija ir jos
įgyvendinimas, nuolat gerinant aplinkosaugos veiksmingumą.
II. APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO TIKSLAI
4. Sistemos tikslas - skatinti Agentūrą nuolat gerinti aplinkosaugos vadybos veiksmingumą:
4.1. darbo grupei numatyti:
- Agentūros aplinkosaugos vadybos sistemos „Mums rūpi aplinka“ aplinkosaugos aspektus;
- Agentūros darbuotojų supažindinimą su diegiama Sistema.
III. TEISINĖ BAZĖ
5. Aplinkos apsaugos agentūros aplinkosaugos vadybos sistemą „Mums rūpi aplinka“.
rekomenduojama diegti naudojantis 2001 m. kovo 19 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemoje (EMAS).
IV. ESMINIAI SISTEMOS DIEGIMO AGENTŪROJE VEIKSMAI
6. Vadovaujantis darbo grupės parinktais Agentūros aplinkosaugos aspektais, darbo grupei
parengti procedūras šių aspektų įgyvendinimui ir kontrolei.
7. Darbo grupei parengti informaciją ir supažindinti Agentūros darbuotojus su parinktais
aplinkosaugos aspektais, jų įgyvendinimo ir kontrolės procedūromis.
8. Esant poreikiui pateikti informaciją suinteresuotoms šalims apie Agentūroje diegiama
aplinkosaugos vadybos sistemą.

