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Vilnius
Pripažindamas, kad Aplinkos apsaugos agentūros veikla daro įtaką aplinkai, bei siekdamas
mažinti poveikį aplinkai,
1 . T v i r t i n u Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje
politiką (pridedama).
2. P a v e d u Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje
politikos įgyvendinimą direktoriaus pavaduotojui Alfredui Vaišnorui.
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PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2008 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. AV-4
APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO APLINKOS APSAUGOS
AGENTŪROJE POLITIKA
Aplinkos apsaugos agentūros (toliau- Agentūra), kaip bet kurios kitos organizacijos veikla yra
susijusi su gamtos išteklių vartojimu ir aplinkos teršimu. Todėl Agentūra, kaip pagrindinė Lietuvos
institucija teikianti visuomenei ir valdymo reikmėms informaciją apie aplinkos būklę, visų pirma
savo pavyzdžiu turi siekti tausojančio išteklių vartojimo ir tuo pačiu aukštesnio aplinkos apsaugos
veiksmingumo. Tam tikslui pasiekti Agentūroje nuspręsta įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą.
Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas reiškia, kad:
– organizacijos aplinkos apsaugos veiksmingumas bus didesnis, nei numato teisės aktai;
– į aplinkosaugos veiklą yra įtraukiami organizacijos darbuotojai;
– vykdomas atviras ir objektyvus pasikeitimas informacija;
Agentūra sieks mažinti neigiamą poveikį aplinkai, nuolat gerindama aplinkosaugos vadybą:
– taupydama gamtos išteklius: energiją, vandenį ir kitas biuro veikloje naudojamus resursus;
– mažindama susidarančių atliekų kiekius bei imdamasi prevencinių veiksmų dėl jų
susidarymo;
– vykdydama atliekų rūšiavimą ir siekdama jų perdirbimo;
– vykdydama Žaliuosius pirkimus;
– kurdama sveikesnę aplinką Agentūros darbuotojams.
Agentūra, siekdama įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą, visų pirma orientuojasi į
Agentūros biuro veiklos bei viešųjų pirkimų optimizavimą aplinkosauginiu požiūriu.
Agentūra diegdama Aplinkosaugos vadybos sistemą įvertins esamą situaciją Agentūroje,
išskirs Agentūros biuro veiklos ir viešųjų pirkimų aplinkosaugos aspektus, turinčius reikšmingą
poveikį aplinkai bei parengs veiksmų planą tikslų įgyvendinimui. Agentūra motyvuotais vadovybės
veiksmais aplinkosaugoje, diegdama Aplinkosaugos vadybos sistemą, sieks motyvuoti darbuotojus
aplinkosaugos klausimais, tobulins santykius su kaimyninėmis organizacijomis, sprendžiant
aplinkosaugos vadybos problemas, ir keisis aplinkosaugos informacija su kitomis suinteresuotomis
šalimis.

