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Eil.
Nr..
1.

2.

APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2009 - 2010 METŲ
PRIEMONIŲ PLANAS
Uždavinio pavadinimas
Priemonės pavadinimas
Vykdytojas Vykdymo terminas
Tęsti Aplinkosaugos vadybos
sistemos diegimą AAA,
vadovaujantis parengtu
„Aplinkosaugos vadybos
sistemos diegimo AAA politikos
įgyvendinimo 2009-2010 m.
priemonių planu“

Siekti išsiaiškinti elektros
energijos taupymo AAA

Informacijos darbuotojams teikimas:
1.1.Pateikti informaciją darbuotojams
apie Aplinkosaugos vadybos sistemos
L. Stoškus
diegimo AAA politikos įgyvendinimo
2008 m. rezultatus.
Rodiklis – pranešimas.
1.2. Organizuoti seminarą – diskusiją
atsakingiems šio įsakymo vykdytojams
M. Kuodytė
dėl informacijos apie aplinkosauginius
aspektus surinkimo, vykdant
„Aplinkosaugos vadybos sistemos
diegimo AAA politikos įgyvendinimo
2009-2010 metų priemonių planą“.
Rodiklis – pasitarimo protokolas.
M. Kuodytė
1.3. Organizuoti darbuotojų apklausą dėl
jų informuotumą apie „Aplinkosaugos
vadybos sistemos diegimo AAA
politikos įgyvendinimo 2009-2010 metų
priemonių plano“ įgyvendinimą
Rodiklis – apklausos anketos rezultatai
Surinkti informaciją apie elektros
energijos sąnaudas 2008 m :

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.
2009 m. kovo mėnuo

2009 m. balandžio 30 d.

2009 m. lapkričio 30 d.

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. birželio 30 d.

galimybes

3.

Siekti išsiaiškint galimybes
mažinti kuro sąnaudas AAA
turimose transporto priemonėse,
2009 m.

1.1. Ataskaitą apie elektros energijos
sąnaudos, 2008 m.
Rodiklis - kWh kiekis (Juozapavičiaus
g-vėje).
1.2. AAA turimų kompiuterių
energetinės charakteristikos, 2008 m.
Rodiklis – kompiuterių energetinių
charakteristikų aprašas.
1.3. Sudaryti seno tipo CRT monitorių
pakeitimo naujais LCD tipo monitoriais
planą
Rodiklis – planas.
1.3. Surinkti informaciją apie pakeitimą
perdegusių kaitrinių elektros lempučių
naujo tipo lemputėmis, 2009.
Rodiklis - pakeistų lempučių kiekis, vnt.
1.4. Surinkti informaciją ar yra
galimybės dienos apšvietimo lempas
pakeisti naujo tipo aplinkai
palankesnėmis dienos apšvietimo
lempomis.
Rodiklis – ataskaita.
Surinkti informaciją apie kuro sąnaudas
2009 m.
1.1. Nustatyti kuro sąnaudas AAA
turimose transporto priemonėse,
aptarnaujančiose:
- OKVD;
- ATD;
- administracijos ir ūkio reikmes;
- seminarus, komandiruotes, tarnybines
keliones m.
Rodiklis – ataskaita apie sunaudotą
benzino, dyzelino, automobilių dujų
kiekį , l

M. Ž.
Monkelienė

2009 m. sausio 5 d.
– 2009 m. birželio 30 d.

M.
Zapolskas

2009 m. sausio 5 d.
– 2009 m. birželio 30 d.

M.
Zapolskas

2009 m. sausio 5 d.
– 2009 m. birželio 30 d.

V.
Brazauskas

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

V.
Brazauskas

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

V.
Brazauskas

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

4.

Vykdyti kenksmingų emisijų
mažinimą AAA patalpose, 2009
m.

5.

Siekti išsiaiškinti AAA
susidarančių atliekų mažinimo
galimybes

Pakeisti plastikinius arbatinius į
nerūdijančio plieno virdulius.
Rodiklis –įsigytų nerūdijančio plieno
virdulių kiekis, vnt.
Surinkti informaciją apie AAA
naudojamas medžiagas:
1. Informacija apie popieriaus
sąnaudos, 2008 m.
Rodiklis – popieriaus sąnaudos
2008 m., kg
2.Informacija apie popieriaus atliekų
surinkimą;
Rodiklis – surinktų popieriaus
atliekų kiekis, 2008 m., kg
3. Parengti popieriaus atliekų
surinkimo tobulinimo procedūrą
Rodiklis – AAA direktoriaus
įsakymo projektas dėl popieriaus atliekų
surinkimo.
4. Informacija apie nupirktus
baldus, 2008 m.
Rodiklis – nupirktų baldų (jei tokių
bus), 2008 m., vnt
5. Informacija apie baldų atliekas (jei
tokių bus), 2009 m.
Rodiklis – baldų (jei tokių bus)
atliekų kiekis, 2008 m., vnt
6. Informacija apie baldų atliekų
tolimesnį panaudojimą
Rodiklis – ataskaita
7.Informacija apie padangų
atliekas, 2009 m.
Rodiklis - - padangų, priduotų
utilizavimo įmonei, 2009 m. kiekis, vnt

V.
Brazauskas

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

V.
Brazauskas

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. birželio 30 d

V.
Brazauskas

M. Ž.
Monkelienė
V.
Brazauskas

V.
Brazauskas

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. birželio 30 d.
2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

6.

7.

8.
9.

10.

Siekti išsiaiškint galimybes
mažinti pavojingų aplinkai
tonerio atliekų kiekį AAA, 2009
m.

Informacija apie tonerio atliekas
1. apie organizuotą tonerio atliekų
surinkimą;
rodiklis – surinktų atliekų kiekis, kg
2. apie parengtą procedūrą dėl tonerio
atliekų surinkimo;
rodiklis – AAA direktoriaus įsakymo
projektas dėl tonerio atliekų surinkimo,
apskaitos ir utilizacijos
Siekti identifikuoti AAA vykdytų Informacija apie AAA vykdytus
„Žaliųjų pirkimų“ indikatorius
„Žaliuosius pirkimus“.
2008 m.
Rodiklis – ataskaita apie AAA vykdytus
„Žaliuosius pirkimus“ 2008 m.
Siekti identifikuoti teisės aktus,
Informacija apie teises aktus dėl AAA
kurie įtakoja aplinkosaugos
diegiamos vadybos sistemos.
vadybos sistemos diegimą AAA
Rodiklis – teisės aktų sąrašas
Parengti ataskaitą dėl
Patvirtinti ataskaitą.
„Aplinkosaugos vadybos
Rodiklis – AAA direktoriaus patvirtinta
sistemos diegimo AAA politikos ataskaita „Aplinkosaugos vadybos
įgyvendinimo 2009-2010 metų
sistemos diegimo AAA politikos
priemonių plano“ vykdymo
įgyvendinimo 2009-2010 metų
priemonių plano“ vykdymas
Parengti AAA direktoriaus
Parengtas AAA direktoriaus įsakymo
įsakymo projektą „Aplinkosaugos projektas 2010-2011 m.
vadybos sistemos diegimo AAA
Rodiklis - AAA direktoriaus įsakymo
politikos įgyvendinimo
„Aplinkosaugos vadybos sistemos
2010-2011 metų priemonių
diegimo AAA politikos įgyvendinimo
plano“
2010-2011 metų priemonių plano“
projektas
_____________________________

M.
Zapolskas
M.
Zapolskas

A. Flick

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d

2009 m. spalio 1 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.
2009 m. birželio 30 d.

A.
Kučinskienė

2009 m. sausio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

L. Stoškus
M. Kuodytė

2009 m. spalio 5 d.
- 2009 m. gruodžio 30 d.

M. Kuodytė

2009 m. gruodžio 5 d.
- 2010 m. sausio 30 d.

