
APKLAUSOS DĖL APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO APLINKOS 
APSAUGOS AGENTŪROJE REZULTATAI

Rengiant apklausą buvo siekiama šių tikslų:

- išsiaiškinti ar AAA darbuotojai žino, kad AAA siekiama diegti Aplinkosaugos vadybos 

sistemą;

- ar AAA darbuotojai patenkinti savo darbo vieta;

- ar darbuotojai pritaria aplinkosaugos aspektų taikymui AAA;

- ar AAA darbuotojai žino apie Žaliųjų pirkimų galimybę.

Kadangi AAA diegiamos Aplinkosaugos vadybos sistemos esminis siekinys tai yra pirmiausia 

sudaryti palankią darbui ir dirbančiųjų sveikatai darbo aplinką bei tobulinti aplinkosaugos aspektus 

įtakojančius tiek darbo aplinkai, tiek aplinkos taršai plačiąja prasme.

AAA darbuotojų apklausos rezultatai dėl diegiamos Aplinkosaugos vadybos sistemos

Buvo gautos 46 užpildytos anketos. 76 % užpildžiusių anketą žino, kad AAA siekiama diegti
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AAA darbuotojų apklausos rezultatai dėl Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo

Aplinkosaugos vadybos sistemą. 24 % nežinojo, kad AAA siekiama diegti Aplinkosaugos vadybos 

sistemą. 24 % nežinojo, kad AAA siekiama diegti Aplinkosaugos vadybos sistemą, daugiausia tai 
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buvo  darbuotojai  AAA  dirbantys  mažiau  nei  vienerius  metus.  Kad  AAA  siekiama  diegti 

Aplinkosaugos vadybos sistemą dauguma - 82 % atsakiusiųjų sužinojo iš kolegų. 

Didžioji dauguma užpildžiusių apklausos anketą – 78 % nurodė, kad juos tenkina kabinetas, 

kuriame jie dirba, 15 % - netenkina kabinetas, kuriame jie dirba, be to, buvo ir tokių nusiskundimų, 

kad kabinete „tvyro specifinis kvapas, yra pelėsių, rudenį zuja pelės“. 39% atsakiusiųjų į anketos 

klausimus patenkinti bendradarbiais, su kuriais dirba kabinete, 37 % galėtų ir pakeisti juos kitais, 

kiti – „neturi savo nuomonės“ šiuo klausimu. Tik 19 % atsakiusiųjų nurodė, kad jų netenkina esanti 

kabineto apšvietimo sistema, 32 % atsakiusiųjų nepatenkinti kabinete naudojamais baldais ir net 41 

% - nepatenkinti naudojama biuro technika. 5 % atsakiusiųjų dėl darbo vietos įrengimo „neturi savo 

nuomonės“, įdomu, kad jų tarpe buvo ir AAA dirbantieji daugiau nei 3 metus, ir nuo 1-ių iki 3-ių 

metų. 

17  %  užpildžiusių  apklausos  anketą  „neturi  savo  nuomonės“,  kokias  atliekas  galėtų 

kontroliuoti AAA dirbantieji, daugiausia tai buvo dirbantys AAA tik iki 1 – ių metų laikotarpį. 70 

% atsakiusiųjų lako, kad reikia kontroliuoti AAA susidarančias popieriaus atliekas, 43 %, kad reikia 

kontroliuoti  kopijavimo  aparatuose  naudojamų  tonerių  atliekas,  32  % susidarančias  naudojamų 

automobilių padangų atliekas. 

71%  užpildžiusių  apklausos  anketą  mano,  kad  AAA  darbuotojai  gali  taupyti  vandenį  ir 

elektros energiją, o 6 % laiko, kad AAA darbuotojai negali taupyti vandens ir elektros energijos, 5 

% - „neturi savo nuomonės“ šiuo klausimu.

56 % užpildžiusių apklausos anketą, žino Žaliųjų pirkimų galimybes, 39 % - nežino Žaliųjų 

pirkimų galimybių, 15%- „neturi savo nuomonės šiuo klausimu.

Buvo pateikti tokie pasiūlymai dėl pasiūlytos apklausos anketos:

- „norėčiau, kad vykdant naujas programas, būtų atsižvelgta, kad darbuotojai yra brangiausias 

lokalusis išteklius (jų susikoncentravimas į darbą, gera savijauta ir naudingas darbo laikas“;
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-  „anketos  idėja  nėra  bloga,  tačiau  didesniam  aiškumui  ir  tikslumui  joje  yra  per  mažai 

klausimų. Be to,  kai  kurie klausimai  yra akivaizdžiai  skirti  labai  siauram Agentūros darbuotojų 

ratui“; 

- „reikia šios anketos įvado arba preambulės ...(ateityje);

- „anketa galėtų būti platesnė (išsamesnė)“;

- „klausimai (6, 10, 11) turėtų būti konkretesni“;

- „ gal dar atliekų rūšiavimo įdiegimo AAA klausimo reikia“;

- „anketoje pateikiami atsakymų variantai, neatspindi tikrosios klausimo esmės, pvz., neturiu 

savo  nuomonės  ne  visuose  klausimuose  tinka,  galėtų  būti  –  kita  nuomonė  arba  ne  visai 

pritariu“; 

- „nelabai aišku, ką ši anketa gali atspindėti“;

- „kai kurie klausimai bei atsakymai ne atitinka anketos užduotos temos esmės“;

- „anketa bloga, tikslas nesuprantamas“;

- „anketa  neparuošta tinkamai  iki  galo,  pvz.,  klausimas 10.  Kaip taupyti?  Negerti  arbatos, 

nesimaudyti duše, nesilankyti tualete. O laboratorinius indus mes privalome švariai švariai plauti!!! 

Ir  dar  perskalauti  distiliuotu  vandeniu,  o  galingus  įrenginius  mes  turime  eksploatuoti  pagal 

gamintojų reikalavimus t.y. neišjunginėti“; 

- „klausimas Nr. 11, žinoti ar pirkti“; 

-  „popierių  reikia  taupyti,  bet  su  protu,  nepamirštant,  kad  daugelį  dokumentų  reikia 

atsispausdinti, taupant darbuotojų akis“.

IŠVADOS

Apklausa parodė, kad 

1. Didžioji dauguma AAA darbuotojų žino, kad AAA siekiama diegti Aplinkosaugos vadybos 

sistemą.
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2. Išaiškintos darbo aplinkos silpnosios vietos, kurios siekiant diegti Aplinkosaugos vadybos 

sistemą  turėtų  būti  tobulinamos,  siekiant  užtikrinti  visiems  AAA darbuotojams  palankią  darbo 

aplinką.

3. Didžioji dauguma AAA darbuotojų pritaria tolesniam aplinkosaugos aspektų tobulinimui, 

siekiant ir globalių aplinkosaugos tikslų.

4. Daugiau nei pusė AAA darbuotojų žino Žaliųjų pirkimų galimybes.

5. Daugeliui AAA darbuotojų trūksta žinių apie Aplinkosaugos vadybos sistemos tikslus ir 

įgyvendinimo galimybes.

Pastabos:

1.  Dėkoju  visiems  dalyvavusiems  apklausoje  dėl  AAA  aplinkosaugos  vadybos  sistemos 

diegimo.

2. Dėkoju už racionalius pasiūlymus dėl anketos tobulinimo galimybių.
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