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VI. PARAIVI. PARAIŠŠKOS LEIDIMUI GAUTI KOS LEIDIMUI GAUTI 
REIKALAVIMAIREIKALAVIMAI

16.8. gamtos i16.8. gamtos iššteklitekliųų taupymo ir atliektaupymo ir atliekųų mamažžinimo planas ir inimo planas ir 
priemonpriemonėės jam s jam įįgyvendinti. gyvendinti. 

Jame turi bJame turi būūti numatytos ti numatytos gamtos igamtos iššteklitekliųų ir energijos ir energijos 
taupymo, atliektaupymo, atliekųų mamažžinimo priemoninimo priemonėėss. Reikalavimas . Reikalavimas 
pateikti gamtos ipateikti gamtos iššteklitekliųų taupymo ir atliektaupymo ir atliekųų mamažžinimo inimo 
planplanąą netaikomas veiklos vykdytojams, kurie yra netaikomas veiklos vykdytojams, kurie yra įįdiegdiegęę
aplinkos apsaugos vadybos sistemaplinkos apsaugos vadybos sistemąą vadovaujantis vadovaujantis 
LST EN ISO 14001:2005 standartu ar atitinkanLST EN ISO 14001:2005 standartu ar atitinkanččiiąą 2001 2001 
m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 761/2001 dReglamento (EB) Nr. 761/2001 dėėl organizacijl organizacijųų
savanorisavanorišško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos ko dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemoje (EMAS) reikalavimus.vadybos ir audito sistemoje (EMAS) reikalavimus.



Gamtos iGamtos iššteklitekliųų taupymo ir atliektaupymo ir atliekųų mamažžinimo inimo 
planasplanas

Gamtos iGamtos iššteklitekliųų taupymo ir atliektaupymo ir atliekųų mamažžinimo plane turi binimo plane turi būūti:ti:
16.8.1. bendra informacija apie veiklos vykdytojo taikom16.8.1. bendra informacija apie veiklos vykdytojo taikomąą ar ar įįdiegtdiegtąą
aplinkos apsaugos vadybos sistemaplinkos apsaugos vadybos sistemąą (vadov(vadovųų ir darbuotojir darbuotojųų funkcijos funkcijos 
(atsakomyb(atsakomybėė) aplinkosaugos klausimais, ) aplinkosaugos klausimais, ūūkinkinėės veiklos objekto s veiklos objekto 
aplinkosaugos baplinkosaugos būūklklėė bei problemos bei problemos –– AVS reikAVS reikššmingi aspektai, mingi aspektai, 
aplinkos apsaugos programosaplinkos apsaugos programos ir kiti ir kiti įįsipareigojimai);sipareigojimai);
16.8.2. pateikiamas 16.8.2. pateikiamas žžaliavaliavųų ir/ar medir/ar medžžiagiagųų sunaudojimo gamyboje ir sunaudojimo gamyboje ir 
susidaransusidaranččiiųų atliekatliekųų balansas balansas –– AVS pirminAVS pirminėė apapžžvalgavalga;;
16.8.3. nustatomos priemon16.8.3. nustatomos priemonėės, us, užžtikrinantikrinanččios ios žžaliavaliavųų, vandens ir , vandens ir 
energijos racionalenergijos racionalųų (taup(taupųų) suvartojim) suvartojimąą, numatomi veiksmai bei , numatomi veiksmai bei 
terminai terminai ššioms priemonioms priemonėėms ms įįgyvendinti gyvendinti –– AVS programosAVS programos;;



GPGBGPGB
17.2. palyginimas, kiek veiklos vykdytojo 17.2. palyginimas, kiek veiklos vykdytojo 
naudojama technologija, veiklos metodai ir naudojama technologija, veiklos metodai ir 
tartarššos prevencijos priemonos prevencijos priemonėės atitinka ES s atitinka ES 
GPGB informaciniuose dokumentuose GPGB informaciniuose dokumentuose 
nurodytus GPGB, nurodytus GPGB, įįskaitant skaitant žžaliavaliavųų, , 
vandens, energijos suvartojimvandens, energijos suvartojimąą, nuotek, nuotekųų, , 
atliekatliekųų susidarymsusidarymąą, ter, terššalalųų iiššmetimmetimąą, , 
triuktriukššmmąą ir vibracijir vibracijąą;;
Bendroji GPGB dalis Bendroji GPGB dalis –– įįdiegta AVSdiegta AVS



TIPK paraiTIPK paraišškos rengimaskos rengimas
9. Veiklos valdymas ir kontrolė aplinkosauginiu aspektu. Pateikiama 
informacija apie ūkinės veiklos objekte taikomą ir įdiegtą ūkinės veiklos 
aplinkosaugos vadybos ir kontrolės sistemą:

9.1. ūkinės veiklos valdymo struktūra – (AVS struktūra, atsakomybės);

9.2. ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos - (AVS politika);

9.4. uždaviniai ateičiai ir planuojami veiksmai jiems įgyvendinti  - (AVS 
Tikslai / uždaviniai / programos).



VIII. LEIDIMO RENGIMASVIII. LEIDIMO RENGIMAS

45. Rengdamas Leidim45. Rengdamas Leidimąą, RAAD:, RAAD:
45.2. gali ra45.2. gali rašštu pareikalauti itu pareikalauti išš veiklos vykdytojo veiklos vykdytojo 
papildomos informacijos bei privalo aptarti su juo papildomos informacijos bei privalo aptarti su juo 
visus ginvisus ginččytinus klausimus, ytinus klausimus, įįskaitant tarskaitant tarššos os 
vertinimo metodvertinimo metodųų bei metodikbei metodikųų pasirinkimpasirinkimąą..

AVS reikAVS reikššmingmingųų aspektaspektųų ssąąraraššas as ––
tikslai,utikslai,užždaviniai,programos daviniai,programos –– vidinividiniųų auditauditųų
iiššvados vados –– vadovybinvadovybinėė analizanalizėė
Reguliarus RAAD informavimas apie AVS bReguliarus RAAD informavimas apie AVS būūklklęę


