
TAIKOMOS APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS 
APRAŠAS 

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ taiko nesertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, 
kuri yra artima standartizuotai AVS. 

AB „Šiaulių energija“ turi parengtą ir įmonės vadovo patvirtintą aplinkos apsaugos politiką, 
kurioje yra nustatyti pagrindiniai aplinkos apsaugos principai: laikytis bendrovei taikomų teisinių 
reikalavimų, kurie reglamentuoja aplinkos apsaugą; patikimai, efektyviai gaminti bei tiekti 
vartotojams šilumos ir elektros energiją, darant kuo mažesnį poveikį aplinkai; pirmenybę teikti 
tiems tiekėjams, kurie turi sertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą; didinti atsinaujinančių 
energijos išteklių dalį bendrovės pirminės energijos balanse; pagal galimybes mažinti atmosferos, 
dirvožemio, vandens taršą, atliekų susidarymą ir tausoti neatsinaujinančius gamtos išteklius; 
vykdant taršos prevenciją, gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą; vystyti centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemą, siekiant sumažinanti vietinių taršos šaltinių skaičių; supažindinti klientus, 
rangovus ir tiekėjus su bendrovės aplinkosauginiais reikalavimais; šviesti, mokyti bendrovės 
darbuotojus, ugdyti jų supratimą ir atsakomybę, kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių 
tausojimas yra ne tik bendrovės, bet ir jų asmeninė pareiga. 

Įmonėje paskirstytos darbuotojų pareigos ir atsakomybės, parengti pareiginiai nuostatai, 
mokymo programos: darbuotojai nuolat keičiasi informacija apie naujausius teisės aktus, aplinkos 
apsaugos reikalavimus, dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose, kvalifikacijos- 
kompetencijos kėlimo kursuose. 

Kasmet darbuotojams sudaromos 16 val. trukmės (priešavarinės ir priešgaisrinės) mokymo 
programos, organizuojami mokymai, tikrinamos žinios (testų pagalba). 2 kartus per metus yra 
vykdomos priešgaisrinės treniruotės, o 1 kartą į ketvirtį - priešavarinės treniruotės. Atestacija 
vykdoma pagal teisės aktų reikalavimus. 

Įvertinta ekologinių ir techninių avarijų, kritinių situacijų tikimybė, įdiegta kompiuterizuota 
gamybos procesų valdymo ir kontrolės sistema, užtikrinanti efektyvų procesų valdymą, o veiklos 
procesai ir procedūros yra apibrėžti, dokumentuoti: dokumentai periodiškai peržiūrimi, jei reikia, 
ištaisomi, papildomi ar atnaujinami, laikomi padaliniuose pas atsakingus asmenis pagal nurodytą 
kiekvieno dokumento paskirtį, o nebenaudojami (pasenę) dokumentai iki sunaikinimo yra saugomi 
archyve. 

Avarinių situacijų planuose (AB „Šiaulių energija“ parengties ekstremaliai energetikos 
padėčiai planas; AB „Šiaulių energija“ avarijų likvidavimo planas, nutrūkus šilumos tiekimui 
šildymo sezono metu dėl avarijos ar sutrikimo šilumos gamybos šaltiniuose ir šilumos perdavimo 
tinkluose; AB „Šiaulių energija“ rizikos vertinimas ir materialiniai ištekliai; Vartotojų aprūpinimo 
šilumos energija apribojimai esant ekstremaliai energetikos padėčiai AB „Šiaulių energija“ 
katilinėse; Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų avarijų likvidavimo veiksmų planas; AB 
„Šiaulių energija“ išmetamų teršalų kiekio į aplinką, įvykus avarijai ar sutrikus kurą deginančio 
įrenginio veiklai, sumažinimo nuostatos) yra numatyti atsakomieji veiksniai, įvykus netikėtiems ar 
atsitiktiniams incidentams, o darbuotojai gerai žino, kaip elgtis avarinių situacijų atveju, turi 
pakankamai žinių, užtikrinančių, kad jų veikla (likviduojant padarinius) neprieštaraus įmonės 
aplinkos apsaugos tikslams. 

Įmonėje efektyviai naudojami įrenginiai, žaliavos, energija, taikomos mažiau taršios 
medžiagos, vykdomas AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės mazuto ūkio, AB „Šiaulių energija“ 
Pietinės katilinės vandenvietės ir AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės taršos šaltinių išmetamų į 
aplinkos orą teršalų monitoringas, analizuojamas aplinkos apsaugos veiksmingumas. 

Nuolat vykdoma kuro, kitų žaliavų, emisijų į atmosferą, vandens, chemikalų, atliekų, 
sunaudojamos ir pagaminamos elektros ir šilumos energijos apskaita bei įvairiapusė analizė, 
analizuojamos poveikio aplinkai kitimo tendencijos, o atsižvelgiant į tai kuriami ilgalaikiai ir 



kasmetiniai investicijų ir aplinkosauginių priemonių planai bei ieškoma papildomų 
priemonių ir vidinių rezervų aplinkosaugos veiksmingumui didinti (atliekama vadovybinė 
analizė). 

 
AB „Šiaulių energija“ 

Aplinkosauginio valdymo schema 

Gamybos ir technikos 
skyriaus viršininkas 

             Gintaras Galkus 

Technikos direktorius 
Remigijus Šinkūnas 

Chemijos laboratorijos 
viršininkė 

Žana Vilkinienė 

Veiklos aptarnavimo 
skyriaus viršininkas 

           Gintautas Sitnikas 

Pietinės katilinės 
meistras 

           Petras Sidaravičius 

Darbuotojų saugos ir 
civilinės saugos inžinierė 

           Toma Sinkevičiūtė 

Inžinierius ekologas 
        Kazimieras Strelkovas 

Katilų derinimo inžinierius 
         Audrutis Jankaitis 

AB „Šiaulių energija“ 
Generalinis direktorius 
Virgilijus Pavlavičius 

- Vandens, nuotekų, kuro ir 
pelenų kokybės monitoringas 

- Transporto ūkis 
- Degalinė 

- Dujų ūkis 
- Mazuto ūkis 
-Biokuro ir pelenų ūkis 

- Mokymai, treniruotės, 
darbuotojų instruktavimas, 
atestavimas 

- Aplinkosauga 
- Vandens, nuotekų, teršalų, 
atliekų apskaita 
- Išmetamų teršalų monitoringas 

- Katilų eksploatavimas, 
derinimas, priežiūra 


