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1. Mērķis:
VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) vides mērķis ir mērķtiecīgi mazināt vides
piesārņojumu un resursu izlietojumu, nodrošinot atbilstošu un efektīvu vides pārvaldības
sistēmas īstenošanu un uzturēšanu, lai saglabātu tīru vidi nākamajām paaudzēm.
2. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums:
2.1. KVS – kvalitātes vadības sistēma;
2.2. VNĪ – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”.
3. Atbildība:
VNĪ vides politiku realizē visās struktūrvienībās un tā ir saistoša visiem VNĪ darbiniekiem.
4. Apraksts:
4.1. Sabiedrības pamatprincipi:
4.1.1.

Lēmumu pieņemšanā apņemamies ņemt vērā pakalpojuma un produkta ietekmi uz
vidi to dzīves cikla laikā.

4.1.2.

Veicam energoefektivitātes pasākumus un regulāru enerģijas lietojuma monitoringu
ar mērķi samazināt energoresursu patēriņu VNĪ uzņēmuma ēkās un VNĪ
pārvaldāmajās citu lietotāju, īpaši valsts pārvaldes iestāžu, ēkās.

4.1.3.

Veicam regulāru radīto emisiju un autodegvielas patēriņa monitoringu VNĪ īpašumā
un pārvaldīšanā esošajiem autotransportiem.

4.1.4.

Nodalām papīra atkritumus un nododam tos otrreizējai pārstrādei.

4.1.5.

Nodrošinām saimnieciskās darbības rezultātā radušos videi bīstamu un kaitīgu
atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, nolietotās elektropreces, akumulatori, riepas,
eļļas u.c. , kā arī – veicinot darbinieku iesaisti un atbildīgu attieksmi pret vidi, savās
telpās esam izvietojuši izlietoto bateriju savākšanas punktu, lai nodrošinātu izlietoto
bateriju nodošanu atbilstošai pārstrādei.

4.1.6.

Ievērojam saistošo ārējo regulējošo normatīvo aktu prasības vides aizsardzības un
energopārvaldības jomās.

4.1.7.

Mazinām vidi degradējošo objektu skaitu.

4.1.8.

Veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkuma procedūrās.

4.1.9.

Sagaidām līdzīgu pieeju vides aizsardzībā no mūsu piegādātājiem un partneriem.

4.1.10. Izglītojam Sabiedrības darbiniekus vides aizsardzības jautājumos, veicinot
darbinieku izpratni un līdzdalību vides aizsardzībā.
4.1.11. Pastāvīgi cenšamies uzlabot vides rādītājus, piemēram, veicot regulāru sava
uzņēmuma vides rādītāju analīzi, lai noskaidrotu, vai mēs efektīvi izmantojam
enerģiju un ūdeni, un vai pasākumi atkritumu un piesārņojuma samazināšanai ir
efektīvi.
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4.2. Vides un energoefektivitātes mērķi:
4.2.1.

Samazināt elektrības patēriņu atbilstoši KVS PL 12 Energopolitika;

4.2.2.

Samazināt siltumenerģijas patēriņu VNĪ uzņēmuma izmantotajās ēkās atbilstoši KVS
PL 12 Energopolitika;

4.2.3.

Samazināt dīzeļdegvielas un benzīna patēriņu atbilstoši KVS PL 12 Energopolitika;

4.2.4.

Samazināt papīra patēriņu uzņēmumā pakāpeniski veicot procesu digitalizāciju;

4.2.5.

Uzsākt atkritumu šķirošanu, lai nodrošinātu atkārtoti izmantojamu materiālu
pārstrādi un izmantošanu

5. Uzglabājamie pieraksti:
Nr.p.k.
Dokumenta veids
6. Procesa raksturotāji1:
Nr.p.k.
Procesu kritēriji
-

Dokumenta glabāšana
-

Atbildīgais par mērīšanu

-

-

Izvērtēšanas
biežums
-

Rezultāta
ziņošana
-

7.Procesa riski1:
Nr.p.k.

Procesu risku saraksts______ Nr.

-

-

8. Saistītie dokumenti:
Nr.p.k.
Dokumenta izdošanas datums, veids,
Nr.
1.
12.03.2019., Politika, KVS PL 12
9. Izmaiņas:
Nr.p.k.
-

Atbildīgais par procesa riskiem

-

Nosaukums
VNĪ Energopolitika

Izmaiņu būtība
-

Spēkā stāšanās datums
-

10. Dokumenta saskaņošana:
Atbildīgais par procesu:

Vārds, Uzvārds

Paraksts

Datums

Saskaņoja:

Vārds, Uzvārds

Paraksts

Datums

Juridiskās pārvaldes direktors
Korporatīvās vadības pārvaldes
direktore
Procesu kvalitātes vadības daļas
vecākais kvalitātes vadības sistēmu
speciālists

Ojārs Valkers
Sigita Škapare
Indra Daģe

Procesa raksturotāji tiek izstrādāti: Vadības procesiem, Pamatdarbības procesiem, Atbalsta procesiem.
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NĪ portfeļa vadības pārvaldes
direktore
NĪ apsaimniekošanas un tehniskās
uzturēšanas pārvaldes direktore
Korporatīvās komunikācijas daļas
vadītāja
NĪ Attīstības projektu pārvaldes
direktora vietniece
Iepirkumu daļa - Atbalsta
pakalpojumu iepirkumu sektora
vadītāja
Resursu un projektu vadības sektora
saimniecības vadītājs
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