VIDES POLITIKA
Vides aizsardzība un ilgtspēja ir SKONTO GROUP uzņēmējdarbības stratēģijas pamatā. SKONTO GROUP
apzinās, ka būvniecības nozare var atstāt būtisku ietekmi uz vidi, līdz ar to savā darbībā apņemas mazināt
jebkādu negatīvu ietekmi uz to. Vides politikas mērķis ir noteikt vispārīgos principus vienotai vides
pārvaldībai SKONTO GROUP uzņēmumos un tā ir attiecināma uz visām uzņēmumu darbības jomām, tai
skaitā uz projektu īstenošanu un produktu ražošanu, izejvielu un izejmateriālu izvēli, resursu efektīvāku
izmantošanu, videi draudzīgākiem transporta un loģistikas risinājumiem un atkritumu apsaimniekošanu.

Vides politikas pamatprincipi:
§

Ievērot vides aizsardzības normatīvos aktus
Mēs ievērojam vides aizsardzības tiesību aktu prasības, standartus un nozares labāko praksi. Mūsu grupas
uzņēmumos ir sertificēta Vides pārvaldības sistēma ISO 14001.

§

Nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu
Mēs apņemamies savā darbībā samazināt nelietderīgu enerģijas un ūdens patēriņu un efektīvi izmantot
izejvielas, tādejādi mazinot mūsu darbības rezultātā radītās emisijas, kaitīgumu videi un atkritumus.

§

Nodrošināt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu
Mēs apņemamies nodrošināt mūsu darbības rezultātā radīto atkritumu šķirošanu un nodošanu atbilstošai
pārstrādei, tādejādi samazinot atkritumu izgāztuvēs nodoto atkritumu daudzumu.

§

Veicināt videi draudzīgus iepirkumus
Izvēloties izejvielas, iepakojuma materiālus, transporta un loģistikas risinājumus vai citas preces un
pakalpojumus, mēs pēc iespējas izvēlamies risinājumus ar mazāku paliekošu ietekmi uz vidi.

§

Produktu un pakalpojumu izstrādē ievērot ilgtspējīgas būvniecības principus
Mēs, kur iespējams, piedāvājam klientiem īstenot projektus, ievērojot ilgtspējīgas būvniecības
pamatprincipus, t.i., piedāvājam risinājumus, kuru mērķis ir palielināt ēku efektivitāti, samazinot enerģijas,
ūdens un materiālu patēriņu ne tikai būvniecības procesu laikā, bet arī ekspluatācijas periodā.

§

Ieviest videi draudzīgākas tehnoloģijas
Ieviešot jaunas tehnoloģijas, pēc iespējas izvēlamies tādas, kas nodrošina tīrāku un efektīvāku ražošanu, t.i.,
samazina piesārņojošo vielu nonākšanu vidē un ļauj ietaupīt un efektīvāk izmantot resursus.

§

Regulāri veikt vides monitoringu
Mēs regulāri veicam vides monitoringu, lai pārliecinātos, ka savas darbības rezultātā neesam nodarījuši
kaitējumu videi.

§

Samazināt iespējamos vides apdraudējuma riskus
Īstenojot projektus vai sniedzot pakalpojumus, mēs jau sākotnēji izvērtējam riskus un veicam preventīvus
pasākumus, lai novērstu vai samazinātu kaitējuma draudus videi un cilvēkiem. Gadījumā, ja vidē tomēr
nonāk piesārņojošas vielas, mēs nekavējoties veicam pasākumus to norobežošanai un savākšanai.

§

Regulāri pārskatīt un uzlabot sniegumu vides jomā
Mēs apņemamies regulāri sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un jaunākajām vides aizsardzības
prasībām un atbilstoši pārskatīt un pilnveidot SKONTO GROUP vides politikas un pārvaldes sistēmu.

§

Atklāti komunicēt un sadarboties par vides aizsardzības jautājumiem
Mēs risinām vides jautājumus atklāti un sadarbojoties ar klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem, sabiedrību
un atbildīgajām iestādēm. Mēs veicinām uz atklātību vērstu kultūru un atbalstam ziņošanu par
pārkāpumiem vides aizsardzības jomā. Ja jums ir jautājumi par šīs politikas piemērošanu vai vēlaties ziņot
par neatbilstībām vai aizdomām par neatbilstībām, esat aicināti to darīt, nosūtot e-pastu uz
report@skontogroup.com, zvanot uz tālruņa numuru 67096120 vai aizpildot speciālu formu SKONTO
GROUP mājas lapā internetā www.skontogroup.com.
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