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 Vides politika 
 

SIA „Volburg” vides politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas savienības  normatīviem attiecībā 

uz vides drošību un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, ņemot vērā vadošo vides  sabiedrisko 

organizāciju viedokļus. 

 

1. Pielietošanas joma 

SIA „Volburg” vides politika nosaka principus, mērķus, uzdevumus un galvenos uzņēmuma 

darbības virzienus apkārtējās vides aizsardzībā un vides drošības nodrošināšanā ilgtermiņā. 

Vides politikas pārzināšana un ievērošana ir obligāta katram uzņēmuma darbiniekam. 

 

2. Vides politikas pamatprincipi: 

 Cilvēka konstitucionālo tiesību atzīšana dzīvošanai labvēlīgā apkārtējā vidē; 

 Atbildība par  apkārtējās vides aizsardzību palielinoties ražošanas jaudai; 

 Ieviešot ražošanā jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas un veicot elektroenerģijas 

uzskaiti, tiek veicināta elektroenerģijas taupīšana, racionāla dabas un enerģijas 

resursu izmantošana visās ražošanas stadijās; 

 Vienota kārtība ražošanas un sadzīves atkritumu savākšanā, īslaicīgā uzglabāšanā un 

utilizēšanā; 

 Par prioritāti tiek izvirzīts labāko pieejamo tehnoloģiju ieviešana ražošanā, lai līdz 

minimumam samazinātu kaitējumu videi no darba ar esošajām iekārtām (ņemot vērā 

tehniski ekonomisko priekšizpēti); 

 Izvērtējot dažādus iespējamos attīstības scenārijus, vadības un investīciju lēmumu 

pieņemšanā, jāņem vērā vides prioritātes; 

 Ražošanas atkritumu samazināšana un videi draudzīga rīkošanās ar tiem; 

 Prioritāte ir preventīvie pasākumi vides aizsardzībā, nevis seku likvidēšana; 

 Atvērta un pieejama informācija par vides aizsardzību; 

 Paaugstināt personāla zināšanas dabas aizsardzības jomā; nodrošināt pietiekamu 

sapratni par to, cik svarīgi ir vides aspekti. 

 

3 Mērķi, uzdevumi un galvenie virzieni SIA „Volburg” vides politikā 

SIA „Volburg” vides politikas mērķis ir paaugstināt vides drošības līmeni, nodrošināt stabilu 

un videi draudzīgu ražošanu, kā arī integrēta pieeja dabas un energoresursu izmantošanā. 
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4 Prioritārie virzieni vides aizsardzības politikā: 

 Ievērot vides aizsardzības likumdošanas un normatīvo aktu prasības; 

 Drošības prasību ievērošana, nepārtraukta darba uzlabošana un vides pārvaldības 

sistēmas efektivitātes uzlabošana; 

 Vienota kārtība savākšanai, pagaidu uzglabāšanai, pārstrādei un atkritumu uzskaitei; 

  Apkārtējās vides aizsardzības pasākumu plānošana,  to finansēšana un pasākumu 

īstenošanas uzraudzība; 

 Palielināt darbinieku zināšanas par apkārtējās vides drošību; attīstīt darbiniekos atbildības 

sajūtu par vides stāvokli, lai tie aktīvi piedalītos vides problēmu risināšanā; 

 Savlaicīga un visaptveroša personāla, valsts iestāžu un sabiedrības informēšana par 

uzņēmuma darbībām vides aizsardzības jomā, kā arī par rūpnieciskās darbības potenciālo 

ietekmi uz apkārtējo vidi. 

 

5. Vadības un personāla pienākumi 

Lai sasniegtu mērķi un realizētu galvenos principus vides jomā, SIA „Volburg” uzņemas 

sekojošus pienākumus: 

 Atklāt, identificēt un sistematizēt iespējamo negatīvo ietekmi uz vides aspektiem; 

 Nodrošināt vides drošības un vides aizsardzības darbību ar nepieciešamajiem 

resursiem, tai skaitā personālu, finansēm, tehnoloģijām, aprīkojumu un darba laiku; 

 Ieviest labakās starptautiskajiem standartiem atbilstošas ekoloģiskā menedžmenta 

vadības metodes; nodrošināt vides vadības sistēmas darbību un vērtēt tās darbības 

efektivitāti; 

 Nodrošināt atvērtību un pieejamību objektīvai informācijai par uzņēmuma ietekmi uz 

apkārtējo vidi un personālsa veselību; 

 Mijiedarboties un sadarboties ar valsts vides aizsardzības organizācijām. 

 

SIA „Volburg” vadība un personāls ir atbildīgi par vides politikas ievērošanu, un katra 

darbinieka pienākums ir nodrošināt vides drošību un aizsardzību. 

 

 

Directors SIA “VOLBURG”                                               V.Kononov 
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