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BALTIC INTERNATIONAL BANK VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA 

1. Termini 

Banka – AS „Baltic International Bank”. 

ESG – termins nozīmē Environmental, Social, Governance (vide, sociālā atbildība, pārvaldība). Termins apzīmē 

koncepciju/pieeju, kas nosaka organizācijas atbilstošu uzvedības modeli. Organizācijas, kas apņemas sekot šai 

koncepcijai, savā darbībā apsola pievērsties/ fokusēties uz 1) vides saglabāšanu (domājot par siltumnīcefekta 

gāzu izmešiem, bioloģisko daudzveidību, vides piesārņojumu, ogļskābās gāzes izmešiem, atjaunojamo 

enerģiju), 2) sociālo atbildību (domājot par nodarbināšanas paradumiem, cilvēku piespiedu pārvietošanu 

(piem., sakarā ar apdzīvoto teritoriju iekļaušanu industriālajā zonā), cilvēktiesībām, veselību un drošību, 

finansiāliem pakalpojumiem maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), 3) labu pārvaldību 

(domājot par korupciju, reputāciju, pārvaldības efektivitāti). 

SPP – Bankas Stratēģiskās plānošanas pārvalde. 

ESG komisija – ESG pieejas īstenošanas komisija. 

Valde – Bankas valde. 

Padome – Bankas padome. 

2. Vispārējie noteikumi 

2.1. Vides aizsardzības politikas noteikšanas galvenais mērķis ir panākt efektīvu un ilgtspējīgu dabas resursu 

izmantošanu un saskaņā ar Latvijas un ES vides aizsardzības normatīvajiem aktiem – palīdzēt mazināt negatīvo 

ietekmi uz vidi un nodrošināt iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.  

2.2. Baltic International Bank vides aizsardzības politika (turpmāk tekstā – Politika) nosaka vides aizsardzības 

pamatnostādnes, kas raksturo Bankas apņemšanos rīcībai vides aizsardzības jomā. Politika izstrādāta saskaņā 

ar Bankas stratēģiju laika posmam līdz 2030.gadam, kas t.sk. paredz Bankas darbībā īstenot ESG pieeju. ESG 

pieejas īstenošanai ir apstiprinātas ESG pieejas īstenošanas vadlīnijas un ESG pieejas īstenošanas noteikumi. 

2.3. Banka tic, ka tās darbībā izmantotā atbildīgā pieeja ar skatu un rūpēm nākotnē, nodrošina ilgtspējīgas 

attīstības pamatu. Banka zina, ka vides saglabāšanas un sociālās atbildības un labas pārvaldības jautājumi ir 

svarīgi biznesa videi un kopienai, kurā Banka darbojas.  

2.4. Saskaņā ar Bankas stratēģiju un Bankas ESG pieejas īstenošanas vadlīnijām, Banka par prioritāriem ir 

izvēlējusies šādus vides aizsardzības virzienus: 

 dabas resursu saglabāšana (t.sk. dabas resursu taupīšana); 

 vides nepiesārņošana (t.sk. gaisa un ūdens piesārņojuma novēršana, siltumnīcefekta gāzu un 

ogļskābes gāzes izmešu samazināšana, atkritumu pārvaldīšana, cilvēku veselības un drošības 

nodrošināšana);  

 energoefektivitāte (t.sk. atjaunojamās enerģijas izmantošana). 

2.5. Politika stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas Padomē. Ar šīs Politikas spēkā stāšanos savu spēku zaudē 

„Baltic International Bank vides aizsardzības politika”, kas tika apstiprināta 2015.gada 13.martā (Padomes 

protokols Nr.25-1/05/15).  
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3. Vides aizsardzības pamatnostādnes 

3.1. Banka apņemšanās un nodomi ir šādi: 

 nodrošināt ilgtspējīgu Bankas darbību un vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu;  

 veicināt Bankas darbā efektīvu dabas resursu izmantošanu, t.sk. videi draudzīgu tehnoloģiju 

izmantošanu; 

 iekļaut vides aizsardzības faktoru novērtēšanu biznesa lēmumu pieņemšanā; 

 investīciju projektu finansēšanā dot priekšroku ekoloģiskiem un „zaļo tehnoloģiju” projektiem; 

 nodrošināt efektīvu elektroenerģijas izmantošanu un paaugstināt Bankas ēku energoefektivitāti; 

 samazināt izmantotā papīra daudzumu un veicināt elektronisko dokumentu izmantošanu; 

 samazināt kopējo Bankas radīto atkritumu daudzumu, izvērtējot to rašanos cēloņus un meklējot 

risinājumus atkritumu samazināšanai; 

 nodrošināt atkritumu šķirošanu un otrreizējo pārstrādi; 

 samazināt ūdens patēriņu; 

 veikt regulāru vides aizsardzības politikas īstenošanas pašnovērtējumu un ziņot Bankas vadībai par 

sasniegtiem rezultātiem;  

 sekot līdzi izmaiņām LR un ES normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā, atbilstoši pilnveidojot 

Politiku;  

 uzraudzīt ar Bankas darbību saistītos apkārtējo vidi ietekmējošos faktorus; 

 paaugstināt Bankas darbinieku informētības līmeni vides aizsardzības jomā un palielināt iesaisti 

Politikas īstenošanā; 

 informēt sabiedrību un ietekmes puses par Bankas īstenotajām aktivitātēm vides aizsardzībā; 

 meklēt jaunus, inovatīvus risinājumus dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā, izmantojot „zaļo” dzīves 

filozofiju; 

 uzturēt atklātu dialogu ar Bankas ietekmes pusēm: klientiem, uzraugošām institūcijām, investoriem, 

darbiniekiem, piegādātājiem un plašāku sabiedrību, lai nodrošinātu „zaļa” dzīves veida popularizēšanu; 

 nodrošināt vietējās kopienas iesaisti, veicinot un atbalsot videi draudzīgus sociālos, t.sk. kultūrvides 

projektus. 

4. Politikas īstenošanas kontrole un ziņošana par rezultātiem 

4.1. Banka Politikas īstenošanas pasākumus un aktivitātes plāno vienlaikus ar ESG pieejas īstenošanas 

ieviešanas plāna sastādīšanu, un tie ir iekļaujami kopējā ESG pieejas īstenošanas ieviešanas plānā. 

4.2. Plāna izpildes kontroli organizē SPP un sniedz ziņas par plāna izpildi Valdei 2 reizes gadā. 

4.3. Reizi gadā ESG komisija izvērtē sasniegtos rezultātus ESG pieejas īstenošanā un sagatavo ziņojumu par 

paveikto, ko iesniedz Valdei un Padomei.  

 

5. Noslēguma jautājumi 

5.1. SPP ir atbildīga par Politikas regulāru pārskatīšanu un aktualizēšanu, bet ne retāk kā reizi divos gados, 

vai pēc nepieciešamības, ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Bankas darbībā un 

stratēģijā, apkārtējā vidē.    

5.2. Valde ir atbildīga par politikas īstenošanas kontroli. 

5.3. Padome uzrauga Politikas īstenošanu. 


