
Baltic International Bank SE 

PO/430/077/V01 Vides aizsardzības politika Spēkā no: 05.11.2020., Rīga K4, P2, I2, V1 1/3 

 

 
 

 

 

 

 

VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA 
 

Saturs: 

 

1. Dokumenta organizatoriskie nosacījumi .............................................................................................. 1 

2. Lietotie termini un saīsinājumi .............................................................................................................. 1 

3. Vispārējie noteikumi ................................................................................................................................ 1 

4. Vides aizsardzības pamatnostādnes ..................................................................................................... 2 

5. Politikas atbildība, īstenošana, un kontrole ......................................................................................... 2 

           Saistītie dokumenti, atsauces…………………………………………………………………………………………………….3 

 

1. Dokumenta organizatoriskie nosacījumi 

2. Lietotie termini un saīsinājumi 

Banka – Baltic International Bank SE. 

ESG – saīsinājums angļu valodā atšifrējams kā Environmental, Social, Governance jeb vide, sociālā atbildība, 

pārvaldība, ar kuru apzīmē pieeju, kas vērsta uz ilgtspējīgu attīstību. ESG pieeja nosaka tās principiem 

atbilstošu organizāciju rīcības modeli. Organizācijas, kas apņemas sekot šai pieejai, savā darbībā apsola 

pievērsties 1) vides saglabāšanai (domājot par siltumnīcefekta gāzu izmešiem, bioloģisko daudzveidību, 

vides piesārņojumu, ogļskābās gāzes izmešiem, atjaunojamo enerģiju), 2) sociālajai atbildībai (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) labai pārvaldībai (domājot par korupcijas 

nepieļaušanu, reputāciju, pārvaldības efektivitāti). 

SBAP – Bankas Stratēģiskās un biznesa attīstības pārvalde. 

ESG komisija – ESG pieejas īstenošanas komisija. 

Valde – Bankas valde. 

Padome – Bankas padome. 

3. Vispārējie noteikumi 

3.1. Vides aizsardzības politikas (turpmāk – Politika) galvenais mērķis ir panākt efektīvu un ilgtspējīgu 

dabas resursu izmantošanu un saskaņā ar Latvijas Republikas (tālāk – LR) un Eiropas Savienības (tālāk – 

ES) vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, palīdzēt mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošināt 

iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.  

Versijas 
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Spēkā no: Veikto izmaiņu apkopojums Lpp. 
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1. 05.11.2020. 1. Pārveidots jaunā formātā (ielikti Dokumenta organizatoriskie 

nosacījumi); 

2. Politika jaunā redakcijā. 
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3.2. Politika nosaka vides aizsardzības pamatnostādnes, kas raksturo Bankas apņemšanos rīcībai 

vides aizsardzības jomā. Politika izstrādāta saskaņā ar LR Vides aizsardzības likumu, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Ģenerālajā asamblejā pieņemto rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas 

attīstības programma 2030. gadam” un Latvijas Komercbanku Asociācijas izveidoto “Banku Sociālo Hartu”. 

3.3. 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 sabiedrībai. Šī Politika saskan ar Bankā īstenotās ESG 

pieejas principiem. 

3.4. Saskaņā ar Bankas stratēģiju un Bankas ESG pieejas īstenošanas vadlīnijām, Banka par 

prioritāriem ir izvēlējusies šādus vides aizsardzības virzienus: 

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

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

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

nodrošināšana);  

c) energoefektivitāte (t.sk. atjaunojamās enerģijas izmantošana). 

4. Vides aizsardzības pamatnostādnes 

4.1. Bankas apņemšanās un nodomi ir šādi: 

 nodrošināt ilgtspējīgu Bankas darbību un starptautiskajos un nacionālajos vides aizsardzības 

normatīvajos aktos noteikto principu ievērošanu;  

 iekļaut vides aizsardzības faktoru novērtēšanu biznesa lēmumu pieņemšanā; 

 investīciju projektu finansēšanā dot priekšroku uz vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību 

vērstiem projektiem; 

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

izmantošanu; 

 nodrošināt efektīvu elektroenerģijas izmantošanu un paaugstināt Bankas ēku energoefektivitāti; 

 samazināt Bankas saimnieciskajā darbībā izmantotā ūdens patēriņu; 

 samazināt izmantotā papīra daudzumu un veicināt elektronisko dokumentu izmantošanu; 

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

risinājumus atkritumu samazināšanai; 

 nodrošināt atkritumu šķirošanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei; 

 uzraudzīt ar Bankas darbību saistītos apkārtējo vidi ietekmējošos faktorus; 

 paaugstināt Bankas darbinieku informētības līmeni vides aizsardzības jomā un palielināt iesaisti 

Politikas īstenošanā; 

 meklēt jaunus, inovatīvus risinājumus dabas resursu efektīvākai izmantošanai, atbilstoši 

ilgtspējīgas attīstības principiem; 

 uzturēt dialogu ar Bankas ietekmes pusēm un informēt par Bankas īstenotajām aktivitātēm vides 

aizsardzības jomā: darbiniekiem, investoriem, sadarbības partneriem, klientiem, Bankas darbību 

uzraugošajām institūcijām, un sabiedrību, lai veicinātu ilgtspējīgas attīstības principu  

popularizēšanu; 

 veicināt un atbalstīt videi draudzīgus sociālos, t.sk. kultūrvides projektus.  

5. Politikas atbildība, īstenošana, un kontrole 

5.1. Bankas struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par to, kā to pakļautībā esošie darbinieki, pildot to 

kompetencē esošās funkcijas, uzdevumus un darba pienākumus, ievēro Politikas īstenošanas prasības.  

5.2. Politikā noteiktās pamatnostādnes, ko Banka apņēmusies ievērot, tiek īstenotas caur ESG pieeju 

reglamentējošiem Bankas IND.  
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5.3. Lai noteiktu un veiktu nepieciešamos pasākumus Politikas īstenošanai:   

5.3.1. pakalpojumu jomā, Banka veic tās sniegto pakalpojumu ietekmes uz vidi novērtējumu visā 

pakalpojumu dzīves ciklā, identificējot ietekmes un nosakot regulāri uzraugāmos raksturlielumus 

un rādītājus (kvalitatīvus un/vai kvantitatīvus). Pamatojoties uz regulāri uzraugāmo raksturlielumu 

un rādītāju izmaiņām, reizi gadā pārskata un nosaka sasniedzamos mērķus un plāno veicamās 

darbības vidi ietekmējošo faktoru samazināšanai; 

5.3.2. saimnieciskajā darbībā, Banka: 

1) izvēlas energoefektīvus risinājumus un taupa resursus – ūdeni, elektroenerģiju, siltumenerģiju;  

2) apsaimnieko atkritumus atbilstoši Bankas un ārējo regulējošo normatīvo aktu prasībām;  

3) uzrauga noteikto raksturlielumu patēriņu un daudzumu, un nosaka sasniedzamos mērķus.  

5.3.3. iekšējā un ārējā komunikācijā, Banka vērš uzmanību uz darbinieku, klientu un citu ietekmes pušu 

izpratnes par vides aizsardzības nozīmi veidošanu un stiprināšanu, informējot par Bankas 

veiktajiem pasākumiem vides aizsardzības jomā.  

5.4. Banka Politikas īstenošanas aktivitātes plāno un iekļauj ikgadējā ESG pieejas īstenošanas plānā 

(turpmāk tekstā – Plāns).  

5.5. SBAP organizē Plāna izpildes kontroli un par tā izpildi ziņas sniedz Valdei divas reizes gadā.  

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

par paveikto, ko iesniedz Valdei un Valde Padomei.  

5.7. Valde ir atbildīga par Politikas īstenošanas kontroli.  

5.8. Padome uzrauga Politikas īstenošanu.  

Saistītie dokumenti, atsauces 

 

Bankas saistītie iekšējie normatīvie dokumenti  

 Bankas biznesa stratēģija;  

 ESG pieejas īstenošanas vadlīnijas;  

 ESG pieejas īstenošanas noteikumi.  

 

Izmantotie ārējie resursi:  

 Latvijas Republikas Vides aizsardzības likums;  

 ANO Ģenerālajā asamblejā pieņemtā rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030. gadam”; 

 Latvijas Komercbanku Asociācijas izveidotā “Banku Sociālā Harta”. 

https://likumi.lv/doc.php?id=147917
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/LKA_Banku_sociala_harta_final.pdf

