Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija”
VIDES POLITIKA

I.

Vides politikas pamatprincipi

1. Ņemot vērā, ka VSIA “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija)
ir valsts kapitālsabiedrība, kas veic normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, Jūras
administrācija apzinās savas darbības rezultātā radīto ietekmi uz vidi, rīkojas videi
atbildīgi visos savas darbības aspektos ievērojot ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus.
2. Jūras administrācija piemēro labākos pieejamos vides aizsardzības risinājumus, ņemot
vērā izmaksu un ieguvumu samērīguma principu, kā arī pievērš uzmanību tam, lai
netiktu pasliktināta klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāte.
3. Jūras administrācija apzinās, ka darbinieku izglītošana par ilgtspējīgu un videi draudzīgu
rīcību ikdienā, kā arī vides pārvaldība kapitālsabiedrībā ir svarīgi aspekti Latvijas un
globālo vides aizsardzības mērķu sasniegšanai.

II.

Darbības principi

4. Ietekmes uz vidi mazināšanai Jūras administrācija:
4.1. veic savu darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un piemēro labākos pieejamos
vides aizsardzības risinājumus, ņemot vērā pasākumu izmaksu samērīgumu;
4.2. identificē ietekmes uz vidi aspektus, nosaka mērķus un uzdevumus, uzrauga
rezultātus, izvērtē ieviesto pasākumu efektivitāti; nepieciešamības gadījumā nosaka
jaunus kapitālsabiedrības mērķus un/vai pasākumus;
4.3. iekļauj vides politikas mērķus kapitālsabiedrības darbības stratēģijā un integrē tos
kvalitātes vadības sistēmā, lai nodrošinātu darbības ietekmes uz vidi nepārtrauktu
mazināšanu;
4.4. apņemas mazināt ietekmi uz klimatu, samazinot enerģijas un resursu patēriņu;
4.5. apņemas ilgtspējīgi izmantot resursus, samazināt kapitālsabiedrības darbības
rezultātā radušos atkritumu daudzumu un veicina atkritumu pārstrādi tos šķirojot;
4.6. īsteno videi draudzīgus jeb “zaļus” iepirkumus, kur tas ir iespējams;
4.7. lai veicinātu darbinieku atbildību pret vidi, izglīto un informē darbiniekus par
tēmām, kas saistītas ar vides aizsardzību, resursu ilgtspējīgu izmantošanu un Jūras
administrācijā noteiktajiem vides mērķiem; iesaista darbiniekus vides politikas
uzturēšanā un pilnveidošanā.
4.8. rāda priekšzīmi citiem, iesaistoties vides aizsardzības un dabas saglabāšanas
pasākumos, un aicina to darīt arī citiem.

III.

Vides pārvaldības sistēmas darbība

5. Lai izvērtētu tās jomas, kas Jūras administrācijas darbības laikā rada būtisku ietekmi uz
vidi un kur ir potenciāls ietekmes uz vidi mazināšanai, Jūras administrācija veic savas
darbības ietekmes uz vidi izvērtējumu, sagatavojot “VSIA “Latvijas Jūras
administrācija” darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un rīcības plānu”. Tajā tiek
noteikti konkrēti mērķi, realizējamie pasākumi un uzdevumi.
6. Pasākumi tiek realizēti, nosakot atbildīgās personas par konkrētu pasākumu/uzdevumu
izpildi, kā arī par konkrētā mērķa sasniegšanu.
7. Novērtējumu un rīcības plānu apstiprina valde.
8. Apkopojot datus par katru kalendāro gadu, tiek veikts datu monitorings, lai konstatētu
konkrēta mērķa sasniegšanas progresu.
9. Reizi gadā tiek sagatavots un valdei iesniegts “Ziņojums par vides politikas mērķu
sasniegšanu”, kas ietver mērķu sasniegšanas progresu, vides pasākumu īstenošanas gaitu
un datu monitoringa rezultātus, informāciju par darbinieku izglītošanu, veiktajiem
zaļajiem iepirkumiem u.c.
10. Nepieciešamības gadījumā valde pārskata darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un
rīcības plānu un nosaka jaunus uzdevumus/mērķus un/vai pasākumus/uzdevumus.

