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KKāāppēēc atkal un atkal par to runc atkal un atkal par to runāāt?t?

Vieni saka, ka tas ir moderni...

Otri saka, ka to prasa ES...

Trešie saka, ka tā vajag...

... ... ...



KKāāppēēc atkal un atkal par to runc atkal un atkal par to runāāt...? (2)t...? (2)

uzņēmums

Likumdevēja vara 

un politiskās nostādnes...

Izpildvara un kontrole...

Tiesu vara un 

likumpaklausība...

Tirgus:

- partneri,

- konkurenti 

- un patērētāji...

Arvien vairArvien vairāāk tiek tiešši i tirgustirgus situsituāācija un cija un konkurencekonkurence pieprasa uzpieprasa uzņēņēmmēējam domjam domāāt par t par 

videi draudzvidei draudzīīgas uzgas uzņēņēmmēējdarbjdarbīības attbas attīīststīīššanu, jo manu, jo mūūsdienu sdienu pircpircēējsjs maz pamazmaz pamazāām, m, 

bet likumsakarbet likumsakarīīgi ir piekusis, gi ir piekusis, ššo to sapratis, pavo to sapratis, pavēērtrtēējis un izmainjis un izmainīījies.....jies.....



Viens ir runViens ir runāāt, t, -- bet ko uzbet ko uzņēņēmumam vajadzmumam vajadzēētu dartu darīīt?t?

• Kāda ir vides aizsardzības mēraukla?

• Kā padarīt uzņēmumu zaļāku ?

• Kāds no tā visa ieguvums?

Enerģijas patēriņš.... fosilo energoresursu izmantošana.... dabas resursu patēriņš

(nocirstie koki, ūdens patēriņš, derīgo izrakteņu ieguve).... ķīmiskie produkti 

izejmateriālos... piesārņojošās vielas notekūdeņos... piesārņojošās vielas atmosfēras 

izmešos... ražošanas atkritumu daudzums.... atkritumu apsaimniekošana..... 

iepakojuma daudzums.... iepakojuma apsaimniekošana.... transportēšana.... 

u.c....u.c....u.c... 
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Viens ir runViens ir runāāt, t, -- bet ko uzbet ko uzņēņēmumam vajadzmumam vajadzēētu dartu darīīt? (2)t? (2)

Jebkurš uzņēmums, jebkura iestāde, jebkurš indivīds rada ietekmi uz vidi –

pārmaiņas, kas tietieššii vai pastarpinpastarpināātiti ietekmē vidi, tostarp cilvēku, viņa 

veselību un drošību, bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, 

ainavu materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto 

jomu mijiedarbību.

Videi draudzīgu apņemšanos nedemonstrē tikaitikai obligāto un tiešo ietekmju 

pārvaldība. Patiesas apņemšanās mēraukla ir attieksme, no kuras izriet 

brīvprātīga izvēle darīt arī kaut ko papildus... jo neviens jau neuzliek par 

pienākumu rūpīgi sekot līdzi tam, ko un no kā Tu piegādā, izvērtēt, ko Tu ražo 

un vai tas no tiesas kādam ir vajadzīgs, pārdomāt, uz kādu patēriņa uzvedību 

ar savu produktu Tu aicini pircēju, vai domdomāātt, kādu ietekmi uz vidi Tu radi?

Piegādātājs Uzņēmums Patērētājs

TIRGUS





KKāā padarpadarīīt uzt uzņēņēmumu mumu zazaļāļākuku??

Un kUn kāā to izdarto izdarīīt, lai no tt, lai no tāā bbūūtu ieguvums?tu ieguvums?

Kādam tas kaut ko arī izsaka, bet ne visiem viss!!!



KKāā padarpadarīīt uzt uzņēņēmumu mumu zazaļāļākuku??

Un kUn kāā to izdarto izdarīīt, lai no tt, lai no tāā bbūūtu ieguvums? (2)tu ieguvums? (2)

Jebko var izdarīt absolūti sarežģīti un arī daudz maz vienkārši, jautājums ir vai 

tiešām vajag pilnīgi visu vienmēr darīt sarežģīti?

Vides aizsardzība nedrīkst padarīt uzņēmējdarbību neelastīgu, konkurēt 

nespējīgu un smagnēju. Ja tā notiek, tad kaut kas tiek darīts nepareizi! 

Jautājums ir tikai tajā, vai tā tas tiek darīts apzināti?

Uzsākot darbu, nevajag domāt par pašām sistēmām, bet censties “izlobīt”, ko 

sistēmas un marķējumi par tirgu mums saka priekšā! Vadoties no tā var 

spriest, kā Jūsu produkts vai pakalpojums var kādam kļūt vajadzīgs! Proti: kas 

Jūsu patērētājam ir svarīgs, kad tas veic vērtību orientētu izvēli. 



Paldies!Paldies!

Un Un -- lai veicas!lai veicas!


