VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA

“MAXIMA Latvija” SIA (turpmāk - Uzņēmums) apzinās, ka rūpes par vidi– saprātīga un
taupīga resursu izmantošana ir uzņēmuma ilgtspējīgas pastāvēšanas būtisks faktors.
Uzņēmums ir definējis trīs būtiskākos vides aizsardzības politikas virzienus, kuros tiek
īstenotas virkne aktivitāšu ar mērķi optimizēt procesus, samazināt ietekmi uz vidi un optimāli
izmantot pieejamos resursus.
Uzņēmums darbojas trīs būtiskākajos virzienos, kas nodrošina vides aizsardzības politikas
īstenošanu uzņēmumā – atkritumu pārstrāde, atkārtota izmantošana un vispārēja
samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana un oglekļa emisijas samazināšana, kā arī
piegādes ķēdes efektivitātes uzlabošana.
2019. gadā “Maxima Grupe” spērusi nākamo soli ilgtspējas virzienā un kļuvusi par Apvienoto
Nāciju organizācijas (ANO) Globālā līguma (United Nations Global Compact initiative)
dalībnieci. Pievienojoties šim līgumam, kas darbojas jau 20 gadus, “Maxima Grupe” apņemas
atbalstīt desmit Globālā līguma principus , kas ietver arī vides aizsardzības jautājumus, kā
arī īstenot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ietverti ANO Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
līdz 2030. gadam.
Atbildības jomas
Uzņēmumā noteiktā persona, kura ir atbildīga par vides aizsardzības jomu, ir Īpašumu
ekspluatācijas departamenta Komunālo pakalpojumu speciālists, savukārt projektu vadītāji ir
Īpašumu ekspluatācijas daļas vadītājs un Procesu un kvalitātes vadības departamenta
direktore.
Uzņēmums nodrošina, ka Vides aizsardzības politiku Uzņēmumā realizē darbinieki, kuru
izglītības un kompetences līmenis ir atbilstošs izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Uzņēmuma darbiniekiem, atbilstoši to darbības jomām un noteiktajiem pienākumiem, ir
pienākums sniegt informāciju un atbalstu Vides aizsardzības politikas veiksmīgai darbībai un
mērķu sasniegšanai. Ja vien Uzņēmuma iekšējais regulējums nenosaka citādi, ikvienam
darbiniekam ir tiesības saņemt informāciju, piedalīties, sniegt priekšlikumus Uzņēmuma
vides aizsardzības politikas uzlabošanā un attīstībā.
Vides aizsardzības politikas darbības mērķi un uzdevumi
Uzņēmums realizē darbības, lai sasniegtu uzstādītos ilgteriņa mērķus definētajās darbības
jomās – atteikšanās no plastikāta maisiņu izmantošanas un citu, videi draudzīgu iepakojuma
veidu izmantošana (līdz 2025. gadam), produktu plastmasas iepakojumos apjoma

samazināšana (līdz 2021. gadam), pārtikas atkritumu samazināšana (līdz 2030. gadam),
videi draudzīga iepakojuma ieviešana Private Label produktiem (līdz 2025. gadam), ieviest
energoefektīvu uzņēmējdarbību uzņēmumā (līdz 2029. gadam).
Viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķiem paredz
nodrošināt ilgtspējīgus iedzīvotāju patēriņa paradumus un ražošanas modeļus. Kā viena no
mērķa sasniegšanas galvenajām vadlīnijām noteikta nepieciešamība līdz 2030. gadam uz
pusi samazināt pārtikas atkritumu apjomu uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un
patēriņa līmeņos un samazināt pārtikas zudumus ražošanas un piegādes ķēdēs.
Lai īstenotu šo mērķi, ‘’Maxima Latvija’’ 2019. gadā aktīvi iesaistījās Pārtikas aprites
uzraudzības likuma grozījumu virzīšanā, un šīs iniciatīvas rezultātā spēkā noteikumi, kas ļauj
labdarībai ziedot noteiktu pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām. Pēc regulējuma
stāšanās spēkā Uzņēmums ir veicis pārtikas ziedojumus Latvijas Samariešu apvienībai,
ziedotā pārtika nonāk pie atbalsta saņēmējiem ziedojumu izdales punktā “Māja atbalstam”.
2016.gadā uzņēmums ieguva ISO 50001 sertifikātu, 2019 gadā veicot resertifikācijas auditu;
LED apgaismojums jaunajiem objektiem un objektiem pēc rekonstrukcijām; Īstenota reklāmu
gaismas kastu apgaismojuma maiņa; pabeigts projekts apgaismojuma maiņai; loģistikas
centrā "Abras", gaisa dzesēšanas (čilleru) nomaiņa uz jaunās paaudzes efektīvākām
iekārtām vairākos; objektos un rooftopu (ventilācijas/apkures/ dzesēšanas iekārtu) nomaiņa.
Nomainot noliktavas centros jaunos iekrāvējus. 2019 gadā tika atvērts pirmais veikalu, kur
tiks izmantotas saules paneļi, kas nodrošinās veikaliem autonomu elektroenerģijas piegādi.
Informēšana par Vides aizsadzības politikas darbību
Lai veicinātu izpratni par vides aizsardzības politiku un tās mērķiem visos Uzņēmuma
līmeņos, atbildīgās personas nodrošina regulāru informāciju par energoefektivitāti
atbilstošām iekšējām un ārējām organizācijas mērķa auditorijām.
Ja Uzņēmuma veidotā prakse var būt noderīga arī citiem tautsaimniecības dalībniekiem vai
citiem interesentiem, Uzņēmums dalās ar savu pieredzi un veicina energoefektivitāti.
Vienlaikus tiek ievērots, lai tas nerada negatīvu ietekmi Uzņēmuma biznesa procesiem vai
neizpauž iekšēju vai konfidenciālu Uzņēmuma informāciju.
Rezultātu mērījumi un energoefektivitātes uzlabošana
Balstoties uz mērījumu programmu, uzņēmums izvērtē sasniegtos rezultātus starp
atbildīgajām struktūrvienībām, organizē kopējos darbības plānus. Uzņēmums ir noslēdzis
sadarbības līgumu ar Vides konsultācijas biroju par satistikas pārskata sagatavošanu par
lietus un notekūdeņu paraugu ņemšanu un laboratorisku analīžu veikšanu.

