2015.gada 13.oktobris

Uzņēmumu izšķiršanās – energoresursu taupība ilgtermiņā vai faktu
konstatācija regulējuma ievērošanai

Viena no būtiskākajām izmaksu pozīcijām uzņēmumā, īpaši ražojošajos uzņēmumos, ir
enerģijas patēriņš. Šīs izmaksas iespējams samazināt, ja tiek apzināts energoresursu
patēriņš, izvērtēta to lietderība un iespējas veikt uzlabojumus. Uzņēmumu izšķiršanās,
izvēloties risinājumus, lai atbilstu aktuālajam valsts regulējumam, ir par energoresursu
taupību ilgtermiņā vai faktiskās situācijas konstatāciju, bez atkārtotas uzraudzības.
Nacionālie tiesību akti un starptautisko enerģijas patēriņa samazinājuma direktīva (ES
Direktīva 2012/27/ES (2012.gada 25.oktobris) ir vērsti uz to, lai uzņēmumi, kuri ir
energoresursu ietilpīgi, samazinātu enerģijas patēriņu. Šāda politika tiek veidota, jo strauji
pieaug enerģijas izmaksas, kā arī Eiropas valstis ir apņēmušās samazināt siltumnīcas efekta
gāzu (SEG) emisijas.
Iespējas, kā to paveikt un/vai apliecināt saviem partneriem atbildīgu biznesa praksi, ir vairākas
– ieviešot energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001:2011 vai veicot energoauditu.
Lielākā atšķirība starp ISO 50001:2011 un energoauditiem ir uzņēmuma lēmums izveidot
sistēmu, kas kalpos ilgtermiņā un dos iespēju izvērtēt ieviesto taupības pasākumu progresu
vai tikai konstatēt esošo situāciju energoresursu patēriņā ierobežošanai.
Uzņēmumi, kas izvēlas ilgtspējīgus risinājumus, gatavojas sertificēties pēc ISO 50001:2011.
Tas ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar
pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai. Standartā ir aprakstītas
energopolitikas ieviešanas prasības organizācijai, vienlaikus definējot mērķus un ieviešanas
plānu. Standarts ir viegli integrējams esošajās pārvaldības sistēmās (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001). Standarts pielietojams jebkurai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma vai
darbības jomas.
BM Trada pārstāvis Uldis Klezbergs: “Valsts politika, protams, paātrina procesu, kad
uzņēmumi aizdomājas par to, kā samazināt enerģijas patēriņu un izmaksas, bet piegādātāji no
globālām ķēdēm jau daudz agrāk ir pievērsuši pastiprinātu uzmanību vides aspektiem,
pieprasot uzņēmumiem sakārtot vides pārvaldību pēc starptautiski atzītiem standartiem, kā
ISO 14001:2004. Energopārvaldības sistēmas standarts ir vēl viena iespēja uzņēmumiem
izvērtēt savu efektivitāti.”

Uzņēmums BM Trada piedāvā sertifikācijas pakalpojumus, veicot pirmās un otrās pakāpes
sertifikācijas auditus un uzraudzības auditus noteiktos sertifikācijas cikla ietvaros.
Lai labāk izprastu standartu prasības, aicinām uzņēmumus izmantot sekojošas iespējas:
 Piedalīties bezmaksas seminārā AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā Jūrmalā
notiks 21.oktobrī. Semināra tēma - “Realizētie energoefektivitātes projekti”. Seminārā
varēs iepazīties ar rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultātiem, standarta
ISO 50 001 ieviešanu, alokatoru ietekmi uz apkures patēriņa samazinājumu un citu
energoefektivitātes projektu realizāciju.
Te vairāk: http://www.latvenergo.lv/lat/klientiem/EEC/seminari/
 Pieteikties mācību semināriem par ISO 50001: 2011 standartu 30.oktobrī vai
13.novembrī (pielikumā pieteikuma anketa), sīkāka informācija šeit:
http://bmtrada.lv/apmacibas/;
 Pieteikties mācību semināriem par ISO 14001: 2004 standartu un tā jaunumiem
9.decembrī (pielikumā pieteikuma anketa), sīkāka informācija šeit:
http://bmtrada.lv/apmacibas/.
 Pieteikties konsultācijai par uzņēmuma iespējām veikt sertifikāciju, sazinoties ar
uzņēmumu: +371 67772193, bmtrada@bmtrada.lv
Atsauksmes no mūsu klientiem: http://bmtrada.lv/saruna-ar-klientu/
Informācija par ES Direktīvu: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4572
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