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1. Mērķi
1.1. SIA “ADUGS Production” ir viens no lielākajiem konditorejas izstrādājumu ražotājiem Baltijā. Uzņēmums Latvijā savā jomā ir līderis
kā apgrozījumā, tā arī eksportā. Nepārtraukta attīstība un jaunu risinājumu meklēšana ir uzņēmuma panākumu atslēga līderpozīcijas
saglabāšanā. SIA “ADUGS Production” ražo dažādus cepumus, krekerus, sausiņus, vafeļu tortes un virkni ekskluzīvu ar roku darbu
veidotus kulinārijas meistardarbus. Lai atbilstu katra pircēja gaumei un ērtībām, produkti tiek fasēti visdažādākā veida un izmēra
iepakojumos.
1.2. Efektīva resursu pārvaldība ir būtisks nosacījums mūsu patērētājiem izdevīgu produktu ražošanā un demonstrē atbildīgu pieeju vides
resursu izmantošanā. Mēs uzturam un attīstām ražošanu un izstrādājumu piegādes tīklu patērētājiem optimālākajā veidā, ievērojot
ekonomiskos, sociālos un vides aizsardzības nosacījumus, maksimāli izmantojot vietējos, atjaunojamos un videi draudzīgus
energoresursus.

2. Operacionālā politika
2.1. Mēs izvērtējam enerģijas izmaksas, patēriņu un ietekmi uz vidi, projektējot ēku izbūvi un renovāciju, kā arī, veicot iekārtu,
transportlīdzekļu un pakalpojumu iegādi, kas ietekmē būtisku enerģijas patēriņu.
2.2. Ēku, iekārtu un transportlīdzekļu apkope un uzturēšana tiek veikta plānveidīgi, lai ievērotu produktu transportēšanas un
uzglabāšanas nosacījumus un novērstu nelietderīgu enerģijas patēriņu.
2.3. Lai nepieļautu neefektīvu enerģijas izlietojumu, katra sabiedrības uzdevumā strādājošā darbinieka pienākums, ir ziņot par ēku,
iekārtu vai transportlīdzekļu bojājumiem vai darbības novirzēm no normas savam maiņas vadītājam, tiešajam vadītājam vai arī par
apkalpošanu atbildīgajam personālam.
2.4. Veicot iepirkumus, mēs ņemam vērā ne tikai sākotnējos iegādes, izbūves un uzstādīšanas izdevumus, bet arī ekspluatācijas un
uzturēšanas izmaksas visā ēku, iekārtu un transporta līdzekļu dzīves ciklā vai investīciju atmaksāšanās periodā.

3. Informācija un komunikācija
3.1. Šī energopārvaldības politika tiek komunicēta visiem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem, kas ietekmē būtisku
enerģijas patēriņu.
3.2. Komunikācija ar darbiniekiem tiek nodrošināta ražošanas plānošanas sapulcēs, lai informētu par energopārvaldības mērķiem, to
izpildi, kā arī iespējamajiem energoefektivitātes uzlabojumiem.
3.3. Mēs informējam savus klientus, piegādātājus un citas ieinteresētās puses par šo energopārvaldības politiku, publicējot informāciju
uzņēmuma mājas lapā – www.adugs.lv. Informācija par uzņēmuma energopārvaldības mērķiem un rīcības plāniem netiek publiski
komunicēta ārpus uzņēmuma.
3.4. Mēs nodrošinām komunikāciju ar saviem klientiem un piegādātājiem, lai identificētu iespējamos energoefektivitātes uzlabojumus
nepārtraukti uzlabotu savu sniegumu.

4. Zināšanas un kompetence
4.1. Mēs nodrošinām saviem darbiniekiem iespējas papildināt savas kompetences un zināšanas, kas var uzlabot uzņēmuma
energoefektivitātes rādītājus.
4.2. Mēs definējam prasības ārējiem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem iepirkuma procedūru ietvaros, tai skaitā nosakot personāla
kompetenci jomās, kas ietekmē būtisku enerģijas patēriņu un nosakot prasības savstarpējai komunikācijai.

5. Resursi
5.1. Resursi uzņēmuma energoefektivitātes uzturēšanai un uzlabošanai tiek plānoti un piešķirti ikgadējā budžeta ietvarā, kā arī, veicot
konkrētu investīciju projektu plānošanu. Kur tas ir iespējams, energoefektivitātes uzlabošanai tiek piesaistīti ārējie finansējuma avoti.
5.2. Energoefektivitātes uzlabojumi, kuru paredzamais atmaksas periods ir mazāks nekā viens gads, var tikt realizēti esošo vadības
pilnvaru līmenī bez budžeta apstiprināšanas procesa.

6. Atbilstība un nepārtraukta uzlabošana
6.1. Mēs apņemamies regulāri pārskatīt un nodrošināt atbilstību enerģijas patēriņa un lietošanas jomu regulējošo normatīvo aktu, līgumu
un standartu prasībām. Atbilstība šīs Energopārvaldības politikas, kā arī ārējām prasībām tiek izvērtēta vismaz reizi gadā, veicot
iekšējos auditus, kā arī pēc jaunu saistošo normatīvo aktu stāšanās spēkā un, noslēdzot līgumus par enerģijas piegādi vai iekārtām
un pakalpojumiem, kas ietekmē būtisku enerģijas lietošanu.
6.2. Uzņēmumā tiek veikta energopārvaldības sistēmas darbības pārskatīšana un uzlabojumu plānošana vismaz reizi gadā, sekojot iekšējā
audita un plānošanas ciklam.
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