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1. Par šo dokumentu
2021. gada vidiskās deklarācijas mērķis ir informēt visas 
ieinteresētās personas par ERGO Insurance SE un ERGO Life 
Insurance SE (turpmāk tekstā – ERGO) vidisko sniegumu un 
pasākumiem, kas tiek veikti, lai pastāvīgi uzlabotu vidiskās 
pārvaldības sistēmu. Šis dokuments ir pirmā vidiskā 
deklarācija, ko ERGO ir sagatavojusi atbilstīgi EMAS prasībām.
 

Vidiskā deklarācija ir sagatavota atbilstīgi EMAS jeb Eiropas 
Savienības vidiskās pārvaldības un audita sistēmas 
standartiem, un tā ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Vidiskās 
deklarācijas pārskata periods ir no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2021. gada 31. decembrim. ERGO ir nolēmusi vidiskās 
deklarācijas ieinteresētajām personām darīt pieejamas, par 
pamatu ņemot kalendāra gadu.

Arī ERGO Baltijas valstu uzņēmumi ir apņēmušies 
sasniegt iepriekš minēto mērķi. Rīkojoties saskaņā ar 
mūsu zīmola saukli „Rūpēties par nākotni ir mūsu 
dabā”, mēs vēlamies iesaistīties starptautiskajā iniciatīvā 
un veikt atbilstīgus pasākumus, lai mazinātu oglekļa 
dioksīda emisiju mūsu organizācijā.
Lai to izdarītu, mēs aprēķinām savu „oglekļa pēdu”, 
sekojam tās izmaiņām un meklējam veidus, kā 
samazināt CO2 emisiju. Uzņēmuma valde ir apstiprinājusi 
vidiskās pārvaldības un enerģētikas politiku un izveidojusi 
īpašu vidiskās pārvaldības darba grupu. Minētā darba 
grupa uzņēmumā ievieš un īsteno vidiskās pārvaldības 
sistēmu. Jaunās sistēmas ietvaros ERGO ir īstenota 
virkne pasākumu, piemēram, mēs apkopojam datus par 
ūdens un elektroenerģijas patēriņu, apkuri, darījumu 
braucieniem un radītajiem atkritumiem un pārrēķinām 
iegūtos datus CO2 emisijās, mēs izstrādājam rīcības 
plānus CO2 emisiju samazināšanai, lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi – samazinātu emisijas par iecerētajiem 12 %, mēs 
esam apzinājuši un uzraugām ar mūsu organizācijas 
darbību saistītos vidiskos riskus un mēs visi mācāmies 
ikdienā ņemt vērā mūsu rīcības vidiskos aspektus.
Mēs esam pārliecināti, ka esam gatavi sākt savu ceļu, 
lai īstenotu pozitīvas pārmaiņas klimata jomā. Mūs 
gaida ilgstošs un nepārtraukts darbs, lai visās ERGO 
darbības jomās samazinātu CO2 emisijas. Mēs ticam, ka 
visi ERGO Baltijas valstu uzņēmumu darbinieki aktīvi 
iesaistīties šajā procesā un palīdzēs mums īstenot mūsu 
klimatiskās ieceres 2025. gadam.

Bogdans Benčaks
ERGO valdes priekšsēdētāju Baltijas valstīs

“Mātesuzņēmumi — Munich Re un ERGO grupa — ir paziņojuši par 
stratēģiskajām iecerēm 2025. gadam, kas atbilst koncepcijai 

“Veidot – pielāgot – sasniegt”. Minētajā stratēģijā ietilpst arī klimatiskās 
ieceres 2025. gadam, kuru galvenais mērķis ir līdz 2025. gadam samazināt 

pašreizējās CO2 emisijas par 12 % uz vienu darbinieku.”

Bogdans Benčaks (Bogdan Benczak)

ERGO Baltijas valstu uzņēmumu 
klimatiskās ieceres 2025. gadam
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ERGO Latvijā pārstāv divi uzņēmumi:
 

  ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 
  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Apdrošināšana ir ilgtermiņa pakalpojums, tāpēc mēs ERGO vienmēr domājam par nākotni. 
Mēs:

  rīkojamies ilgtspējīgi, tostarp aizsargājot apkārtējo vidi un klimatu,
  apzinām mūsu klientu vajadzības un rīkojamies saskaņā ar tām,
  nodrošinām saviem darbiniekiem labvēlīgu darba atmosfēru,
  atbalstām sabiedrību, organizējot dažādus pasākumus un piedaloties citu uzņēmumu un organizāciju rīkotajos 
pasākumos.

Dalība Ilgtspējas indeksa pašnovērtējuma projektā
Kopš 2017. gada ERGO piedalās Ilgtspējas indeksa pašnovērtējuma projektā. Tas mums ļauj ne tikai sekot līdzi attīstī-
bai, bet arī saprast, kurās jomās varam kļūt vēl ilgtspējīgāki.

Korporatīvās sociālās atbildības attīstība
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2. Par ERGO
ERGO ir viena no vadošajām apdrošināšanas grupām 
Baltijas valstīs, kas piedāvā nedzīvības, dzīvības un veselības 
apdrošināšanu. Vairāk nekā 650 tūkstoši klientu Baltijas 
valstīs uzticas ERGO grupas sniegtajiem pakalpojumiem, 
kompetencei un finanšu stabilitātei.
 

ERGO uzņēmumi Latvijā ietilpst starptautiskajā ERGO grupā, 
kas ir pārstāvēta 30 valstīs un kurā kopumā strādā aptuveni 
38 tūkstoši darbinieku.
ERGO grupa pieder vienam no vadošajiem pārapdrošinātājiem 
pasaulē – pārapdrošināšanas sabiedrībai Munich RE. ERGO 
grupas mērķis ir ilgtspējīga uzņēmējdarbība, jo mūsu 
nākotne sākas jau šodien.

Mēs apdrošinām cilvēkus un uzņēmumus nākotnei. Mūsu 
izraudzītais virziens ir ilgtspējīga rīcība un rūpes par nākotni.
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Ilgtspējīga 
uzņēmējdarbības 
prakse

  Mūsu klienti
  Mūsu darbinieki
  Mūsu investīcijas
  Korporatīvā 
pārvaldība

Rūpes par vidi

  Vidiskā pārvaldība
  Potenciāla izman-
tošana, resursu 
aizsardzība

Sociālās saistības

  Mūsu ieguldījums 
sabiedrībā

  Mūsu darbinieku 
ieguldījums

Ziņošana

  ERGO ilgtspējas 
ziņojumi

  Galvenie finanšu 
rādītāji

  Galvenie vidiskā snie-
guma rādītāji

  Mūsu sabiedriskās 
iesaistes rādītāji

Apkārtējās vides un klimata aizsardzība: mūsu ekoloģiskā pēda

Mūsuprāt, ERGO ilgtspējīgā pieeja vides un klimata aizsardzībai ir ieguldījums nākotnē, jo 
īpaši tāpēc, ka klimata pārmaiņu radītās problēmas un ar tām saistīto atlīdzības pieteikumu 
skaita pieaugums tieši ietekmē mūsu uzņēmējdarbību. Tāpēc mēs kā uzņēmums vēlamies 
dot savu ieguldījumu vides un klimata aizsardzībā, resursu saglabāšanā un ekosistēmu 
uzturēšanā. Mēs arī cenšamies sasniegt šos mērķus, grupas līmenī īstenojot vidisko 
pārvaldību.

Mums kā finanšu pakalpojumu sniedzējam ir minimāla tiešā ietekme uz apkārtējo vidi, 
jo mūsu darbība nav saistīta ar intensīvu enerģijas vai citu resursu patēriņu.

Tomēr arī savos uzņēmējdarbības procesos mēs redzam iespējas, kā mēs varētu veicināt 
vides un klimata aizsardzību – mēs darām visu iespējamo, lai oglekļa emisijas un enerģijas 
un resursu patēriņš būtu pēc iespējas mazāks.
Visa ERGO grupa jau kopš 2015. gada ir klimatneitrāla, tādējādi veicinot klimata aizsardzību.
ERGO ir ievērojami pārsniegusi 2009. gadā izvirzīto mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
oglekļa emisijas par 35 %.

Ikdienā veicinām mūsu darbinieku izpratni par aktuālajām problēmām, rīkojot informatīvas kampaņas, piemēram, 
izmantojot rakstus un plakātus par enerģijas un dabas resursu taupīšanu. Mēs ERGO veicinām paradumu domāt par 
priekšdienām, par mūsu planētas nākotni. Visiem mūsu darbiniekiem ir jādod savs ieguldījums vides aizsardzībā, taupot 
papīru un ūdeni un samazinot atkritumu daudzumu.

ERGO grupa ir 
klimatneitrāla 
jau kopš 2015. 

gada

Salīdzinot ar 
2009. gadu, CO2 

emisijas uz 
vienu darbinieku 
ir samazinājušās 

par 48.3 %

3. ERGO vidiskās pārvaldības stratēģija
Klimata pārmaiņas jau šodien būtiski ietekmē 
apdrošināšanas nozari. Mēs, ERGO uzņēmumi Baltijas 
valstīs, esam ERGO grupas vidiskās pārvaldības sistēmas 
neatņemama daļa. Mēs regulāri iesniedzam ERGO grupai 
Latvijas un Baltijas valstu datus, kas pēc tam tiek analizēti 
grupas līmenī, izmantojot grupas vidiskās pārvaldības 
sistēmu. ERGO jau daudzus gadus uzņemas atbildību par 
vidi. Mēs aktīvi atbalstām klimata aizsardzību.

Klimata pārmaiņu radīto seku mazināšana ir arī mūsu 
sociālo saistību pamatā. Mēs esam izvirzījuši vides 
aizsardzību par vienu no mūsu galvenajiem stratēģiskajiem 
korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas pīlāriem, un 
mēs darām visu iespējamo, lai arvien uzlabotu mūsu vides 
aizsardzības pasākumus. Soli pa solim mēs turpinām 
strādāt, lai mazinātu enerģijas patēriņu un emisiju.
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Kopš 2010. gada mēs izstrādājam vides aizsardzības 
vadlīnijas, kurās ir definēta mūsu atbildība par vides un 
klimata aizsardzību un kas ietver apņemšanos aktīvi veicināt 
izpratni par vides aizsardzību gan mūsu uzņēmumā, gan 
sabiedrībā kopumā.
Kopš 2012. gada ERGO grupas ietvaros tiek uzraudzīta, 
fiksēta un vērtēta grupas vides un klimata aizsardzības 
stratēģija, šim nolūkam izmantojot saistošu un uz 
standartiem balstītu vidiskās pārvaldības sistēmu.
Kā ERGO grupas uzņēmums ERGO Latvijā katru gadu

iesniedz grupai atbilstīgus pārskatus, kuros ir aprēķinātas
oglekļa emisija no papīra, enerģijas un ūdens patēriņa, 
darījumu braucieniem un uzņēmuma radītajiem 
atkritumiem. Tādējādi mēs nosakām savu ekoloģisko pēdu 
saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm. ERGO Latvijā ik 
gadu īsteno virkni pasākumu, lai mazinātu dažādu resursu 
patēriņu un veicinātu darbinieku izpratni par vides 
aizsardzību.
2020. gadā ERGO nolēma ieviest ES vidiskās pārvaldības 
un audita sistēmu jeb EMAS.

Grupas vidiskā pārvaldība

ERGO īstenotie vides aizsardzības pasākumi

Mēs mazinām izmantotā 
papīra daudzumu un nododam 
papīru otrreizējai pārstrādei

Mēs samazinām plastikāta 
karšu izmantošanu veselības 
apdrošināšanā

Mēs nododam otrreizējai 
pārstrādei izlietotās baterijas Mēs stādām kokus

Mēs šķirojam atkritumus Datu dzēšanas izaicinājums

Mēs birojā nelietojam 
plastmasas traukus

Mēs izmantojam auduma 
iepirkumu maisiņus

Mēs taupām resursus 
(elektroenerģiju, ūdeni utt.) “Zaļais” iepirkums
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4. Vides aizsardzības 
ekonomiskie aspekti

ERGO īstenotie vides aizsardzības pasākumi

Mēs samazinām IT resursu enerģijas patēriņu, regulāri 
nomainot ierīces. Mēs samazinām papīra patēriņu, plašāk 
izmantojot digitālās saziņas iespējas. Iegādājoties biroja 
piederumus, mēs iespēju robežās izvēlamies videi draudzīgus 
produktus.

 

Piemēram, mēs izmantojam biroja papīru, kas ir ražots no 
eikalipta šķiedras (papīra ražošanas procesa marķējums ir 
ECF – tas nozīmē, ka ir izmantota bezhlora ražošanas 
tehnoloģija, papīrfabrika ir sertificēta atbilstoši FSC un PEFC 
prasībām, ir iegūts ES ekomarķējuma sertifikāts).
Izvēloties prezentācijas priekšmetus, mēs pievēršam 
uzmanību tam, cik videi draudzīgi tie ir.
Piemēram, 2021. gadā tika iegādātas pildspalvas, kas ir 
ražotas no videi draudzīgā Eco Line materiāla.
Eco Line ir jauns materiāls, ko iegūst no pārstrādātiem 
cilvēku radītiem materiāliem: kartona kastēm (celulozes) 
(75 %), polietilēna (20 %) un alumīnija (5 %). Tas tiek ražots, 
no iepakojuma atdalot celulozi, alumīniju un polietilēnu. 
Mērķis ir izmantot atkritumus, kas rodas dzērienu 
iepakojumu pārstrādes procesā.
Saskaņā ar iekšējām vadlīnijām vidiskie aspekti tiek ņemti 
vērā arī automobiļu iepirkumos, kuros ir ieteicams iegādāties 
hibrīdautomobiļus vai elektromobiļus. 2021. gadā neviens 
automobilis netika iegādāts.
Ja iespējams, mēs atsakāmies no darījumu braucieniem, to 
vietā izmantojot attālinātās saziņas iespējas: 
telefonkonferences un videokonferences.
Pateicoties efektīvākai resursu izmantošanai, kā arī Covid-19 
pandēmijas ietekmē 2020. un 2021. gadā ir būtiski 
samazinājies ERGO darbinieku darījumu braucienu skaits. 
Pandēmijas dēļ visā organizācijā mainījās darba kultūra. 
ERGO turpinās izmantot hibrīddarba modeli, kas mums ļaus 
vēl vairāk samazināt CO2 emisiju. Lai veicinātu veselīgu un 
videi draudzīgu dzīvesveidu, tostarp braukšanu uz darbu ar 
velosipēdu, mēs nodrošinām darbiniekiem drošas velosipēdu 
novietnes pie biroja, kā arī labiekārtotu dušas telpu un 
ģērbtuvi.
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Par EMAS

ES vidiskās pārvaldības un audita sistēma (EMAS) ir Eiropas Komisijas izstrādāts augstvērtīgs pārvaldības instruments, 
kas ir paredzēts tam, lai uzņēmumi un citas organizācijas varētu izvērtēt un uzlabot savu vidisko sniegumu un ziņot par 
to. EMAS ir pieejama ikvienai organizācijai, kura vēlas uzlabot savu vidisko sniegumu. Tā aptver visas tautsaimniecības 
nozares un pakalpojumu jomas un ir piemērojama visā pasaulē.
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle (NACE kods: 65.12) un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (NACE kods: 65.11) savu 
vidiskās pārvaldības sistēmu (VPS) izveidoja 2021. gadā, plānojot 2022. gadā reģistrēties EMAS. Šī ir ERGO Insurance SE 
Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles pirmā vidiskā deklarācija.

Vidiskās pārvaldības sistēmas darbības joma

ERGO noteiktajā VPS darbības jomā ietilpst dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumi un ar tiem saistītās 
administratīvās un tehniskās palīgdarbības. VPS darbības jomas ietvaros ir noteiktas šādas VPS robežas:

  fiziskās robežas – galvenā biroja telpas Skanstes ielā 50, Rīgā, Latvijā;
  darbības robežas – uzņēmuma darbinieki, kuru rīcību ietekmē VPS;
  izņēmumi – tirdzniecības vietas.

5. ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un 
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles 
EMAS vidiskā deklarācija
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6. ERGO vidiskā un enerģētikas politika

iekšējās darbībās ievērot atbilstīgos vides aizsardzības un 
enerģētikas standartus, kā arī juridiskās un ieinteresēto 
personu prasības;

turpināt samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisiju, 
nosakot un sasniedzot atbilstīgus mērķus, izvirzot un izpildot 
atbilstīgus uzdevumus;

izmantot pieejamos resursus un informāciju, lai sasniegtu 
noteiktos mērķus un izpildītu izvirzītos uzdevumus;

pastāvīgi vērtēt un uzlabot uzņēmuma vidisko sniegumu un 
energoefektivitāti;

novērst piesārņojumu, kas varētu rasties uzņēmuma iekšējo 
darbību dēļ, un samazināt atkritumu daudzumu, efektīvi un 
ekonomiski izmantojot pieejamos materiālus;

attiecīgos gadījumos iepirkuma procedūrā pievērst lielāku 
uzmanību vidiskiem apsvērumiem un energoefektivitātes 
rādītājiem;

mazināt riskus, kas ir saistīti ar apkārtējo vidi vai enerģiju, 
vai uzņēmuma darbinieku vai citu ar uzņēmuma darbību 
saistīto personu veselību vai drošību;

mudināt darbiniekus gan darbā, gan privātajās aktivitātēs 
pastāvīgi uzlabot savu vidisko sniegumu un 
energoefektivitātes rādītājus;

veicināt izpratni par ietekmi uz vidi un enerģētiku;

katru gadu sagatavot uzņēmuma vidisko deklarāciju un darīt 
to pieejamu gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā.

Galvenās problēmas, kas ir minētas EMAS vidiskajā un enerģētikas politikā, tiek risinātas, uzņemoties šādas saistības:

ERGO aktīvi informē savus darbiniekus, saistītos piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus, klientus un citas ieinteresētās 
personas par šo politiku.

Vidiskās pārvaldības sistēmā definētās funkcionālās lomas

VPS ir definētas turpmāk minētās funkcionālās lomas

Valde

Vidiskās pārvaldības sistēmas nodrošināšana un pilnveidošana, stratēģijas un politikas izstrāde un īstenošana, vidiskās 
pārvaldības sistēmas uzraudzība, nepieciešamo resursu nodrošināšana.

Vidiskās pārvaldības sistēmas darba grupa

VPS darbības nodrošināšana saskaņā ar vidiskās pārvaldības un audita sistēmas prasībām. Darba grupai cita starpā ir šādi 
uzdevumi:

1. nodrošināt, ka VPS tiek izstrādāta, ieviesta, uzturēta un pastāvīgi pilnveidota saskaņā ar vidiskās pārvaldības 
standartu prasībām;

2. ziņot valdei par vidiskās pārvaldības sistēmas efektivitātes rādītājiem;
3. noteikt kritērijus un metodes operatīvajam darbam un kontroles pasākumiem, kas nodrošina VPS efektivitāti;
4. izstrādāt, saskaņot un īstenot atbilstīgas stratēģijas, aktivitātes un vadlīnijas, lai noteiktu uzņēmuma darbības 

vidiskos aspektus un mazinātu vidiskos riskus;
5. sniegt atbalstu, kā arī nodrošināt mācības par vidisko efektivitāti;
6. veikt uzskaiti un regulāri apkopot datus par enerģijas un resursu patēriņu un radītajiem atkritumiem;
7. veikt iekšējos vidiskās efektivitātes auditus;
8. pamatojoties uz vadlīnijām, ieviest uzņēmumā labu vides resursu patēriņa praksi,
9. veicināt izpratni par vidisko politiku, mērķiem un uzdevumiem visos uzņēmuma līmeņos.

Ikviens uzņēmuma darbinieks

Uzņēmuma darbiniekiem darba vietā ir jāievēro vidiskās pārvaldības prasības un jārīkojas saskaņā ar vidisko politiku.

ERGO formulētā EMAS vidiskā un enerģētikas politika ir ERGO vidiskās pārvaldības sistēmas pamats, un tās mērķis ir līdz 
minimumam samazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz apkārtējo vidi.
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Galvenais birojs atrodas šādās nomātās telpās: 
kopējā nomātā platība – 2113,56 m2;
pirmais stāvs – 345,60 m2;
otrais stāvs – 290,50 m2;
sestais stāvs – 1059,20 m2;
septītais stāvs – 288,60 m2.

7. ERGO telpas un darbības zona 
(bioloģiskā daudzveidība)

ERGO galvenās uzņēmējdarbības telpas Latvijā atrodas Rīgā, 
Skanstes ielā 50 (Skanstes City darījumu centrā).
Biroju ēka (Skanstes iela 50) atrodas biroju kvartālā Skanstes 
City, kura kopējā platība ir 75 900 m2. Biroju kvartālā ietilpst 
astoņas ēkas, kuru kopējā iekštelpu platība ir 58 800 m2. 
Ēkai, kurā atrodas ERGO telpas, ir trīs septiņus stāvus augsti 
korpusi, un tās iekštelpu platība ir 20 285 m2. Biroju ēka 
atrodas pilsētas teritorijā, kas saskaņā ar Rīgas pilsētas 
attīstības plānu ir apstiprināta par darījumu un dzīvojamās 
apbūves teritoriju.
 

ERGO telpas atrodas Skanstes ielā 50, biroju ēkas trīs 
korpusos.
Klientu apkalpošanas zona un galvenais birojs 
(apdrošināšanas atlīdzību nodaļa, arhīvs, daļēji arī 
pārdošanas nodaļa) atrodas pirmajā korpusā un aizņem 
345 m2 ēkas pirmajā stāvā un 290 m2 otrajā stāvā.
Otrajā korpusā 130 m2 platībā atrodas darba telpas un 
zvanu centra telpas.
Trešajā korpusā ERGO telpas aizņem 1059 m2 sestajā stāvā 
un 289 m2 septītajā stāvā. Nomāto telpu kopējā platība ir 
2113 m2.
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ERGO korporatīvās atbildības pamatā ir mūsu zīmola 
pozicionējums – rūpēties par nākotni ir mūsu dabā! Ikvienā 
savas darbības posmā mēs domājam par nākotni, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma darbību, rūpētos par 
vidi un sniegtu atbalstu sabiedrībai stratēģijā definētajās 
prioritārajās jomās. ERGO korporatīvās atbildības galvenie 
aspekti ir sasaistīti ar ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem.

 Tā kā ERGO uzņēmumi Latvijā ietilpst ERGO grupā, mēs 
savā korporatīvās atbildības stratēģijā ievērojam ERGO 
grupas un arī tās akcionāra Munich RE pieeju. Ilgtspēja ir 
visu ERGO grupas uzņēmumu ikdienas darbības 
neatņemama sastāvdaļa.
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8. Vidiskās pārvaldības sistēma

Vidiskās pārvaldības sistēmas organizācija

Par VPS organizāciju un operatīvo kontroli atbild uzņēmuma valde un īpaši norīkoti darbinieki. Visi uzņēmuma darbinieki ir 
solidāri atbildīgi par sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, turklāt ikvienam darbiniekam ir pienākums sniegt 
savu ieguldījumu tās attīstībā.
 
VPS ieviešanai un uzturēšanai ERGO uzņēmumos ir izvirzīti šādi uzdevumi konkrētās ar VPS darbību saistītās jomās:

1. īstenot politiku;
2. nodrošināt VPS prasību iekļaušanu organizācijas uzņēmējdarbības procesos;
3. nodrošināt atbilstīgu rīcības plānu izstrādi un īstenošanu;
4. periodiski vērtēt VPS efektivitāti un to, cik sekmīgi tiek īstenota vidiskās pārvaldības politika un sasniegti 

izvirzītie mērķi, vērtēšanas rezultātus atspoguļojot pārvaldības ziņojumos;
5. sadalīt pienākumus un atbildību starp uzņēmuma darbiniekiem, lai īstenotu ar VPS darbību saistītus 

pasākumus un uzturētu un paaugstinātu attiecīgo darbinieku kvalifikāciju, nodrošinot nepieciešamās 
mācības;

6. piešķirt VPS pārveidošanai nepieciešamos līdzekļus, tostarp personālu un finanšu līdzekļus;
7. veicināt pastāvīgu vidiskā snieguma un VPS darbības uzlabošanos.

Juridiskās prasības un citas ieinteresēto personu prasības

ERGO ir stingri apņēmusies ievērot visus piemērojamos tiesību aktu, nozares, vides aizsardzības un energoefektivitātes 
noteikumus un prasības, kā arī citus ieinteresēto personu noteikumus un prasības. ERGO ir identificējusi būtiskākos 
komerctiesību aktus, nozarē piemērojamās vadlīnijas un ieinteresētās personas un noteikusi principus, saskaņā ar kuriem 
uzņēmums identificē normatīvos aktus un ieinteresētās personas, kuru prasības ir piemērojamas uzņēmuma saimnieciskajai 
darbībai un citām aktivitātēm, un kārtību, kādā šī informācija tiek atjaunināta. Runājot par prasību izpildi, ERGO periodiski 
vērtē savu atbilstību juridiskajām prasībām un ieinteresēto personu cerībām un vajadzībām, novērš neatbilstības un rūpējas 
par to, lai tiktu ieviesti atbilstīgi noteikumi, kas ļautu identificēt un atrisināt radušās problēmas, kā arī novērst problēmu 
atkārtošanos.

Mūsu vidiskās pārvaldības sistēmas pamatā ir EMAS vidiskā 
un enerģētikas politika, kā arī ERGO grupas un iesaistīto 
ieinteresēto personu izvirzītās prasības. Sistēmas uzdevums 
ir ļaut mums sistemātiski un konsekventi izvērtēt mūsu 
darbības būtiskākos vidiskos aspektus un ar tiem saistītos 
riskus, dokumentēt, novērtēt un mazināt mūsu darbības 

ietekmi uz vidi, enerģijas un resursu patēriņu un radīto 
atkritumu daudzumu, kā arī sekot darījumu braucieniem 
un tam, cik lielu emisiju tie rada visās mūsu darbības vietās. 
Sistēmas ģenerētie dati ļauj mums pārvaldīt mūsu enerģijas 
patēriņu tā, lai mazinātu mūsu darbības ietekmi uz vidi.
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9. Uzņēmuma darbības vidiskie aspekti 
un ietekme uz apkārtējo vidi

Tiešie vidiskie aspekti

Vidiskās pārvaldības un energopārvaldības sistēmas ir 
ieviestas un tiek uzturētas saskaņā ar vidiskās pārvaldības 
un audita sistēmas vadlīnijām. Vidiskās pārvaldības sistēmas 
darbības pamatā ir būtisku vidisko aspektu pārvaldība, 
savukārt energopārvaldības sistēmas pamatā ir 
energoresursu patēriņa un ar to saistīto darbību kontrole.
ERGO ir identificējusi galvenos tiešos un netiešos vidiskos 
aspektus, kas ietekmē energoresursu patēriņu un apkārtējo 
vidi. Tiešie vidiskie aspekti ir cieši saistīti ar mūsu darbību, 

un ERGO darbinieki tos var tieši ietekmēt. Netiešie aspekti 
arī ir saistīti ar mūsu uzņēmējdarbību, taču mēs tos nevaram 
tieši ietekmēt, piemēram, tie var būt dažādi apstākļi, ko 
izraisa mūsu pakalpojumu sniedzēju vai enerģijas 
piegādātāju rīcība, pārvadāšanas nosacījumi vai biroja 
tehniskās infrastruktūras problēmas, par kuru novēršanu 
atbild namīpašnieks.

Elektroenerģija

Mūsu elektroenerģijas patēriņu nosaka mūsu saimnieciskā darbība un ar to saistītā biroja telpu 
infrastruktūra. Tas ir saistīts ar tādiem elektroenerģijas patēriņa veidiem kā apgaismojums un 
dzesēšanas sistēmu, IT iekārtu un citu biroja palīgiekārtu izmantošana. Šobrīd mēs vērtējam mūsu 
iespējas un plānojam turpmāk izmantot tikai atjaunīgo vai no atjaunojamiem energoresursiem 
saražoto elektroenerģiju, kas mums ļaus turpmākajos gados būtiski samazināt mūsu darbības 
radīto CO2 emisiju.

Apkure

ERGO biroja telpu centralizēto siltumapgādi nodrošina sabiedrība Rīgas siltums. Šobrīd notiek 
aktīvas sarunas ar namsaimnieku par turpmāko apkures sistēmas regulēšanas kārtību, kuras 
pamatā būtu mūsu darbinieku darba laiks un āra temperatūra.

Degviela

Transporta vajadzībām mēs izmantojam divu veidu degvielu – dīzeļdegvielu un benzīnu. Degvielas 
patēriņš ir saistīts ar uzņēmuma saimniecisko darbību, turklāt būtisku tā daļu veido, dodoties vizītēs 
pie klientiem visā Latvijā patērētā degviela. Lai turpmākajos gados mazinātu CO2 emisiju, mēs 
pievēršam pastiprinātu uzmanību turpmākai transportlīdzekļu izmantošanas optimizācijai un 
investīcijām mazemisijas transportlīdzekļos.

Darījumu braucieni

Šī vidiskās ietekmes kategorija ir saistīta ar darījumu braucieniem, kuros mūsu darbinieki dodas, 
izmantojot gaisa transportu vai autobusus. Covid-19 ietekmē un uzņēmuma sāktās digitalizācijas 
rezultātā mēs plānojam būtiski mazināt darījumu braucienu skaitu un ar tiem saistīto CO2 emisiju.
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Netiešie vidiskie aspekti

Atkritumi

Mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību dažādu atkritumu daudzuma samazināšanai. Pateicoties 
sāktajam digitalizācijas procesam, mēs esam būtiski samazinājuši izlietotā papīra daudzumu un 
ceram turpmāk vēl vairāk samazināt tā patēriņu. Turklāt mēs sistemātiski rūpējamies par to, lai 
tiktu izmantoti pārstrādājami materiāli un IT iekārtas un pastāvīgi tiktu samazināts dažādu 
materiālu patēriņš. Atbilstīgu atkritumu apsaimniekošanu nodrošina mūsu vai namsaimnieka 
izvēlētie pakalpojumu sniedzēji.

Biroja tehniskā infrastruktūra

Mēs pieprasām, lai biroja tehniskās infrastruktūras sistēmas tiktu rūpīgi uzturētas un to darītu 
kvalificēti pakalpojumu sniedzēji. Tomēr mēs apzināmies, ka dažādi negadījumi tādās jomās kā 
energoapgāde, gaisa kondicionēšana un dzesēšana, ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana var 
nopietni ietekmēt apkārtējo vidi. 

Ūdens

Kā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas neražo fiziskus produktus, mēs radām minimālu 
notekūdeņu daudzumu, kas tiek novadīts Rīgas kanalizācijas tīklā. Darbiniekiem ir pieejams 
dzeramais ūdens, kas tiek nodrošināts darba drošības noteikumos paredzētajā daudzumā un 
atbilstīgi darba drošības noteikumu prasībām.

Piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju pārvaldība

Piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju atlases procesā mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību tam, 
vai piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju darbība atbilst noteiktiem sociālajiem un vides 
aizsardzības standartiem. Mēs vērtējam, vai piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju vērtēšanas 
procesā kā atlases kritēriji var tikt ņemti vērā arī vidiskie aspekti. Mēs informējam savus jaunos 
piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus par mūsu vidisko politiku, vadlīnijām un saistītajām 
darbībām.

Investīcijas

Atbilstīgi ES ilgtspējas taksonomijas prasībām investīciju darbības regulē grupas atbildīgu investīciju 
vadlīnijas. Investīciju vadlīnijas reglamentē VSP jeb vidiskos, sociālos un pārvaldības aspektus, kas 
ir jāņem vērā investēšanas procesā. Atbildīgu investīciju vadlīnijās ir paredzēti īpaši noteikumi, kas 
ir jāievēro:
 •  VSP pieeja;
 •  CO2 emisijas samazināšana (neto nulles emisija līdz 2050. gadam, grupas starpposma  
    mērķi 2025. gadam);
 •  izņēmumi un ierobežojumi;
 •  VSP kritērijiem atbilstīgas investīcijas (piemēram, atjaunojamā vai atjaunīgā enerģija,  
    zaļās obligācijas u. tml.).
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Lai sistemātiski un konsekventi pārvaldītu ar vidi un enerģijas patēriņu saistītos riskus, ERGO ir izstrādājusi riska pārvaldības 
pamatnoteikumus. Saskaņā ar šiem pamatnoteikumiem ERGO ir ieviesusi:

  noteikumus un procedūras, kas nosaka lomas, pienākumus un funkcijas attiecībā uz vidisko un enerģijas patēriņa 
radīto risku pārvaldību;

  riska matricu, kas palīdz apzināt iespējamos riskus saskaņā ar vienotiem vērtēšanas principiem;
  uzraudzības un kontroles principus vides un energosistēmas, kā arī saistīto risku pastāvīgai vērtēšanai.

Ieviešot VPS, ERGO apzināja ar apkārtējo vidi un enerģijas patēriņu saistītos riskus un novērtēja to ietekmes līmeni. Riska 
matricas kritēriji ietvēra riska ietekmes novērtēšanu tādās jomās kā ietekme uz darbiniekiem, siltumnīcefekta gāzu emisija, 
neaizsargātība pret ekstremāliem laikapstākļiem, piesārņojums, enerģijas patēriņa modeļi u. c. Kopumā tika identificēti 
19 riski, taču neviens no tiem nav klasificēts kā risks, kuram būtu liela ietekme uz apkārtējo vidi un kas varētu radīt būtisku 
kaitējumu. Vienlaikus ERGO turpinās stingri kontrolēt un vērtēt riska pārvaldību un citas saistītās darbības, preventīvi 
izglītojot darbiniekus un saistītos piegādātājus, sagatavojot uzraudzības ziņojumus, izdarot mērījumus, rīkojot riska 
pārvaldības sanāksmes un veicot citas līdzīgas darbības.

Vidisko aspektu radītā riska pārvaldība

Vidisko aspektu un energoresursu patēriņa radītā riska pārvaldība ir ERGO uzņēmumu ikdienas darbības neatņemama 
daļa. Riska pārvaldības process ir organizēts saskaņā ar šādiem principiem:

Noteikumi un 
procedūras

 

Riska apzināšana 
un novērtēšana

Riska uzraudzība 
un kontrole

Apdrošināšanas darbības

Lai sasniegtu stratēģisko mērķi līdz 2040. gadam, pakāpeniski pārtraukt sadarbību ar uzņēmumiem, 
kas iegūst vai izmanto katlu ogles, apdrošināšanas darbības cita starpā regulē vadlīnijas par katlu 
ogļu ieguvi un izmantošanu. Saskaņā ar „ogļu vadlīnijām” jebkādu jaunu apdrošināšanas līgumu 
slēgšana saistībā ar ogļu spēkstacijām un ogļraktuvēm ir pilnīgi izslēgta. Lai līdz 2050. gadam 
naftas un gāzes ieguves nozarē panāktu neto emisiju nulles līmenī, apdrošināšanas darbības regulē 
arī vadlīnijas par naftas un gāzes ieguvi, naftas smilšu ieguvi un urbumu veikšanu Arktikā. 
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ERGO Latvijas uzņēmumu vidiskā snieguma novērtējuma pamatā ir divi galvenie snieguma aspekti un attiecīgie rādītāji:

  enerģijas patēriņš un tādu saistīto resursu patēriņš, kuru ieguve un izmantošana būtiski ietekmē apkārtējo vidi;
  siltumnīcefekta gāzu emisija, kas rodas, izmantojot enerģiju un saistītos resursus, kuru ieguve un izmantošana būtiski 
ietekmē apkārtējo vidi.

Informācija par enerģijas patēriņu un tādu saistīto resursu patēriņu, kuru ieguve un izmantošana būtiski ietekmē apkārtējo 
vidi, tiek apkopota, pamatojoties uz šādiem datiem:

  enerģijas piegādātāju izrakstītie rēķini;
  biroja iekārtu piegādātāju izrakstītie rēķini; 
  namsaimnieka izrakstītie rēķini;
  citi ar VPS saistīti rēķini, ko ir izrakstījuši pakalpojumu uzņēmumi; 
  ERGO darbinieku savāktie dati.

Lai mazinātu grūtības, kas ir saistītas ar uzņēmuma kopējā emisijas apjoma noteikšanu, siltumnīcefekta gāzu emisija tiek 
aprēķināta, pamatojoties uz siltumnīcefekta gāzu protokolā noteiktajiem principiem. Tā rezultātā emisija ir iedalīta trijās 
starptautiski atzītās kategorijās, kas ir pazīstamas kā pakāpes un palīdz kvalitatīvāk pārvaldīt un uzraudzīt ERGO vidiskās 
ietekmes cēloņus.

10. Vidiskais sniegums – fakti un  skaitļi

Pirmā pakāpe

Pirmās pakāpes emisija ir tiešā emisija no uzņēmumam piederošiem vai tā pārvaldītiem objektiem 
vai transportlīdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, tā ir emisija, kas ir uzņēmuma darbības tiešs rezultāts.
ERGO Latvijā ir identificējusi vienu pirmās pakāpes emisijas avotu, proti, degvielu, kas uzņēmumā 
tiek izmantota transporta vajadzībām.

Otrā pakāpe

Otrās pakāpes emisija ir netiešā emisija, kas rodas no iepirktās vai citādi iegūtās elektroenerģijas, 
tvaika vai siltuma. Saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu protokolu šī emisija tiek klasificēta kā otrās 
pakāpes emisija, jo tā ir netieša, proti, attiecīgā organizācija nekontrolē elektroenerģijas ražošanas 
procesu, tas notiek kaut kut citur. Otrās pakāpes emisija ir nevis tiešs organizācijas darbības 
rezultāts (pirmā pakāpe), bet gan sekas, ko izraisījis enerģijas patēriņš attiecīgajai organizācijai 
piederošā vai tās pārvaldītā objektā.
ERGO Latvijā ir identificējusi divus otrās pakāpes emisijas avotus, proti, elektroenerģiju un apkuri. 
Abi emisijas avoti tiek izmantoti uzņēmuma biroja telpās Skanstes ielā 50, Rīgā.

Trešā pakāpe

Trešās pakāpes emisija ir emisija, kas nav iekļauta pirmajā vai otrajā pakāpē un rodas uzņēmuma 
vērtību ķēdē. Trešās pakāpes emisija tiek iedalīta vairākās apakškategorijās. Saskaņā ar 
siltumnīcefekta gāzu protokolu šāda klasifikācija ir paredzēta, lai nodrošinātu organizācijām 
„sistemātisku ietvaru emisijas aprēķināšanai, pārvaldībai un samazināšanai” visā vērtības ķēdē.
ERGO Latvijā ir identificējusi šādus trešās pakāpes emisijas avotus vai kategorijas:

  atkritumi – šajā kategorijā ietilpst papīrs, ūdensvada ūdens, atkritumu izvešana;
  IT – šajā kategorijā ietilpst biroja iekārtas, kancelejas preces un izlietotās baterijas;
  dzeramais ūdens;
  darījumu braucieni – šajā kategorijā ietilpst braucieni ar autobusu, kā arī īsāki un garāki lidojumi.
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1. tabula. ERGO Latvijas uzņēmumu siltumnīcefekta gāzu emisija, CO2 emisija kilogramos

Pakāpe
CO2 emisija 

2019. gadā, kg
CO2 emisija 

2020. gadā, kg
CO2 emisija 

2021. gadā, kg

CO2 emisija 2021. 
gadā, kg +/- 

salīdzinājumā 
ar bāzes gadu

1. pakāpe: 
ERGO automobiļi 

42761 27011 25743 -27%

2. pakāpe:
Elektroenerģija, apkure

61627 63059 59888 -3%

3. pakāpe:
Atkritumi, ūdens, kancelejas preces

Darījumu braucieni (lidojumi un braucieni ar 
autobusu)

25123 6742 5071 -80%

Kopā (kg/CO2) 129511 96812 90702 -30%

Papildu piezīmes par ERGO Latvijas uzņēmumu emisijas aprēķiniem:

ERGO Latvijas VPS izveides brīdī atsevišķām enerģijas un citu vidi ietekmējošu resursu patēriņa datu kategorijām nebija 
verificētu patēriņa skaitītāju, tāpēc uzņēmums nolēma sākotnējos patēriņa un emisijas aprēķinos izmantot arī daļēji 
verificētus un/vai matemātiski aprēķinātus resursu patēriņa datus. Minētie dati aptver šādas kategorijas:

Pamatojoties uz apkopoto informāciju par enerģijas patēriņu 
un tādu saistīto resursu patēriņu, kuru ieguve un 
izmantošana būtiski ietekmē apkārtējo vidi, ERGO Latvijā ir 
aprēķinājusi visu trīs pakāpju siltumnīcefekta gāzu emisiju 
2019.–2021. gadā. CO2 emisijas pārrēķina koeficientu 
pamatā ir Munich RE grupas  

sagatavotie un uzturētie pārrēķina koeficientu atsauces dati 
katrai valstij. Šāda pieeja ļauj salīdzināt visus Munich RE 
grupas uzņēmumus un to darbības rezultātus, pamatojoties 
uz vienotiem pārrēķina principiem.

 apkure – šobrīd uzņēmumam nav atsevišķa apkures 
skaitītāja, tāpēc dati tiek aprēķināti proporcionāli, 
pamatojoties uz iznomāto biroja telpu platību un biroju 
ēkas BREEAM energoefektivitātes līmeni;

  ūdensvada ūdens, atkritumu izvešana (m3) – dati tiek 
aprēķināti līdzīgi kā apkures gadījumā.

 ERGO uzņēmumi Latvijā pārskata periodā (2019.–2021. 
gads) neizmantoja atjaunojamo vai atjaunīgo enerģiju, 
tāpēc atjaunojamās enerģijas izmantošanas rādītājs 
šobrīd ir nulle procentu. ERGO uzņēmumi Latvijā ir 
stingri apņēmušies turpmāk savā darbībā plašāk 
izmantot atjaunojamo enerģiju.

  ERGO uzņēmumi Latvijā aprēķināja arī SO2, NOx un cieto 
daļiņu emisiju. Tā kā gada kopējais emisijas apjoms 
nebija pietiekami liels, lai tam būtu būtiska ietekme uz 
vidi (SO2 – 0,4 kg/FTE, NOx – 0,69 kg/FTE un cietās 
daļiņas – 0,05 kg/FTE 2019. jeb bāzes gadā), ERGO 
uzņēmumi Latvijā nolēma šos emisijas veidus neiekļaut 
vidiskajā deklarācijā. Tomēr ERGO Latvijā arī turpmāk 
veiks šo emisijās veidu indikatīvos aprēķinus.
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VPS pamatrādītāji un galvenie snieguma rādītāji

ERGO Latvijā ir noteikusi, ka bāzes gads turpmākiem VPS uzlabojumiem un atsaucēm būs 2019. gads. Šā lēmuma pamatā 
ir Munich RE grupas lēmums attiecībā uz visiem grupas uzņēmumiem, un tas atbilst vispārējiem Munich RE grupas 
stratēģiskajiem mērķiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, ir izvērtēti apkopotie patēriņa un emisijas dati un ERGO Latvijas uzņēmumu 
2019.–2021. gada galvenie snieguma rādītāji salīdzinājumā ar VPS pamatrādītājiem.

2. tabula. Galvenie snieguma rādītāji, salīdzinot ar bāzes gadu

Kategorija
Norādītā 
vienība

Bāzes gads 
(2019)

2020 2021

Izmaiņas, 
salīdzinot 

ar 
iepriekšējo 

gadu

Izmaiņas, 
salīdzinot 
ar bāzes 

gadu

Degviela litri/km 8.2 8.3 6.8 -18% -17%

Elektroenerģija kWh/FTE 836.8 682.1 654.2 -4% -22%

Apkure kWh/FTE 776.0 737.3 828.9 12% 7%

Papīrs kg/FTE 10.0 8.1 4.3 -47% -57%

IT, kancelejas preces kg/FTE 1.2 2.7 2.8 5% 139%

Ūdens litri/FTE 141.8 66.7 43.1 -35% -70%

Braucieni ar autobusu km/FTE 212.7 42.9 0 -100% -100%

Lidojumi km/FTE 357.3 15.9 104.1 553% -71%

Enerģijas patēriņš kWh/m2 218.2 202.1 187.9 -7% -14%

Kopējā CO2 emisija kg/FTE 453 322 332 3% -30%

VPS pamatrādītāji un galvenie snieguma rādītāji tiks atkārtoti vērtēti vismaz reizi gadā. Operatīvā kontrole tiks veikta reizi 
mēnesī.
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11. VPS programma un mērķis
Saistībā ar klimatu saistītajām iecerēm 2025. gadam Munich 
RE grupa ir izstrādājusi vidiskās pārvaldības plānu. Plānā cita 
starpā ir noteikts, ka visiem grupas uzņēmumiem ir 
jāsasniedz šādi mērķi:

 līdz 2025. gadam ERGO uzņēmumiem Latvijā ir 
jāsamazina emisija par 12 % uz vienu darbinieku, 
salīdzinot ar VPS 2019. gada bāzes līmeni;

  līdz 2030. gadam ir jāpanāk emisijas neto nulles līmenis.

Paturot prātā iepriekš minēto, ERGO Latvijā ir izstrādājusi 
oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas plānu 2020.–2025. 
gadam, kas palīdzēs mazināt emisiju par
12 % (sk. grafiku „Oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas 
plāns 2020.–2025. gadam”). VPS oglekļa dioksīda emisijas 
samazināšanas plāns tiks atkārtoti izvērtēts vismaz reizi 
gadā. Tāpat vismaz reizi gadā paredzēts pārliecināties, ka 
izvirzītie mērķi tiek sasniegti.

3. tabula. Galvenie snieguma rādītāji salīdzinājumā ar bāzes gadu

Kategorijas
Iniciatīvas un pasākumi Paredzamais 

samazinājums 
uz vienību

Mērvienība

Paredzamais 
samazinājums 

CO2 
ekvivalenta 

tonnās*Source

Tiešais enerģijas 
patēriņš

Autoparka samazināšana 
(3)

Degviela 0.125 kg CO2/km CO2 3.75

Netiešais enerģijas 
patēriņš

Elektroenerģijas patēriņa 
samazināšanās hibrīddarba 

dēļ
Elektroenerģija 20000 KWh 2.34

Papīrs

Elektroniski parakstītu 
dokumentu izmantošana

0.3 t 0.354

Papīra dokumentu 
daudzuma samazināšana 

saziņā ar iekšējiem 
un ārējiem klientiem 

(piemēram, personāla 
vadības dokumenti, polises, 
apdrošināšanas noteikumi, 

rēķini)

0.3 t 0.354

Ūdens
Dzeramā ūdens patēriņa samazināšanās par 20 

% hibrīddarba dēļ
8535 litrs 0.003

Atkritumi
Ūdensvada ūdens patēriņa un izvedamā 

atkritumu daudzuma samazināšanās par 20 % 
hibrīddarba dēļ

330 m3 0.232

Darījumu braucieni

Autobusu braucienu 
optimizācija par 30 %

Braucieni ar 
autobusu

18250 km 3.43

Lidojumu optimizācija par 
30 %

Īsie lidojumi 30660 km 2.98

Citi Lenovo datoru modernizācijas projekts 70t/CO2 CO2 70
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12. Komunikācija

ERGO zīmola kampaņa “Rūpēties par nākotni ir mūsu dabā” 
tika uzsākta 2019. gadā rudenī un turpinājās 2020. un 2021. 
gadā.
Īstenojot šo kampaņu, ERGO apliecināja gatavību darīt vēl 
vairāk, lai samazinātu savu ekoloģisko pēdu, kā arī aicināja 
klientus, partnerus un sabiedrību kopumā vairāk domāt un 
rūpēties par vides nākotni.

2019. gadā kampaņa tika vairāk izvērsta televīzijā un radio, 
bet 2020. un 2021. gadā lielāku uzmanību pievērsām 
komunikācijai ERGO sociālo tīklu profilos, stāstot par ERGO 
labās prakses piemēriem un darbinieku iesaisti un sniedzot 
vērtīgus padomus un atgādinājumus par videi draudzīgu 
dzīvesveidu.

Kampaņas „Rūpēties par nākotni ir mūsu dabā” īstenošana Latvijā
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Mūsu atbalsts Latvijas sabiedrībai

Standartizēti grupas noteikumi

ERGO grupas līmenī korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijās ir definēti trīs prioritārie sabiedrības atbalsta virzieni:

  klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana,
  veselības aprūpes pieejamības uzlabošana;
  izpratnes veicināšana par dažādiem riskiem.

Prioritārās jomas, kurās mēs
sniedzam atbalstu Latvijas
sabiedrībai:

  uzņēmuma pamatdarbība.

Prioritārās jomas, kurās mēs 
sniedzam atbalstu Latvijas 
sabiedrībai:

  sabiedrības izpratnes un līdzdalības veicināšana;
  veselīga dzīvesveida popularizēšana;
  izglītošana par dažādiem drošības jautājumiem;
  vides aizsardzība.

Mūsu rīcības pamatā ir mūsu korporatīvās sociālās atbildības 
stratēģija. ERGO ir apņēmusies veicināt sabiedrības 
labklājību, sniedzot atbalstu sabiedrībai svarīgās jomās un 
iesaistoties dažādos pasākumos, lai palīdzētu risināt 
globālas problēmas. Ar savu līdzdalību mēs palīdzam 
sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķus.

ERGO ir senas tradīcijas atbalsta sniegšanā vietējai 
sabiedrībai. Mēs organizējam dažādus sabiedrību izglītojošus 
pasākumus, iesaistāmies citu organizāciju rīkotajos 
pasākumos un sponsorējam sociāli izglītojošas, sporta un 
kultūras aktivitātes, savukārt mūsu darbinieki iesaistās 
labdarības projektos, veicot brīvprātīgo darbu.
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This Certificate Confirms that 197.5T CO2e from the  
CFL lighting scheme – “Bachat Lamp Yojana” Project  

will hereby be retired between 1 September – 27 September 2021 on behalf of 

The emission reductions have been retired by 
The United Nations Framework Convention on Climate Change 

for the purchase of 293 Lenovo units 

presented by: 

Ergo Baltic 
Order Number 4401443434, 4401443435, 4401443436 

Program managed by Lenovo 

Certificate of Verified Greenhouse Gas (GHG) 
Emission Reductions 

William E. Flederbach, Jr. 
President & CEO 
ClimeCo Corporation 

**NON-TRANSFERABLE ** Certificate ID: Ergo Baltic_20210920 

13. Pielikums Nr.1. Īstenotie pasākumi
ERGO Baltijas valstīs arvien biežāk pieprasa, lai piegādātāji dotu savu ieguldījumu mūsu KSA jeb korporatīvās sociālās 
atbildības mērķu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz CO2 emisijas samazināšanu. ERGO Baltijas valstīs dara visu iespējamo, 
lai ātrāk pienāktu diena, kad mēs varēsim teikt, ka visas mūsu IT vajadzības, izmantotās iekārtas un pakalpojumi ir 
oglekļneitrāli. Mūsu IT un iepirkumu speciālisti ir sekmīgi sadarbojušies ar Markit un Lenovo, lai kompensētu 200 000 tonnu 
CO2.
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14. Pielikums Nr.2. EMAS validācija
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EMAS 

reģistrācijas  
sertifikāts 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 
Reģ. Nr. 40103599913 

Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013  
 

Objekta adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 
 

NACE kods: 65.12., versija 2.0. 
 

EMAS Reģistrācijas Nr.: LV-000010 
 

Reģistrācijas datums: 2022. gada 29. jūlijs 
Sertifikāts derīgs līdz: 2025. gada 29. jūlijam 

 
Vides verificētāja nosaukums,  

akreditācijas reģistrācijas numurs: 
Camilla Landen, Bureau Veritas Sweden, Nr. 1236 

 
 
 
 
Šis sertifikāts apliecina, ka ERGO Insurance SE Latvijas filiālē, Reģ.Nr. 40103599913, Skanstes ielā 50, 
Rīgā, LV-1013, ir ieviesta vides vadības sistēma atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) 
Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 
2006/193/EK atcelšanu prasībām un šī sistēma ir verificēta, un vides deklarācija ir apstiprināta. 
 
 
 
Sertifikāta izdevējs: Vides pārraudzības valsts birojs  
 
Sertifikāta izdošanas datums: 2022. gada 29. jūlijs 
 
 
Direktore    (paraksts*)     D. Avdejanova 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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EMAS 

reģistrācijas  
sertifikāts 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle 
Reģ. Nr. 40103336441 

Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013  
 

Objekta adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 
 

NACE kods: 65.11., versija 2.0. 
 

EMAS Reģistrācijas Nr.: LV-000011 
 

Reģistrācijas datums: 2022. gada 29. jūlijs 
Sertifikāts derīgs līdz: 2025. gada 29. jūlijs 

 
Vides verificētāja nosaukums,  

akreditācijas reģistrācijas numurs: 
Camilla Landen, Bureau Veritas Sweden, Nr. 1236 

 
 
 
 
Šis sertifikāts apliecina, ka ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālē, Reģ.Nr. 40103336441, Skanstes ielā 
50, Rīgā, LV-1013, ir ieviesta vides vadības sistēma atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) 
Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 
2006/193/EK atcelšanu prasībām un šī sistēma ir verificēta, un vides deklarācija ir apstiprināta. 
 
 
 
Sertifikāta izdevējs: Vides pārraudzības valsts birojs  
 
Sertifikāta izdošanas datums: 2022. gada 29. jūlijs 
 
 
Direktore    (paraksts*)     D. Avdejanova 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 




