D4.11 National framework for EECC for corporate websites (Latvia)

Eiropas uzņēmumu klimata kauss: Veids, kā kļūt par Eiropas čempionu!

Vienpadsmit mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) no Latvijas sacenšas ar 180 līdzīgiem uzņēmumiem
no Eiropas enerģijas ietaupījuma sacensību ietvaros.
Izslēdziet gaismu! Atslēdziet iekārtas no gaidīšanas režīma! Uzņēmumi no Latvijas – “Trelleborg
Wheel”, “Systems Liepaja”, „AGIKS”, "Purvciems 1", „Kotai”, “Noodle Boutique”, SIA “UPONOR
LATVIA”, SIA “Demarsch” , SIA "LNB Cēsu MRU", „Realto Medea”, „Realto Vitus”, „Braslas Centrs”,
„Dyaltos”, „Baltic International Bank” - jau ir iesaistījušies, lai paaugstinātu uzņēmumu produktu un
pakalpojumu ilgtspējību. Turpmāk šie uzņēmumi lielāku uzmanību pievērsīs arī efektīvai enerģijas
izmantošanai birojos. Lai pierādītu uzņēmumu ambīcijas - viņi ir nolēmuši piedalīties Eiropas
uzņēmumu klimata kausā.
Sacensības līdzfinansē Eiropas Komisija, ar mērķi panākt enerģijas ietaupījumu MVU sektorā.
Sacensībās piedalās gandrīz 200 uzņēmumi no dažādiem sektoriem (mēbeļu ražotāji, IT un
konsultāciju uzņēmumi u.c. ) no 10 Eiropas dalībvalstīm, lai panāktu enerģijas samazinājumu.
“Pieredze rāda, ka mainot savu uzvedību attiecībā pret enerģijas patēriņu var panākt līdz pat 15%
enerģijas ietaupījuma” apgalvo Agris Kamenders SIA “Ekodoma” direktors. “Turklāt iegūst ne tikai
uzņēmums, bet kopumā tas ir ieguvums arī videi. To ir iespējams panākt tikai tad, ja mēs visi
darbojamies kopīgi - kā komanda, tādēļ mēs plānojam iesaistīt visus uzņēmuma darbiniekus šajās
sacensībās” SIA “Demarsch” projektu vadītāja Ance Sniķere. Lai sacensības noritētu veiksmīgi,
uzņēmumi saņem gan informatīvu, gan praktisku atbalstu no SIA “EKODOMA”, kas ir Eiropas
uzņēmumu klimata kausa sacensību organizētāji Latvijā.
Sacensību laikā visi darbinieki tiks informēti par enerģijas taupīšanas pasākumiem sešu enerģijas
nedēļu ietvaros. Šajās nedēļās apkopos informāciju par konkrētām tēmām, kā arī rīcībām, kas
jāmaina, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Papildus uzņēmumiem būs iespēja izanalizēt savus datus,
ievadot tos speciāli sacensībām izveidotajā Enerģijas ietaupījuma kontā (iESA).
Klimata kausa sacensības noslēgsies tikai 2016. gada maijā, līdz ar to uzņēmumi var vēl pieteikties
dalībai sacensībās. Uzņēmums, kas panāks vislielāko ietaupījumu saņems balvu 3000 EUR apmērā, un
būs bezmaksas iespēja piedalīties noslēguma ceremonijā Briselē un prezentēt uzņēmumu
starptautiski.

