
SKK VIDES
INICIATĪVAS

1 Šķirojam papīru un bīstamos
atkritumus. Atsevišķi nododam arī
nolietoto elektrotehniku un baterijas.

2 Esam noslēguši līgumu ar kosmētikas
piegādātāju, kas lielu daļu mācību procesā
vajadzīgo sejas un ķermeņa kosmētiku
piegādā lielos iepakojumos, tādējādi
atsakāmies no neskaitāmiem mazajiem
iepakojumiem un samazinām kopējo
atkritumu daudzumu.

3 Izstrādāts kosmētikas pasūtīšanas
process, kas neļauj veidoties 
 atlikumiem.
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Atkārtoti uzpildām printeru kārtridžus.

Viena no Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas
pamatvērtībām ir sociālā atbildība un ilgtspēja. Tās
atbalsojas mūsu ikdienas darbā, kā rezultātā tiek atbildīgi
izmantoti pieejamie resursi.

Iegādājoties datortehniku un mēbeles,
ievērojam zaļā iepirkuma principus.

Organizējot pasākumus, atsakāmies no
vienreizlietojamiem plastmasas
traukiem.

Rūpīgi pārdomājam korporatīvās
dāvanas, lai tās būtu ne tikai
simboliska piemiņa, bet reāli
izmantojamas un to iepakojums – videi
draudzīgs.
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Papīru un kancelejas preces pērkam no
ISO 9001:2015 un 14001:2015
sertificēta tirgotāja

Biroja virtuvē izmantojam auduma
dvieļus, nevis vienreizlietojamās
salvetes.

Nospraudām mērķi samazināt izmantotā
papīra daudzumu par 30% gadā. Lai to
sasniegtu:

Mācību materiāli vairs netiek kopēti;

Mācību procesā aktīvi izmantojam digitālus
rīkus un platformas;

Apmeklējuma un atzīmju uzskaitei vairs
neizmantojam papīra žurnālus, bet
tiešsaistes izklājlapas.

Esam digitalizējuši visas anketas –
studentu apmierinātības, absolventu
apzināšanas, darba devēju viedokļa u.c.

Esam atteikušies no Erasmus+ dokumentu
drukāšanas, līgumus parakstot tiešsaistē.

Visiem darbiniekiem un studentiem ir
eparaksts.

Visus sertifikātus izsniedzam digitālā formā
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Samazinām izmantoto vates kociņu
daudzumu, mācot studentiem
alternatīvas kosmētikas noņemšanas
metodes.
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Turpināt iesāktās iniciatīvas;

Ieviest formālu vides pārvaldības sistēmu, t.sk. precizēt mērījumus;

Motivēt visus darbiniekus un studentus lietot elektronisko parakstu;

Izstrādāt attīstības plānu un projektu tālmācības programmai;

Izglītot darbiniekus un studentus vides aizsardzības jautājumos,
organizējot apmācības, izsūtot informatīvus materiālus un mērķtiecīgi
veidojot pret vidi atbildīgu iekšējo kultūru.

Mūsu birojā vairs nestāv dokumentu mapes un pildspalvas, jo visi
līgumi tiek parakstīti elektroniski un uzglabāti serverī. Darbinieki un

studenti ir digitāli izglītoti un spēj savā ikdienas darbā izmantot jaunas
tehnoloģijas un metodes. Viņi vienmēr veic pret vidi atbildīgas izvēles
un mudina to darīt arī citus. Gan administratīvajā darbā, gan mācību

procesā radītie atkritumi ir samazināti par 80%, salīdzinot ar
2019.gadu.
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