Integrētās vadības sistēmas politika

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” integrētās vadības sistēmas1 politika
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk – Sabiedrība) ir uzticams, stabils un pieredzējis
uzņēmums, kas ar profesionāliem darbiniekiem un modernām tehnoloģijām nodrošina autoceļu
ikdienas uzturēšanu efektīvā un videi draudzīgā veidā visā Latvijas teritorijā.
Īstenojot integrētās vadības sistēmas principus mēs apņemamies:
1. Nodrošināt uz rezultātu orientētu, stabilu Sabiedrības darbību un ilgtspējīgu attīstību atbilstoši
Sabiedrības un ieinteresēto pušu vajadzībām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2. Izmantojot Lean pieeju nosakot, standartizējot un optimizējot uzņēmuma darbības procesus,
nodrošināt procesu norises caurspīdīgumu un darbinieku darba pienākumu skaidrību,
Sabiedrībā īstenot pārvaldības principus, fokusējoties uz kopējo Sabiedrības un ieinteresēto
pušu prasību izpildi.
3. Ar procesos integrētu risku vadību, veicināt Sabiedrības mērķu sasniegšanu, apzinot nelabvēlīgu
notikumu iespējamību un ietekmi, samazinot riskus līdz pieņemamam līmenim un maksimāli
izmantojot potenciālās iespējas.
4. Pilnveidot darbinieku kompetenci, īstenot zināšanu pārnesi labās prakses un jaunāko nozares
sasniegumu jomā, veicinot darbinieku iesaistīšanos Sabiedrības kultūras veidošanā un procesu
pilnveidē.
5. Atbilstoši normatīvo aktu un standartu prasībām veikt kvalitatīvus autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbus un komercpakalpojumus.
6. Palielināt laboratoriju skaitu un tajās izmantotās testēšanas metodes būvmateriālu ražošanas
procesa kontrolei un efektivitātei.
7. “Domāt zaļi, dzīvot zaļi” – racionāli izmantot dabas resursus, ieviest labākos pieejamos tehniskos
paņēmienus, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisiju vidē, kas rada ietekmi uz klimata
pārmaiņām un samazina radīto atkritumu daudzumu.
8. Analizēt un pilnveidot energoresursu izmantošanu, veikt pasākumus energoresursu patēriņa
samazināšanai un veicināt energoefektīvā veidā ražotu produktu un pakalpojumu ieviešanu
Sabiedrībā.
9. Plānot, attīstīt un izvērtēt Sabiedrības darbību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem,
ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus, nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi
vides aizsardzības, energopārvaldības un darba drošības jomās.
10. Nodrošināt Sabiedrības nepārtrauktu integrētās vadības sistēmas snieguma uzlabošanu un
efektīvu resursu izmantošanu.

Integrētā vadības sistēma iekļauj Kvalitātes pārvaldības sistēmu (ISO 9001), Vides pārvaldības sistēmu (ISO 14001),
Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu (ISO 45001) un Energopārvaldības sistēmu (ISO 50001)
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