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VĮ „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ
SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA
VĮ „Kelių priežiūra“ yra modernėjanti, ambicingų tikslų siekianti įmonė. Sujungusi per dešimtmečius
sukauptą ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, įmonė tapo viena iš didžiausių komandų Lietuvoje,
kurioje dirba per 2 500 darbuotojų. VĮ „Kelių priežiūra“ yra atsakinga už 21 000 km valstybinės reikšmės
kelių priežiūrą, t. y. žiemą užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami, pavasarį – rudenį gerina kelių
kokybę, atnaujindama susidėvėjusias kelių dangas, profiliuodama žvyrkelius, prižiūrėdama pakelės
statinius, želdinius ir kt.
Suprantame, jog mūsų profesionalumas, atsakingumas ir operatyvumas yra pagrindiniai veiksniai,
užtikrinantys keliavimo sklandumą ir visuomenės saugumą Lietuvos keliuose, todėl įsipareigojame:
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Užtikrinti vykdomos veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, taikant procesiniu požiūriu pagrįstas
pažangias vadybos sistemas.
Siekti maksimalaus klientų ir visuomenės poreikių bei lūkesčių patenkinimo, jų pasitikėjimo,
lojalumo ir įvertinimo, užtikrinant aukštą draugiškų aplinkai produktų ir paslaugų kokybę.
Laikytis tvarios ir subalansuotos vystymosi praktikos, galiojančių teisės aktų, standartų, teisinių
reikalavimų ir techninių reglamentų, apimančių mūsų veiklos sritį.
Vykdyti savo veiklą vadovaujantis skaidraus, etiško ir socialiai atsakingo verslo principais,
netoleruoti korupcijos jokiomis jos formomis ir imtis prevencinių priemonių kovoje su ja.
Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, ugdyti sąmoningumą ir asmeninę
atsakomybę už atliekamą darbų kokybę bei poveikį aplinkai.
Skatinti darbuotojų iniaciatyvumą, saviraišką, idėjų generavimą ir realizavimą.
Užtikrinti ergonomiškas ir saugias darbo sąlygas, tinkamas produktyviam darbui.
Ieškoti ekonomiškai pagrįstų sprendimų ir alternatyvų, leidžiančių užtikrinti energetinių,
materialinių ir gamtinių išteklių tausojimą bei atliekų susidarymo mažinimą kasdieninėje ir
pagrindinėje veikloje.
Vystyti partnerystę su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis,
organizacijomis ir bendruomenėmis, dalintis sukauptomis žiniomis ir įgyta gerąją praktika,
dalyvaujant Lietuvos bei tarptautiniuose socialiniuose ir aplinkosauginiuose projektuose.

Ši politika yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Su šia politika supažindinti visi
darbuotojai.
Vadovybė laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais, reikalingais efektyviam
įsipareigojimų vykdymui.
Darbuotojai įsipareigoja prisidėti prie įmonės politikos ir tikslų įgyvendinimo savo kompetencijos ir
įgaliojimų ribose.

