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Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų 

sveikatos ir saugos politika 
   

PATVIRTINTA AB „Kelių priežiūra“ valdybos 2020-11-26 posėdžio protokolu Nr. VP20-33 

 

„Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla – valstybinių kelių priežiūra pagal sutartį su 

pagrindiniu užsakovu – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD). Bendrovė prižiūri ir tvarko per 21 

000 km valstybinės reikšmės kelių (magistralinių, krašto ir rajoninių), valdo daugiau kaip 2 400 specializuoto 

transporto ir technikos priemonių. Bendrovė vykdo ir kitas su kelių priežiūra bei statyba susijusias veiklas: 

viešųjų pirkimų organizuojamų konkursų pagrindu dalyvauja savivaldybių viešai skelbiamuose rangos darbų 

konkursuose, taip pat atlieka rangos darbus pagal sutartis su fiziniais asmenimis, gamina ir parduoda 

sertifikuotus asfalto mišinius, frakcinius žvyro-skaldos mišinius, eksploatuoja smėlio, žvyro ir gruntų 

karjerus, teikia technikos nuomos paslaugas. 

 

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politikos (toliau – Politika) tikslas – deklaruoti 

Bendrovės požiūrį ir įsipareigojimus kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos srityse; 

apibrėžti principus, kuriais vadovaujantis bus pasiekti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir 

saugos tikslai bei užtikrinta integruotos vadybos sistemos atitiktis tarptautinių standartų ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimams. 

 

Bendrovė nuosekliai analizuoja savo veiklos rezultatus ir sistemingai gerina integruotos vadybos sistemos 

rezultatyvumą, vadovaujantis šiais principais: 

 

✓ Aukščiausios vadovybės lyderystės demonstravimas. Aukščiausio lygio vadovai užtikrina, kad 

kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politika bei integruotos vadybos sistemos 

tikslai yra suderinti su Bendrovės strateginėmis kryptimis ir prisiima atsakomybę už integruotos 

vadybos sistemos rezultatyvumą. 

✓ Rizikų valdymas. Visuose Bendrovės lygiuose vykstantis struktūrizuotas, suderintas ir 

nenutrūkstamas procesas, skirtas identifikuoti, įvertinti, prioretizuoti rizikas, sudaryti rizikų valdymo 

planą, jį įgyvendinti, atlikti nustatytų rizikų ir rizikų valdymo plano įgyvendinimo monitoringą bei 

eskalavimą. 

✓ Orientacija į suinteresuotąsias šalis. Bendrovė supranta, kad klientų ir kitų suinteresuotų šalių 

esamų ir būsimų poreikių supratimas prisideda prie ilgalaikės Bendrovės sėkmės, todėl atsižvelgia į 

suinteresuotų šalių reikalavimus ir atliepia klientų lūkesčius. 

✓ Procesinio požiūrio įgyvendinimas. Bendrovė savo veiklą valdo kaip procesų sistemą ir visumą, 

o ne kaip atskiras sudedamąsias dalis, tai padeda optimizuoti veiklos našumą efektyviai naudojant 

išteklius ir sumažinant tarpfunkcines kliūtis. 

✓ Nuolatinis veiklos gerinimas. Šis principas yra neatskiriama Bendrovės valdymo sistemos dalis, 

apimanti veiklos procesų stebėjimą, analizę, švaistymų bei problemų šalinimą, reakciją į vidinius ir 

išorinių sąlygų pokyčius bei nuolatinį tų procesų gerinimą.  

✓ Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas. Bendrovėje sprendimai priimami remiantis duomenų, 

informacijos ir prieš tai priimtų sprendimų analize bei vertinimu.   

✓ Darbuotojų ugdymas ir įsitraukimo skatinimas. Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos 

galimybės gilinti žinias, ugdyti kompetencijas, realizuoti profesines ambicijas. Bendrovė nuolat vysto 
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abipusį dialogą su darbuotojais, siekdama suprasti jų lūkesčius. Kiekvieno darbuotojo nuomonė ir 

inciatyvos yra vienodai svarbios, kuriant draugišką, motyvuojančią ir įgalinančią veikti atmosferą.   

 

Pagrindinės dėmesio sritys, įgyvendinant kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos 

tikslus: 

✓ aukšti standartai teikiamų paslaugų/atliekamų darbų kokybei; 

✓ griežti reikalavimai darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimui; 

✓ Bendrovės vykdomos veiklos poveikio vertinimas aplinkai ir poveikio mažinimo priemonių 

įgyvendinimui; 

✓ Nuolatinė stebėsena ir matavimas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartų 

reikalavimų atitikties užtikrinimui.  

 

 
 

Bendrovė prisiima atsakomybę už savo vykdomos veiklos poveikį ekonomikai, visuomenei, aplinkai ir viešai 

deklaruoja prisiimamus įsipareigojimus. 

BENDROVĖS ĮSIPAREIGIJIMAI  

Klientams ir partneriams  

Būti patikimu ir profesionaliu parneriu:  

✓ įgyvendinančiu klientų reikalavimus;  

✓ užtikrinančiu teisės aktų ir kitų norminių reikalavimų atitikimą aplinkoje, kurioje veikiame;  

✓ siūlančiu inovatyvius technologinius sprendimus bei užtikrinančiu aukštą paslaugų kokybę.  

 

Darbuotojams 

Būti patikimu darbdaviu: 

✓ užtikrinančiu saugias darbo sąlygas, suteikiančiu profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.  

Būti išklausančiu ir įsiklausančiu darbdaviu:  

✓ nuolat palaikančiu abipusį bendradarbiavimą ir dialogą, tiek Bendrovei, tiek darbuotojams aktualiais 

klausimais.  

Būti „saugiu“ darbdaviu:  

✓ nuolat ieškančiu netradicinių ir geriausių sprendimų darbuotojų saugos užtikrinimui;  

✓ taikančiu modernias darbo priemones ir inovatyvius sprendimus prevencijos įgyvendinimui.  
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Visuomenei 

Būti atsakinga verslo ir visuomenės dalimi:  

✓ prisidėti prie kiekvieno iš mūsų saugios kelionės, pasitelkiant sukauptas žinias ir įgytą patirtį bei 

vadovaujantis tvarumo principais. 

 

Aplinkai 

Būti draugiška aplinkai Bendrove: 

✓ Taikančia geriausias pasaulines praktikas, tvarumo principais paremtus procesus ir to paties 

reikalaujančia iš partnerių, rangovų ir subrangovų; 

✓ ieškančia ekonomiškai pagrįstų sprendimų ir alternatyvų, leidžiančių užtikrinti energetinių, 

materialinių ir gamtinių išteklių tausojimą bei atliekų susidarymo mažinimą kasdieninėje ir pagrindinėje 

veikloje. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu.  

 

Politika peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Keičiantis Bendrovės strateginėms kryptims, 

tikslams, rinkos sąlygoms ar kitiems išoriniams/vidiniams veiksniams, kurie įtakoja Bendrovę, Politika gali 

būti peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį. 

 

Politika yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims, skelbiama viešai Bendrovės tinklalapyje 

www.keliuprieziura.lt  

 

http://www.keliuprieziura.lt/

