KVALITĀTES UN VIDES POLITIKA
SIA “L.E.O.” kvalitātes un vides politika ir nodrošināt esošos un iespējamos klientus ar augstas kvalitātes
pakalpojumiem ārējo elektrotīklu izbūves un apakšstaciju montāžas jomā, kuru veikšanai nepieciešama
speciāla profesionāla sagatavotība, sfērā un pilnīgi izpildīt līgumu prasības un noteikumus, kas atbilst LR
un starptautiskajiem standartiem un
Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi iegūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus
klientus. Uzņēmuma politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek pildīti, lai uzturētu noteikto kvalitātes
līmeni un apkalpošanu attiecīgi klienta prasībām un vēlmēm, izpildot visus likumdošanas prasības vides
jomā. Uzņēmums nodarbojas ar savas darbības uzlabošanas pasākumiem, tai skaitā neatbilstošas
produkcijas skaita samazināšanu, pieņemot attiecīgās darbības, aprakstītas Integrētas vadības sistēmas
procedūrās.
Tikai pateicoties augstai produkcijas kvalitātei, iespējams nodrošināt uzņēmuma dinamisku attīstību.
Pastāvīgs darbs kvalitātes paaugstināšanā ir uzņēmuma ilgtermiņa stratēģija.
Vides pārvaldības jomā SIA “L.E.O.””apņēmās:
integrēt vides pārvaldību ar biznesa aktivitātēm;
atbilst likumdošanas prasībām vides pārvaldības jomā;
izpildīt noteiktos mērķus un uzdevumus vides jomā;
noteikt un kontrolēt mūsu darba vides aspektus, tādā veidā samazinot savu iespējamo ietekmi
uz apkārtējo vidi – veikt izmantotās elektroenerģijas, materiālu, ķīmisko līdzekļu, utilizēšanai
paredzēto atkritumu u.c. uzskaiti;
pēc iespējas vairāk palielināt otrreizējo materiālu izmantošanu/atkritumu pārstrādi;
pilnveidot zināšanas vides aspektu pārvaldīšanas jomā, pie tam, izveidojot visu darbinieku
pozitīvu attieksmi šo ideju realizēšanā;
pastāvīgi apmācīt personālu vides pārvaldības un aizsardzības jautājumos;
pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, sākotnēji noteikt to iespējamo ietekmi uz
apkārtējo vidi.
SIA “L.E.O.”” vadības uzdevums ir radīt kvalitatīvai produkcijas un pakalpojumu sniegšanai un vides
pārvaldībai nepieciešamos priekšnoteikumus un sekmēt produkcijas un pakalpojumu kvalitātes un vides
prasību nepieciešamības apzināšanos. Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Integretas vadības sistēmas
efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes un vides jomā. Darbinieki tiek
pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus Integretas vadības sistēmas pilnveidošanai.
SIA “L.E.O.”” vadība akcentē uzticēšanos katram uzņēmuma darbiniekam. Uzņēmumā pastāvīgi notiek
darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā
vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību
par sava darba kvalitāti un resursu ekonomēšanu, tādā veidā samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi
un nodrošina darbību, kas atbilst likumdošanas prasībām. Darbinieki izprot kvalitatīvas un vides darbības
priekšrocības un nekvalitatīvas darbības iespējamās sekas, izprot saikni starp rūpēm par klientu un viņu
pašu materiālo nodrošinājumu, kā arī uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa atkarību no sekmīgas darbības
attīstības.
Katrs uzņēmuma darbinieks tiek iepazīstināts ar uzņēmuma kvalitātes un vides politiku, kā arī ar
metodēm un procedūrām, kuras tiek pielietotas izvirzītas politikas realizācijā.
Augstākā vadība uzņemas visu atbildību par politikas novadīšanu līdz katram darbiniekam un tās
realizāciju, sekot izklāstīto principu ievērošanai un veicināt principu ievērošanu visiem uzņēmuma
darbiniekiem.

