KELPROJEKTO ĮMONIŲ GRUPĖS KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA
Kelprojekto įmonių grupė, būdama vienos didžiausių Švedijos statybų konsultacijų bei
projektavimo bendrovių Tyréns grupės nare, savo veiklą grindžia žiniomis, inovacijomis ir kvalifikacija,
prisidedant prie šalies ir pasaulio ateities kūrimo, paremto nuolat tobulėjančia ir inovatyvia visuomene,
aplinkos tausojimu ir darnia ekonomine plėtra.
Mūsų misija – kurti tvarius ateities sprendimus.
Mūsų vertybės: profesionalumas, kūrybiškumas, sąžiningumas ir atsakingumas nusako
Kelprojekto įmonių grupės kultūrą ir formuoja požiūrį į tai, kuo mes tikime ir kuo mes norime būti. Šios
vertybės yra pagrindiniai principai kasdieniame mūsų gyvenime, kurie atsispindi ir mūsų atliekamuose
darbuose, taip tarnaudami vietos bendruomenių labui.
Vadovaudamiesi savo vertybėmis ir strateginėmis kryptimis, mes siekiame šių tikslų –
pozicionuojant save patikimu partneriu ir konsultantu santykiuose su klientu siūlant tvarios plėtros
sprendimus bei skaitmeninimo ir inovacijų lyderiu inžinerinėje veikloje, tampant patraukliu darbdaviu
savo veiklos sektoriuje išlaikant finansiškai stabilios ir patikimos bendrovės įvaizdį Lietuvos bei užsienio
rinkose.
Suprasdami, jog pasaulio ateitis priklauso nuo sprendimų, kuriuos priimame šiandiena, ir
veiksmų, kuriuos atliekame dabar, siekiame būti profesionalūs, atsakingi, inovatyvūs bei draugiški
aplinkai, todėl vykdydami savo veiklą įsipareigojame:
• Užtikrinti Bendrovės veiklai taikomų teisinių reikalavimų laikymąsi.
• Vykdyti veiklą vadovaujantis skaidrumo, sąžiningumo ir etiško verslo principais bei siekti
konstruktyvaus bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis šalimis.
• Tobulinti procesus ir sistemas siekiant užtikrinti pridėtinės vertės didinimą.
• Pasinaudodami savo ilgamete patirtimi, sukauptomis žiniomis, naujausiomis
technologijomis ir metodais, siūlyti tvarius ir inovatyvius sprendimus, kurie užtikrintų
užsakovų lūkesčių įgyvendinimą.
• Kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą
įgyvendinti vadovaujantis procesiniu požiūriu bei ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
standartų reikalavimais.
• Ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą.
• Sudaryti sąlygas darbuotojų profesinių įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimui, užtikrinant
sveikas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas.
• Ugdyti darbuotojų kompetencijas ir motyvuoti juos sudarant sąlygas asmeninių įgūdžių ir
profesinio tobulėjimo augimui.
• Ieškoti ekonomiškai pagrįstų galimybių taikyti darnaus vystymosi koncepcijas, siekiant
užtikrinti energetinių, materialinių ir gamtinių išteklių tausojimą bei atliekų susidarymo
mažinimą kasdieninėje ir inžinerinėje veikloje.
Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša ir laisvai
prieinama visuomenei, su ja supažindinti visi įmonių grupės darbuotojai.
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