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SIA “Eco Baltia vide” kvalitātes, vides un energoefektivitātes politika 

 

Šī politika nosaka SIA “Eco Baltia vide” kvalitātes, vides un energoefektivitātes pamatprincipus. 
Politikas mērķis ir uzņēmuma misijas īstenošana, ilgtspējīga attīstība un stratēģisko mērķu sasniegšana, 
lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstību un visu ieinteresēto pušu apmierinātību. 

SIA “Eco Baltia vide” apņemas uzturēt un nepārtraukti pilnveidot kvalitātes, vides un energopārvaldības 
sistēmu, savā darbībā ievērojot sekojošus pamatprincipus: 

1. Mēs nodrošinām vides pakalpojumus un pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu – savākšanu, 
šķirošanu, pārstrādi, kas palīdz risināt tādus ilgtspējas jautājumus kā globālās klimata izmaiņas 
un aprites ekonomikas ieviešanu. 

2. Mēs apņemamies atkritumus apsaimniekot pēc iespējas efektīvāk, samazinot apglabājamu 
atkritumu daudzumu, veidojot pēc iespējas augstākas kvalitātes gala produktu un veicinot 
mazāku enerģijas izmantošanu. 

3. Mēs nodrošinām klientu prasībām atbilstošu pakalpojumu un produktu piegādi. 
4. Mēs nodrošinām godīgu un vienlīdzīgu attieksmi saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm un 

ievērojam brīvas un godīgas konkurences principu. 
5. Mēs tiecamies izmantot drošākas, tīrākas un modernākas tehnoloģijas, atbalstām tehnoloģisko 

inovāciju ieviešanu un pielietošanu, lai panāktu efektīvāku resursu izmantošanu, palielinātu 
ražošanas apjomu un mazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un bioloģisko daudzveidību. 

6. Mēs nodrošinām plānveidīgas un regulāras tehnoloģisko iekārtu apkopes. 
7. Mūsu darbības ir atbilstošas normatīvo aktu prasībām un starptautiskiem standartiem un drošas 

darbiniekiem, sabiedrībai, partneriem, klientiem un videi. 
8. Mēs izglītojam sabiedrību un iesaistāmies dažādās iniciatīvās par resursu taupīšanas un 

atkritumu šķirošanas jautājumiem ar mērķi paaugstināt sabiedrības, darbinieku, klientu un 
sadarbības partneru izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, resursu taupīšanu un sekmēt 
ikdienas paradumu maiņu uz ilgtspējīgākiem un videi draudzīgākiem. 

9. Visas mūsu darbības ir atbilstošas normatīvo aktu prasībām un starptautiskiem standartiem un 
drošas darbiniekiem, sabiedrībai, partneriem, klientiem un videi. 

10. Mēs apņemamies veikt videi draudzīgu saimniecisko darbību un atbildīgi izmantot dabas 
resursus, pielietojot labākos pieejamos tehnisko paņēmienus. 

11. Mēs sadarbojamies ar uzticamiem un godīgiem uzņēmumiem, kuri rīkojas atbildīgi, kuru 
profesionālās spējas, pieredze un ētikas principi atbilst mūsu principiem un noteiktajiem 
standartiem, neatkarīgi no biznesa partnera un tā darbinieku tautības, politiskās piederības, 
rases, dzimuma u.tml. 

12. Izmantojot dažādus kanālus, mēs aicinām savus klientus sniegt atgriezenisko saiti, lai  
nepārtraukti uzlabotu savu pakalpojumu un procesu kvalitāti. 

13. Mūsu mērķis ir racionāli izmantot energoresursus, atbalstīt energoefektīvu produktu un 
pakalpojumu iepirkumus un energoefektivitāti veicinošus projektus. Pēc iespējas izmantojam 
energoefektīvas iekārtas, lai samazinātu uzņēmuma resursu patēriņu. 

14. Mēs apmācām darbiniekus par mūsu darbības ietekmi uz vidi un rīcībām ārkārtas situācijās, 
izglītojam darbiniekus energoefektivitātes jomā, kā arī motivējam darbiniekus efektīvi un 
taupīgi izmantot materiālus, izejvielas, enerģiju un dabas resursus, optimizējot pakalpojumu 
sniegšanas procesus. 

15. Mēs monitorējam un regulāri analizējam kvalitātes, vides un energopārvaldības snieguma 
rādītājus. 

16. Mēs nodrošinām uzņēmuma integrētās vadības sistēmas nepārtrauktu pilnveidošanu. 


