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SIA „CSK Steel” integrētā Kvalitātes Vides un Darba drošuma pārvaldības sistēmas - 
IVS Politika ir orientēta uz augstas kvalitātes metāla konstrukciju izgatavošanu un ar to 
saistītās negatīvās ietekmes uz vidi un nodarbināto darbinieku arodveselību mazināšanu, 
resursu lietderīgu izmantošanu. 

SIA „CSK Steel” IVS Politikas pamatā ir nodrošināt pamatu uzņēmuma darbību 
regulējošo normatīvo aktu un citu saistošo prasību izpildei. Šis uzstādījums nodrošina, mūsu 
klientus ar augstākās kvalitātes produkciju un novērš uzņēmuma nelabvēlīgās mijiedarbības 
ar apkārtējo vidi un uzņēmuma darbinieku arodveselību iespējamību.  

SIA „CSK Steel” Augstākā vadība nodrošina nepārtrauktu IVS pilnveidi un uzņēmuma 
attīstību. 

Tas nozīmē, ka mēs: 

 Nodrošinām nepārtrauktu vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu un nodrošinām 
uzņēmuma darbības nepārtrauktu pilnveidošanu šajā sakarā; 

 Izmantojam pārbaudītas un pasaulē atzītas tehnoloģijas un videi draudzīgus materiālus, jo 
nepārtraukti sekojam nozares tendencēm šajā sakarā;  

 Pārraugām lietderīgu dabas resursa patēriņu un konstanti samazinām ražošanas procesos radītās 
vides emisijas, un ražošanas atkritumu daudzumu; 

 Apņemamies nodrošināt nepārtrauktu darbinieku darba apstākļu uzlabošanu. 

 Konstanti uzturam un pilnveidojam mūsu personāla profesionālo zināšanu līmeni, saistītu ar 
ražošanas procesiem, darba drošību un darba kultūru, pamatojoties uz apmācību, kā arī visa 
līmeņa darbinieku iesaistīšanu un attīstību; 

 Izvēloties piegādātājus un sadarbības partnerus, mēs ņemam vērā to spēju nodrošināt uzņēmumā 
noteiktās Kvalitātes, Vides un darba aizsardzības prasības, atbilstoši mūsu uzturētās IVS politikas 
principiem; 

 Nodrošinām nepārtrauktu ražošanas procesu un produkta kvalitātes kritēriju celšanu; 

 Uzraugām mūsu klientu apmierinātības līmeni un kopīgi rodam risinājumus nepārtrauktam 
klientu apmierinātības līmeņa celšanai, tādejādi veicinām mūsu un mūsu klientu ekonomisko un 
saimniecisko izaugsmi. 

 Rūpīgi vērtējam jebkuras saimnieciskās darbības esošu un potenciālu ietekmi uz apkārtējo vidi un 
darbinieku, tādejādi izvairāmies no apkārtējai videi un darbiniekiem bīstamām situācijām, jeb 
potenciālām avārijām. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzņēmuma attīstību un IVS pilnveidi, mēs katru gadu 
izvirzām IVS mērķus un programmu to sasniegšanai. 

Uzņēmuma vadība kā prioritāti ir izvirzījusi uzņēmuma IVS politiku un uzņemas pilnu 
atbildību par konstantu augstākās kvalitātes produkcijas saražošanu, rūpes par drošu darba 
vidi, apkārtējo vidi un nepieļaus nelabvēlīgu uzņēmuma pārraudzībā esošu procesu 
mijiedarbību ar apkārtējo vidi, sabiedrību, klientiem un jebkuriem citiem sadarbības 
partneriem. 

Uzņēmuma darbiniekiem un sadarbības partneriem IVS politika ir saprotama un tiek 
pastāvīgi skaidrota. 


