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Kvalitātes politika 

“Zinātne” augstākā vadība uzskata, ka klientu apmierinātība un kvalitatīvu un 

konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšana ir viens no pamatkritērijiem, lai virzītos ilgtspējīgas 

attīstības virzienā. “Zinātne” augstākā vadība jau spērusi pirmos soļus ilgtspējīgas attīstības virzienā, 

un 2017. gada 20. martā organizācijā ir ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma pakalpojumus 

sniegšanai darba aizsardzības jomā, saskaņā ar 2008. gada 8. septembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba 

aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām, atbilstoši LVS EN ISO 

9001:2015 starptautiskajam standartam (Sertifikāta Nr.: LVRIG106316A). 

Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveide un ieviešana ir vēstījums organizācijas klientiem, 

sadarbības partneriem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm, ka “Zinātne” rūp kvalitatīvu un 

konkurētspējīgu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, klientu uzticība, to vajadzību izzināšana, 

apmierināšana, un pastāvīga darbības pilnveidošana un attīstība.  

Kvalitātes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšanā un plānošanā, “Zinātne” ir 

apņēmusies ņemt vērā, ievērot un izpildīt visus saistošos normatīvos aktus un citas prasības, kā arī, 

veikt nepieciešamos uzlabojumus augstas kvalitātes un konkurētspējīgu darba aizsardzības 

pakalpojumu sniegšanā, klientu apmierinātības veicināšanā. “Zinātne” apņemas īstenot nepārtrauktu 

un pastāvīgu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzlabošanu.  

“Zinātne”  kvalitātes politikas darbība tiek nodrošināta, ņemot vērā  kvalitātes pārvaldības 

sistēmas pamatprincipus, atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 standartam. Atbilstoši stratēģiskajai 

virzībai, kontekstam un nolūkam, “Zinātne” apņemas nodrošināt mērķu un to sasniegšanai izvirzīto 

uzdevumu noteikšanu un pārskatīšanu, kā arī nodrošināt informācijas un nepieciešamo resursu 

pieejamību, lai noteiktie mērķi tiktu sasniegti.  

“Zinātne” apņemas izvirzīt un regulāri (vismaz reizi gadā vai pēc nepieciešamības biežāk) 

pārskatīt mērķus un noteikt uzdevumus, kā arī apņemas īstenot nepārtrauktu kvalitātes snieguma un 

kvalitātes pārvaldības sistēmas uzlabošanu. 

“Zinātne” darba aizsardzības nodaļas vadītājs apņemas nodrošināt, ka kvalitātes politika, 

atbildības un pienākumi tiek komunicēti, ir paziņoti un saprotami organizācijā.  



Šī “Zinātne” kvalitātes politika tiek piemērota organizācijas darba aizsardzības nodaļas 

struktūrvienībā,  ir dokumentēta, tā tiks skaidrota visiem organizācijas darba aizsardzības nodaļas 

darbiniekiem, pēc nepieciešamības būs pieejama ieinteresētajām pusēm, kā arī regulāri (reizi gadā) 

tiks pārskatīta un pēc vajadzības atjaunināta. 


