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KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA 

  

UAB Stiemo – Elektros tinklų iki 400 kV įtampos, energetikos (elektrotechnikos), telekomunikacijų ir elektroninių ryšių 

statinių statyba ir montavimas, rekonstravimas, remontas, eksploatacinė priežiūra, paleidimas ir derinimas, bandymai, 

bendrieji statybos darbai, techninė priežiūra, konsultacijų teikimas. Energetikos objektų statybai reikalingų gaminių ir 

įrengimų komplektavimas. Relinių apsaugų sistemų, valdymo, kontrolės sistemų, elektroninių ryšių sistemų įrenginių 

surinkimas, montavimas ir paleidimas-derinimas.  

Vadovybė ir mūsų darbuotojai įsipareigoja: 
 

• Nuolat tobulėti, siekti, kad organizacija augtų ir taptų viena pirmaujančių elektros energetikos objektų 

montavimo, paleidimo, derinimo įmonių Lietuvoje; 

• Nuolat ieškoti naujų užsakovų, plėsti klientų ratą; 

• Vykdyti klientų pasitenkinimo monitoringą teikiamų paslaugų kokybe, operatyviai reaguoti, siekiant 

maksimaliai patenkinti kliento poreikius; 

• Prognozuoti  klientų  poreikius  ir  lūkesčius,  jų  įgyvendinimui  pateikti  racionalius  bei aplinkos 

apsaugos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus; 

• Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti 

darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą. 

• Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius, vykdant 

taršos prevenciją bei saugiai ir atsakingai tvarkant atliekas; 

• Užtikrinti profesinių rizikų valdymą. Taikyti valdymo priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, ligų 

prevencijai; 

• Įgyvendinti nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencines priemones;  

• Tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos rezultatyvumo 

ir efektyvumo; 

• Paslaugą teikti vadovaujantis verslo šakos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 

reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama 

veiklos atitikties standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalavimams. 

 

Įmonės vadovybė nustatydama reikalavimus paslaugai, planuodama veiklą, užtikrindama aprūpinimą ištekliais 

ir atlikdama vadybos vertinamąją analizę, prisiima pilną atsakomybę už įmonėje veikiančios integruotos kokybės, 

aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos efektyvumo ir rezultatyvumo nuolatinį gerinimą. 

Vadovybės sprendimu aplinkos apsaugos aspektai neskelbiami viešai. Įmonė nuolat siekia aplinkos apsaugos taršos 

mažinimo, profesinių rizikų gerinimo.  

Ši politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su 

šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. 
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