
 

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA 

MISIJA  

TVARIAI KURTI  EFEKTYVUMĄ 

Kurdami efektyvumą, siekiame 

tvarumo: taikome inovacijas ir 

naujausias technologijas, bet 

nepamirštame atsakomybės gamtai ir 

partneriams, gerai apgalvojame 

sprendimus, kuriame motyvuojančią 

aplinką, kad mūsų darbuotojai  

jaustųsi laimingi. 

VIZIJA  

AXIOMA - PASAULYJE 

PRIPAŽINTA PARTNERIŲ 

VEIKLOS DALIS  

Augti kartu su savo partneriais, 

tai mūsų tvaraus ir ilgalaikio 

bendradarbiavimo prasmė 

VERTYBĖS:  

•  inovatyvumas,  

•  efektyvumas,  

•  pozityvumas.  

Mes dirbame su polėkiu 

Įgyvendindami užsibrėžtą kompanijos misiją, siekiame savo sprendimais suteikti naudą klientui ir kartu kurti 

pridėtinę vertę ir gerovę visuomenei. 

Mes suvokiame, kad esame atsakingi už kokybiškai suteiktas paslaugas, už saugią ir sveiką darbo aplinką, 

kuri užkerta kelią nelaimingiems atsitikimams ar profesinėms ligoms, už aplinkos apsaugą, nes šiandieninė 

įmonės vykdoma veikla turės įtakos tiek dabarties, tiek ir ateities kartų aplinkai.  

Tai suvokdami, demonstruojame lyderystę ir vykdome socialiai orientuotą, atvirą, aplinkai nekenkiančią, 

vartotojų ar darbuotojų poreikius tenkinančią integruotos vadybos sistemos politiką bei įsipareigojame: 

•  nuolat tobulinti veiklos procesus, atsižvelgdami į klientų lūkesčius ir konkurentų pasiekimus, analizuoti 

veiklos trūkumus ir ieškoti būdų jų išvengti; 

•  veikloje taikyti nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos principus, modernizuoti ir tobulinti technologinius 

procesus, atsižvelgdami į technologinę pažangą, klientų poreikius ir kitų suinteresuotų organizacijos veikla 

šalių lūkesčius bei galimą poveikį aplinkai; 

•  nuolatos stebėti, kontroliuoti ir tobulinti integruotos vadybos sistemos veiksmingumą, atsižvelgiant į rizikas 

bei galimybes, tenkindami klientų poreikius, ekonomiškai ir efektyviai naudodami gamtinius, energinius ir 

materialinius išteklius, mažindami susidariusių atliekų kiekį ir užtikrindami profesinės rizikos valdymą 

įmonėje; 

•  užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius ir 

nacionalinius standartus, kitus norminius aktus, instrukcijas, reikalingus leidimus ir kitus kokybei, aplinkos 

apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai keliamus reikalavimus; 

•  puoselėti ryšį su būsimais ir esamais bendrovės klientais bei partneriais, padėti jiems pasirinkti aplinką 

tausojančias technologijas, įrengimus ir medžiagas bei reikalauti laikytis mūsų vykdomos politikos kokybės, 

aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse; 

•  pripažinti ir vertinti darbuotojų nuopelnus, žinias, kūrybinę iniciatyvą bei indėlį į sėkmingą įmonės 

vykdomą veiklą, auginti darbuotojų profesines kompetencijas, skatinti motyvuotą, efektyvų ir kokybišką 

darbą; 

•  informuoti visuomenę, valdžios organus ir kitas suinteresuotas šalis apie UAB „Axioma Servisas“ 

vykdomą veiklą. Nustatę verslo vidaus ir išorės veiksnius, ne rečiau kaip 1 kartą per metus įsipareigojame 

peržiūrėti integruotos vadybos sistemos politiką ir pagal ją nustatyti kokybės, aplinkos apsaugos bei 

darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus, kurių siekiant būtų tenkinami numatyti reikalavimai ir nuolat 

gerinamas integruotos vadybos sistemos politikos rezultatyvumas. 
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