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Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos  
politika 

Misija: Suteikti gyvenimui daugiau šviesos vystant inovatyvius, patikimus bei konkurencingus 
profesionalaus apšvietimo sprendimus. 

 Vizija: Būt patrauklus darbdavys ir visame pasaulyje žinomas prekinis ženklas, užtikrinantis aukštą 
kokybę, aptarnavimą, efektyvius ir aplinką tausojančius profesionalaus apšvietimo sprendimus. 
UAB „Northcliffe Lighting“ VADOVYBĖ, siekdama tenkinti vartotojų poreikius ir lūkesčius, 

užtikrinti stabilų ir pelningą įmonės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą, SAU IR VISAM 
KOLEKTYVUI KELIA ŠIUOS TIKSLUS: 

 Nuolat prižiūrėti ir tobulinti intergruotą vadybos sistemą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, 
darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir 
atitikimo LST EN  ISO 9001, LST EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 standartams;  

 Analizuoti rinkos poreikius ir klientų pageidavimus bei lūkesčius, siekiant juos maksimaliai 
patenkinti; 

 Išlikti konkurentabilia įmone, propaguoti savo produkcijos pranašumus, stiprinti pozicijas 
pasaulio rinkoje; 

 Lanksčiai reaguoti į kiekvieno pirkėjo pageidavimą, nuolat stebėti produkcijos paklausos 
pokyčius; 

 Gamybą vykdyti produkcijos kokybės gerinimo principu; 
 Siekti stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo; 

 Ypatingą dėmesį skirti darbuotojų profesionalumui, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, 
siekiant kokybiškų rezultatų;  

 Diegti įmonėje technines naujoves, laikantis griežtų aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų; 

 Užtikrinti jog vykdant veiklą būtų laikomasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, 
produktams taikomų reikalavimų, standartų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų;  

 Veikloje taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones, taupiai naudoti gamtos išteklius; 

 Identifikuoti, vertinti ir valdyti profesinę riziką bei pavojus visoms darbo vietoms. 

PADALINIŲ  VADOVAI ĮSIPAREIGOJA numatyti konkrečius uždavinius, kurie atsispindi 
bendrovės integruotoje kokybės vadybos programoje ir siekia šių tikslų įgyvendinimo. 

DARBUOTOJAI stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos ir 
darbuotojų saugos ir sveikatos politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo. 

BENDROVĖS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais 
kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, 
kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šių tikslų vykdymui. 
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