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POLITIKOS 

 
MISIJA :  Kurti, gaminti ir surinkti komponentus bei sistemas reikliam pramonės klientui. Patenkinti 
klientų poreikius ir pageidavimus, sukurti gerą finansinę grąžą iš panaudoto kapitalo, pasiūlyti saugių 
ir įdomių darbo galimybių bei prisidėti prie tvirtos mūsų visuomenės plėtros. Mes išpildysime savo 
klientų lūkesčius, teikdami pramonei geriausią kokybę, paslaugas, našumą ir laiko sąnaudų mažinimą. 
Savo patirtimi, kompetencija ir nuolatiniu tobulinimu mes prisidėsime prie mūsų klientų 
konkurencingumo. Vykdydami  Visuotinės Kokybės įsipareigojimą, mūsų klientai tampa ilgalaikiais 
partneriais. 
 
VIZIJA: Tapti prioritetiniu klientų partneriu, atpažįstamu kaip atvirą, vykdančiu įsipareigojimus ir 
konkurencingą. AQ Wiring Systems UAB turi būti  pirmu pasirinkimu savo klientams. 

 
Vykdomos Politikos 
 
Kokybės politika 
 
AQ Wiring Systems UAB produktai ir paslaugos turi atitikti aukščiausią kokybės standartą. Siekiant 
šio tikslo mes privalome pilnai suprasti savo išorės ir vidaus klientų poreikius ir lūkesčius bei stengtis 
juos viršyti nuolat vykdant savo įsipareigojimus kokybei visose savo veiklos srityse.  
AQ Wiring Systems UAB siekia patenkinti klientų poreikius, laiku tiekdama aukštos kokybės 
produktus ir paslaugas. Norint tai pasiekti, 0-klaidų koncepcija tapo filosofija, o Visuotinės Kokybės 
Vadyba (VKV) – strategija.  
Nuolat tobulindami savo procesus ir pasikliaudami visų mūsų dalyvavimu ir kūrybiškumu, mes 
pripažįstame kompetencijos, patirties vertę, statistinių metodų naudojimą bei faktais pagrįstus 
sprendimus.  
Mūsų Kokybės Vadybos Sistema remiasi išvardintomis VKV strategijomis:  

 Dėmesys klientui; 

 Nuolatinis gerinimas; 

 Prevenciniai veiksmai; 

 Faktais pagrįsti sprendimai; 

 Visuotinis dalyvavimas; 

 Ilgalaikės strategijos. 
 

Aplinkos apsaugos politika 
 
AQ Wiring Systems UAB įsipareigoja atsakingai vykdyti veiklos procesus atsižvelgiant į aplinkai 
daromą poveikį ir tvarumą.  
Siekdami sumažinti bendrovės  poveikį aplinkai ir klimato kaitai įsipareigojame vadovautis šiais 
principais:   
Užtikrinti valstybės ir klientų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi bei nuolatinį aplinkosaugos 
vadybos sistemos gerinimą.  

 Tobulinti veiklą, diegti technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos 
prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo. Vykdyti aplinkosaugos veiklos rodiklių 
stebėjimą.  

 Mažinti anglies dvideginio (CO2) emisiją, susijusią su bendrovės veikla. Taupiai naudoti  gamtos 
ir energetinius išteklius, stebėti ir analizuoti resursų suvartojimą. Skatinti  darbuotojus keliauti 
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ekonomiškai naudingiausiu ir aplinkai draugišku transportu. Tinkamai tvarkyti, šalinti atliekas, 
mažinti jų kiekius.  

 Siekti, kad mūsų tiekėjai būtų atsakingi ir taikytu darnaus vystymosi principus savo strategijoje ir 
veikloje bei užtikrintu atitiktį teisiniams reikalavimams.  

Skatinti  darbuotojus ir ugdyti jų atsakomybę ir supratimą apie aplinkos apsaugą, išteklių tausojimą ir 
atliekų valdymą ne tik kaip bendrą įmonės , bet ir kaip asmeninę pareigą. 

 
Etikos politika 
 
AQ Wiring Systems UAB laikosi aukštų verslo etikos standartų. Savo veikloje su visomis 
organizacijomis ir su atskirais žmonėmis dirbame sąžiningai ir garbingai. Mes vykdome verslo veiklą 
su daugeliu klientų ir tiekėjų, esančių daugelyje šalių ir tuo pačiu laikomės tose šalyse veikiančių 
įstatymų ir taisyklių, aktyviai skatindami liberalią ir daugiašalę prekybinę sistemą. Mes išliekame 
neutralūs ideologinėje veikloje ir stengiames išvengti dalyvavimo politikoje. 
AQ Wiring Systems  pasirašė JT "Globaliąją  įmonių pilietybės iniciatyvą", tai reiškia, kad mes laikomės 
aukščiausių etikos standartų. 
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika  
 
AQ Wiring Systems UAB ( toliau – bendrovė) užtikrina darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistemos reikalavimais, bendrovės  etikos politika ir įgyvendindama Elgesio kodeksą kaip 
pagrindą.  
Bendrovės  siekis- skatinti darbuotojų sąmoningą požiūrį į saugią ir sveiką aplinką ir įgyvendinti šiuos 
principus: 

 užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, siekiant mažinti nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų 
tikimybę ir darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis;  

 nustatyti ir valdyti rizikas, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką 
kiek įmanoma sumažinti; 

 ugdyti darbuotojų sveikatos ir saugos kompetenciją, įgyvendinant efektyvius mokymus; 

 vykdyti konsultavimo ir dalyvavimo  įsipareigojimą darbuotojams per jų atstovus, siekiant 
didinti darbuotojų įsitraukimą ir dalyvavimą kuriant saugias ir sveikas darbo sąlygas; 

 gerinti Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių 

įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo. 

 

Visi bendrovės darbuotojai įsipareigoja vykdyti savo pareigas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistemos ir teisės aktų reikalavimus bei vadovautis šia politika. 

 
Vadovybės Įsipareigojimas 
 
Vadovybė įsipareigoja skirti pakankamai resursų organizacinėms ir (ar) administracinėms 
priemonėms, skirtoms elgesiui ir požiūriui keisti ir teigiamai darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrai 
skatinti. 
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Personalo ir darbo aplinkos politika  
 

 Visi darbuotojai turi jaustis įtraukti į mūsų veiklą ir visa informacija apie bendrovės plėtrą jiems turi 
būti prieinama. 

 Vadovavimui būdingas nuoširdus noras padėti kolegoms jų tobulėjime aktyviai planuojant veiklas 
ir skatinant siekti užsibrėžtų tikslų.  

 Mes laikomės nacionalinių teisės aktų, vidaus tvarkos taisyklių, taip įgyvendindami gerą ir saugią 
darbo aplinką, kurioje dominuoja pagarba ir draugiškumas.  

 Mes netoleruojame  agresyvaus, žeminančio arba užgaulaus elgesio.  

 AQ Wiring Systems UAB neleistinas žodinis priekabiavimas, netoleruojamos seksualinės 
užuominos, gąsdinimai, užgaulus elgesys, smurtas ar grasinimai smurtu. 
 

Lygybės politika 
 
AQ Wiring Systems UAB priima į darbą ir elgiasi su savo darbuotojais taip, kad jie nebūtų 
diskriminuojami atsižvelgiant į jų lytį, rasę, religiją, amžių, neįgalumą, seksualinę orientaciją, tautybę, 
politinius įsitikinimus, priklausymą sąjungoms, socialinę ir etninę kilmę. 

 
Lyčių politika 
 

 Mes siekiame, kad moterys ir vyrai turėtų lygias apmokymų ir tobulėjimo galimybes. 

 Mes siekiame, kad moterys ir vyrai turėtų vienodą apmokėjimą už vienodą darbą ir veiklą.  

 Nuolat rekomenduojame nesirinkti lyties, kaip atrankos kriterijaus, kai abu kandidatai turi vienodą 
kvalifikacijos lygį. 

 
Saugaus produkto politika 
 

 Saugus produktas yra ir bus vienas iš AQ Wiring System UAB prioritetų. 

 Mūsų procesai užtikrina, kad mūsų ir mūsų tiekėjų produktai atitiktų klientų saugaus produkto 
reikalavimus pagal jų specifikacijas. 

 Kiekvienas mūsų darbuotojas aiškiai suvokia saugaus produkto svarbą. Mokymai užtikrina 
darbuotojų supratimą ir kompetenciją apie saugaus produkto politiką, procesus, atsakomybę. 

 Vadovai aktyviai prisideda prie saugaus produkto politikos principų ir siekia išlaikyti aukštą 
sąmoningumo ir žinių apie saugų produktą  lygį. 

 Mūsų darbas grindžiamas nuodugniomis žiniomis apie mūsų produktų naudojimą ir sistemingą 
galimų su saugaus produkto susijusių rizikos vertinimą. 
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02 keitimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplinkos apsaugos politika 
 
AQ Wiring Systems UAB saugo aplinką atsižvelgdama 
į visus procesus ir taupiai naudodama išteklius. 
Aplinkos Apsaugos Vadybos Sistema užtikrina 
valstybės ir klientų aplinkosauginių reikalavimų 
laikymąsi. Bendraudami su savo klientais ir partneriais 
mes siekiame nuolat pabrėžti mūsų produktų ir 
paslaugų teikiamą naudą aplinkai, ypatingą dėmesį 
skiriant šioms sritims: 

 Atliekų apdorojimas; 

 Medžiagų pasirinkimas; 

 Transportavimas; 

 Energetinių ir gamtos išteklių taupymas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 keitimas 

Papildyta: MISIJA :  Kurti, gaminti ir surinkti 
komponentus bei sistemas reikliam pramonės klientui. 
Patenkinti klientų poreikius ir pageidavimus, sukurti 
gerą finansinę grąžą iš panaudoto kapitalo, pasiūlyti 
saugių ir įdomių darbo galimybių bei prisidėti prie 
tvirtos mūsų visuomenės plėtros. Mes išpildysime savo 
klientų lūkesčius, teikdami pramonei geriausią kokybę, 
paslaugas, našumą ir laiko sąnaudų mažinimą. Savo 
patirtimi, kompetencija ir nuolatiniu tobulinimu mes 
prisidėsime prie mūsų klientų konkurencingumo. 
Vykdydami  Visuotinės Kokybės įsipareigojimą, mūsų 
klientai tampa ilgalaikiais partneriais. 
 
VIZIJA: Tapti prioritetiniu klientų partneriu, 
atpažįstamu kaip atvirą, vykdančiu įsipareigojimus ir 
konkurencingą. AQ Wiring Systems UAB turi būti  
pirmu pasirinkimu savo klientams. 
 
Aplinkos apsaugos politika 
 
AQ Wiring Systems UAB įsipareigoja atsakingai 
vykdyti veiklos procesus atsižvelgiant į aplinkai daromą 
poveikį ir tvarumą.  
Siekdami sumažinti bendrovės  poveikį aplinkai ir 
klimato kaitai įsipareigojame vadovautis šiais principais:   
Užtikrinti valstybės ir klientų aplinkosauginių 
reikalavimų laikymąsi bei nuolatinį aplinkosaugos 
vadybos sistemos gerinimą.  

 Tobulinti veiklą, diegti technologijas, darančias 
 mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos 
prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo. 
Vykdyti aplinkosaugos veiklos rodiklių stebėjimą.  

 Mažinti anglies dvideginio (CO2) emisiją, susijusią  
su bendrovės veikla. Taupiai naudoti  gamtos ir 
energetinius išteklius, stebėti ir analizuoti resursų 
suvartojimą. Skatinti  darbuotojus keliauti ekonomiškai 
naudingiausiu ir aplinkai draugišku transportu. 
Tinkamai tvarkyti, šalinti atliekas, mažinti jų kiekius.  

 Siekti, kad mūsų tiekėjai būtų atsakingi ir taikytų  
darnaus vystymosi principus savo strategijoje ir veikloje 
bei užtikrintu atitiktį teisiniams reikalavimams.  

Skatinti  darbuotojus ir ugdyti jų atsakomybę ir 

supratimą apie aplinkos apsaugą, išteklių tausojimą ir 

atliekų valdymą ne tik kaip bendrą įmonės , bet ir kaip 

asmeninę pareigą 
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02 keitimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 keitimas 

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika  
 
AQ Wiring Systems UAB ( toliau – bendrovė) užtikrina 
darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
teisės aktais, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistemos reikalavimais, bendrovės  etikos politika ir 
įgyvendindama Elgesio kodeksą kaip pagrindą.  
Bendrovės  siekis- skatinti darbuotojų sąmoningą 
požiūrį į saugią ir sveiką aplinką ir įgyvendinti šiuos 
principus: 

 užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, siekiant 
mažinti nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų tikimybę 
ir darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis;  

 nustatyti ir valdyti rizikas, siekiant apsaugoti  
darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką kiek 
įmanoma sumažinti; 

 ugdyti darbuotojų sveikatos ir saugos  
kompetenciją, įgyvendinant efektyvius mokymus; 

 vykdyti konsultavimo ir dalyvavimo  
 įsipareigojimą darbuotojams per jų atstovus, siekiant 
didinti darbuotojų įsitraukimą ir dalyvavimą kuriant 
saugias ir sveikas darbo sąlygas; 

 gerinti Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 

 sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių 

įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir 

rezultatyvumo. 

 

Visi bendrovės darbuotojai įsipareigoja vykdyti savo 
pareigas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistemos ir teisės aktų reikalavimus bei vadovautis šia 
politika. 

 
Vadovybės Įsipareigojimas 
 
Vadovybė įsipareigoja skirti pakankamai resursų 
organizacinėms ir (ar) administracinėms priemonėms, 
skirtoms elgesiui ir požiūriui keisti ir teigiamai 
darbuotojų saugos ir sveikatos kultūrai skatinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


