
Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika 
 
 
AB ,,Pakruojo arka“ – tai ilgametę patirtį statybos versle turinti įmonė. Mūsų kolektyvo sukurti 
statiniai teikia pasitenkinimą užsakovams ir puošia aplinką daugelyje šalies miestų ir kaimų. 
Klientai vertina mus ne tik dėl išskirtinio požiūrio į jų reikalavimus, bet ir dėl mūsų techninių 
galimybių atlikti savomis jėgomis bendra statybinius darbus, apdailą, tvarkyti aplinką, o taip 
pat montuoti pastatų inžinerines sistemas.  
Pasiekti numatytus tikslus ir įgyvendinti įsipareigojimus užsakovams – tokia yra pagrindinė 
mūsų veiklos varomoji jėga. 
 
Pagrindinės nuostatos kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse: 

• Bendrovės veikla ir toliau valdoma procesiniu principu, dar aiškiau apibrėžti 
darbuotojų įgaliojimai ir atsakomybė, jie labiau suinteresuoti būti aktyviais Bendrovės, 
o tuo pačiu ir savo ekonominės gerovės kūrimo dalyviais; 

• Siekti būti profesionaliausi ir geriausi savo paslaugų tiekėjai regione, nes esame reiklūs 
sau patiems; 

• Dar daugiau dėmesio skiriame aplinkos apsaugai. Pradėjome atidžiau planuoti gamybos 
sąnaudas, taupiau ir racionaliau naudoti išteklius, laikytis LR teisinių reikalavimų 
aplinkosaugoje, rengiame ir įgyvendiname priemones aplinkos taršai mažinti; 

• Didesnę reikšmę skirame vidinės ir išorinės aplinkos tyrimui. Tyrimo rezultatus 
naudojame veiklos strategijai formuoti ir gamybiniams pajėgumams vystyti; 

• Reikalaujame, kad mums talkinantys produktų ir paslaugų tiekėjai taip pat laikytųsi 
nustatytų kokybės ir aplinkosaugoje reikalavimų; 

• Darbuotojams sudarome galimybes mokytis, siekti vis didesnės atsakomybės ir 
pripažinimo; 

• Užtikriname darbuotojams saugias ir sveikatai nepavojingas darbo sąlygas, šaliname, o 
kur tai padaryti neįmanoma, mažiname riziką bei pavojus, vykdydami sužeidimų ir 
susirgimų prevenciją, tinkamai valdome galimas avarines situacijas; 

• Veiklos trūkumams šalinti taikome prevencines priemones. 
 
Šiuos įsipareigojimus mums padeda įgyvendinti Bendrovėje įdiegta Kokybės ir Aplinkosaugos 
bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, vadovaujantis standartų LST EN ISO 
9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 45001:2018 reikalavimais. 
Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) vadovybės pasitarimuose analizuojamas kokybės, 
aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos valdybos sistemų efektyvumas, rengiamos 
programos vis aukštesnių tikslų siekimui, skiriami ištekliai jų įgyvendinimui. 
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