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UAB „NORDIC METROLOGY SCIENCE“  
APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS  

POLITIKA 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. UAB „Nordic Metrology Science“ (toliau – Bendrovė) aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir 

sveikatos politika (toliau – Politika) – Bendrovės vidaus norminis teisės aktas, kurio tikslas – 
organizuoti įmonės veiklą taip, kad būtų daromas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, būtų 
identifikuojami pavojai bei rizikos, dedamos pastangos įgyvendinti nulinės tolerancijos 
nelaimingiems atsitikimams darbe siekį. 

2. Šio tikslo įgyvendinimui Bendrovėje yra įdiegta ir nuolat tobulinama aplinkos apsaugos bei 
darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 
standartų reikalavimus. 

3. Bendrovė prisiima atsakomybę už savo veikloje darbuotojams kuriamą saugią ir sveiką darbo 
aplinką bei veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja užtikrinti Bendrovės veiklos atitiktį 
nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams, taip pat ISO/IEC 14001 ir ISO/IEC 45001 standartų 
reikalavimams. 

 
II SKYRIUS 

PAMATINIAI PRINCIPAI 
 
4. Bendrovė įgyvendindama Politikos nuostatas įsipareigoja: 
4.1. Užtikrinti savo veikloje darbuotojams kuriamą saugią ir sveiką darbo aplinką, vykdyti nelaimingų 

atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją; 
4.2. Sudaryti galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti vadybos sistemos 

gerinime, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už saugą ir sveikatą, skatinti nuolatinį 
tobulėjimą bei žinių atnaujinimą; 

4.3. Palaikyti fizinę ir psichologinę darbo aplinką, kurioje visi darbuotojai galėtų tobulėti ir dirbti 
nepatiriant fizinių ar emocinių traumų. Bendrovė netoleruoja diskriminacijos bei aktyviai palaiko 
lygias teises ir galimybes darbo vietoje; 

4.4. Vykdyti savo veiklą taip, kad saugos ir sveikatos informacija, nurodymai bei mokymai būtų 
teikiami darbuotojams laikantis nulinės nelaimingų atsitikimų darbe vizijos. 

4.5. Nustatyti aukštus aplinkosauginius standartus bei taikyti inovatyvias, saugias ir aplinką 
saugančias technologijas paslaugų teikimo procesų palaikymui ir patikimumui užtikrinti; 

4.6. Optimizuoti paslaugų teikimo procesus mažinant neigiamą poveikį aplinkai, t.y.: vykdyti aplinkos 
taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes 
mažinant emisijas į aplinką, skatinti susidarančių atliekų antrinį panaudojimą; 

4.7. Didinti kontrolę ir sumažinti riziką, nustatant aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir 
sveikatos tikslus, uždavinius ir su tuo susijusią atsakomybę. 
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III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
5. Politika įsigalioja nuo įsakyme, kuriuo patvirtinama ši Politika, nurodytos dienos ir yra privaloma 

visiems Bendrovės darbuotojams. 

6. Politika gali būti keičiama ar papildoma Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. Politikoje 
numatytų principų laikymosi kontrolę atlieka generalinis direktorius, o už savalaikę Politikos 
peržiūrą ir įgyvendinimą atsakingas darbų saugos ir aplinkosaugos specialistas. 
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