AB „Kauno tiltai” – transporto ir energetikos infrastruktūros statybos įmonė, pirmaujanti Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Siekiame užtikrinti aukštą atliekamų darbų kokybę, laiku įvykdyti užsakovų reikalavimus, naudojant naujausias
technologijas gamyboje ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir racionaliai
naudoti gamtos išteklius, gerinti aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos veiksmingumą.
ŠIO TIKSLO MES SIEKIAME:
Mūsų bendrovė yra atvira visuomenei ir ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims, ji žinoma ir suprantama
visiems darbuotojams bei kitiems asmenims, dirbantiems bendrovei bei jos vardu. Ši politika taikoma ir AB „Kauno tiltai“
dukterinėms įmonėms.

✓

Dirbdami pagal kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias LST EN
ISO 9001, LST EN ISO 14001 ir LST ISO 45001 standartų reikalavimus ir nuolat jas tobulindami ir gerindami
rezultatyvumą.

✓

Didindami veiklos efektyvumą. Plėsdami atliekamų darbų sritis.

✓

Gamindami užsakovams medžiagas, gaminius bei teikdami paslaugas, atitinkančias griežčiausius Lietuvos bei
Europos Sąjungos reikalavimus.

✓

Planuodami

✓

Vykdydami darbus, tik turėdami patvirtintas kvalifikacijas ir tinkamą įrangą.

✓

Gerindami darbuotojų darbo sąlygas, atitinkančias teisinius reikalavimus, kad būtų užkirstas kelias
su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams.

✓

Siekdami dalykinio ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su tiekėjais, subrangovais bei konkurentais.

✓

Įsipareigodami apsaugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją bei kitus įsipareigojimas.

✓

Suprasdami ir analizuodami aplinkai daromą poveikį, vykdydami taršos prevenciją.

✓

Organizuodami veiklą, nukreiptą į oro, grunto ir vandens taršos mažinimą.

✓

Skatindami, kad kiekvienas darbuotojas kokybiškai ir savalaikiai atliktų darbus, sąmoningai įsitrauktų į
taršos prevencijos veiklą, rūpintųsi saugia darbo aplinka, gilintų savo žinias ir būtų aktyvus veiklos
gerinimo dalyvis kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos srityse.

✓

Įsipareigodami darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis su jais ir skatinti jų dalyvavimą sprendžiant
darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumo priemones bei gerinimo galimybes.

✓

Įsipareigodami laikytis mūsų veiklai taikomų kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos
įstatymų bei kitų reikalavimų.

✓

Atvirai ir dalykiškai informuodami visuomenę ir suinteresuotas žinybas apie mūsų kokybės, aplinkos
apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos politiką.

darbų vykdymą, taikydami pažangias informacinių technologijų galimybes.

Mūsų bendrovė yra atvira visuomenei ir ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims, ji žinoma ir
suprantama visiems darbuotojams bei kitiems asmenims, dirbantiems bendrovei bei jos vardu. Ši politika taikoma ir AB
„Kauno tiltai“ dukterinėms įmonėms.
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