
 

 
PRODUKTO SAUGOS, KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS  

POLITIKA 
                  

UAB „Putokšnis“ - aukštos kokybės PET gaminių, skirtų gazuotų ir negazuotų gėrimų pakuotei 
gaminti, tiekėjas. Ypatingą dėmesį skiriame gaminių kokybei, saugai, aplinkos apsaugai, darbuotojų 
saugai ir sveikatai. Vadybos sistema, atitinkanti BRC, ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų 
reikalavimus, užtikrina, kad gamybos procesai yra griežtai kontroliuojami. 

Esame ištikimi savo filosofijai - išklausyti, suprasti savo kliento poreikius, pasiūlyti patį geriausią 
įmanomą sprendimą, leidžiantį padidinti mūsų ir kliento produkcijos ir verslo efektyvumą,  skiriant 
ypatingą dėmesį produkcijos kokybei ir saugai bei kt. klientų reikalavimų patenkinimui,  naudojant 
šiuolaikines ir efektyvias technologijas ir procesų valdymo priemones. 

Ilgamete gamybos patirtimi bei inovatyviais energijos sąnaudų taupymo sprendimais dalijamės ir su 
savo klientais. Suvokdami ekonomiškumo naudą klientams galime pasiūlyti savo patirtį, padedančią 
sumažinti energetinius gamybos kaštus, leidžiančią susisteminti gamybos procesinius duomenis bei 
vykdyti jų griežtesnę kontrolę. Jau šiandien 100% mūsų naudojamos energijos yra išgaunama iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 

Siekiame abipusiai naudingos partnerystės su klientu ir būti atsakingi gamintojai, mažinantys 
neigiamą pramonės poveikį aplinkai. Suprantame, kad mūsų produkcijai reikalingi gamtiniai ištekliai, 
todėl skatiname antrinių žaliavų panaudojimą. 

Esame socialiai atsakinga įmonė, besistengianti aktyviai veikti ir įsitraukti į teigiamos socialinės 
aplinkos formavimą. 

Kiekvienais metais nustatome produkto kokybės, saugos, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir 
sveikatos tikslus ir siekiame juos įgyvendinti. 
 
Įsipareigojame: 

 vykdyti veiklą laikydamiesi geros gamybos praktikos; 
 užtikrinti produkto kokybės, saugos, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos atitiktį 

kliento, taikomiems teisiniams ir kitiems reikalavimams; 
 nuolat gerinti įdiegtą vadybos sistemą ir didinti jos veiksmingumą, siekiant maksimalaus atitikimo 

ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimams; 
 užtikrinti produkto kokybės ir saugos kontrolę, saugoti aplinką ir mažinti poveikį naudojant saugias 

žaliavas, medžiagas, įtraukiant į šį procesą tiekėjus, rangovus ir klientus; 
 racionaliai naudoti išteklius, siekiant sumažinti susidarančių atliekų kiekius, stengtis naudoti 

draugiškas aplinkai medžiagas; 
 pagal galimybes skirti visus reikiamus išteklius efektyviam vadybos sistemos funkcionavimui; 
 kelti darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti komandinio darbo dvasią ir atsakomybę už veiksmus, 

sprendimus bei jų pasekmes ir skatinti iniciatyvą; 
 užtikrinti įmonės darbuotojams saugias ir sveikatai nepavojingas darbo vietas, kuriose  jie būtų 

apsaugoti nuo profesinės rizikos arba rizika  būtų kiek įmanoma sumažinta; 
 identifikuoti, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti avarijų, nelaimingų atsitikimų bei profesinių 

ligų prevenciją; 
 diegti technines naujoves, laikantis griežtų aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų; 
 skirti išteklių darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje sistemos palaikymui ir gerinimui; 
 vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių bei Europinių  teisės aktų, 

standartų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų; 
 veikloje taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones. 
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