
 

 
   
   

 
 

 

TVARUMO POLITIKA 
 
 
 
UAB „YIT Lietuva“, būdama YIT korporacijos dalimi, savo veiklą grindžia Tvarumo politika, kurios tikslas kurti 
geresnę gyvenamąją aplinką. Tvarumo politika apima  kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir 
sveikatos standartų (LST EN ISO 9001; LST EN ISO 14001; LST ISO 45001) reikalavimus ir drauge kuria 
tvirtą įmonės pagrindą.  
 
Tvarumo politiką įgyvendiname taikydami įmonėje įdiegtas vadybos sistemas ir laikydamiesi  nuolatinio veiklos 
gerinimo bei rizikos vertinimo principų. Patvirtintų veiklos procesų taikymas kasdieninėje veikloje užtikrina 
organizacijos veiksmingumą, saugų darbą bei darbų kokybę, padeda mažinti vykdomos veiklos poveikį 
aplinkai, diegti išmanius ir saugius darbo metodus.  
 
Įmonės darbuotojų puoselėjama verslo etika, atvira komunikacija, teisinių reikalavimų laikymasis, rizikų 
valdymas, suinteresuotųjų šalių ir klientų lūkesčių supratimas bei poreikių įgyvendinimas kuria gerą įmonės 
reputaciją, gerina klientų patirtį bei pasitikėjimą įmonės teikiamomis paslaugomis ir produktais, kuria pridėtinę 
vertę. 
 
TVARUMO NUOSTATOS: 

 

• PIRMIAUSIA SAUGA Siekiame, kad kiekvienas YIT Lietuva darbuotojas dirbtų saugiai ir kasdien 
namo sugrįžtų sveikas, todėl nuolat ugdome darbuotojus, bendradarbiaujame su jų atstovais, 
mažiname rizikas ir nedelsiant šaliname pavojus. Reikalaujame, kad mūsų darbuotojai ir kitos 
suinteresuotosios šalys griežtai laikytųsi saugos ir sveikatos darbe taisyklių. 
 

• SVARBIAUSIA KOKYBĖ Visuose projekto gyvavimo cikluose, pradedant nuo geresnio kliento 
supratimo ir į jį orientuoto projektavimo, įgyvendinimo ir baigiant garantiniu aptarnavimu, atsakingai 
atliekame kokybės priežiūrą. Skiriame išteklius, mokome, skatiname ir įtraukiame savo darbuotojus ir 
pagrindines suinteresuotąsias šalis į nuolatinį savo darbo procesų tobulinimą ir palaikymą. 
Bendradarbiaujame su mokslo įstaigomis, laboratorijomis ir tyrimų centrais. 

 

• ŽALIAS AUGIMAS Tausojame aplinką savo veikloje mažindami energijos suvartojimą, atliekų 
susidarymą, CO2 emisiją ir skatiname antrinį medžiagų panaudojimą. Savo produktais ir paslaugomis 
padedame sumažinti poveikį aplinkai ir mūsų klientams. 

 

• NAŠUMAS Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją, esame atviri naujovėms ir siekiame savo veikloje 
taikyti išmanius darbo metodus ir technologijas, sukurdami pridėtinę vertę savo klientams. Siekiant 
užtikrinti įmonės strateginių ir finansinių tikslų įgyvendinimą bei veiklos tęstinumą, visada įvertiname 
pagrindinius įmonės veiklos rizikos veiksnius ir juos efektyviai valdome. Sistemingai analizuojame 
kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų efektyvumą, pirmenybę 
teikiame prevenciniams veiksmams. 
 

• SKAIDRUMAS Mes esame atviri ir skatiname skaidrumą. Aktyviai siekiame užtikrinti įsipareigojimų 
tvarumo srityje vykdymą palaikydami dialogą ir bendradarbiaudami su suinteresuotomis šalimis. 
 

• VEIKIMO SRITIS Mes esame įsipareigoję skatinti tvarumą savo aplinkoje tiek Lietuvoje, tiek už jos 
ribų. Kiekvieno darbuotojo pareiga atsakingai laikytis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos 
ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų.  
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