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GAMINTOJU PASAULYJE, 
KURIANČIU AUKŠTO PATIKIMUMO 
INOVATYVIŲ PRODUKTŲ RINKINĮ UŽ 
KONKURENCINGIAUSIĄ KAINĄ.
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mums rūpi pasitikime drąsiai keliame 
aukštus tikslus

UAB „Axioma Metering“ yra modernus ultragarsinių šilumos, vandens apskaitos ir duomenų valdymo prietaisų kūrėjas ir 
gamintojas, neapsiribojantis Lietuvos rinka, bet ir plečiantis kuriamų produktų naudojimo diapazoną pasauliniu mastu. 

Įgyvendindami užsibrėžtą įmonės misiją, siekiame savo produktais ir technologiniais sprendimais suteikti naudą klientui bei 
kartu kurti pridėtinę vertę ir gerovę visuomenei.

Mes suprantame, kad sėkmingos veiklos pagrindas – kuriamų gaminių aukščiausios kokybės užtikrinimas ir inovatyvios, 
lanksčios bei nuolat tobulėjančios organizacijos kultūros formavimas. Tik pripažindami, kad bendradarbiavimas su suintere-
suotomis šalimis ir bendros kokybinės vizijos siekimas veda tvarios organizacijos keliu, sukursime saugią aplinką tiek dabarties, 
tiek ateities kartoms.

Tai suvokdami vykdome socialiai orientuotą, atvirą, aplinką tausojančią ir vartotojų bei darbuotojų poreikius tenkinančią 
integruotos vadybos sistemos politiką ir įsipareigojame:

• ugdyti aukščiausios kokybės kultūrą tiek gaminant produktus, tiek aptarnaujant klientus bei viešinti sėkmingos ir nesėkmingos 
kokybės kaštų rezultatus;

• vykdant veiklą, saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, tvarų išteklių naudojimą bei nuolat gerinti aplinkos apsaugos 
vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus, siekiant padidinti aplinkos apsaugos                          
veiksmingumą;

• nuolatos tobulinti veiklos procesus ir gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavi-
mus, atsižvelgiant į klientų lūkesčius, gerųjų praktikų pavyzdžius bei diegti inovatyvius sprendimus jų realizavimu;

• nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimus, kuri 
užtikrintų saugias ir sveikas darbo sąlygas, užkirstų kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams bei šalintų pavojus ir 
mažintų DSS riziką kartu sudarant sąlygas darbuotojams bei jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti sprendimų priėmime. 

• užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų galiojančius įstatymus, teisinius reglamentus ir kitus kokybei, aplinkos apsaugai bei 
darbuotojų saugai ir sveikatai keliamus reikalavimus;

• nuolatos investuoti į savo darbuotojus, keliant jų profesinę kompetenciją, didinti pasitenkinimą darbu, vertinti indėlį ir kūrybinę 
iniciatyvą į vykdomą veiklą, bei ugdyti komandinę dvasią, tuo pačiu kuriant patrauklaus darbdavio įvaizdį visuomenėje;

• ugdyti mąstymą atsižvelgiant į rizikas bei įrodymais pagrįstą sprendimų priėmimą, kurie sumažins neapibrėžtumo įtaką įmonės 
veiklai ir prevenciškai užkirs kelią nepageidaujamiems rezultatams;

• puoselėti ryšius su būsimais ir esamais klientais bei partneriais, kuriant produktus orientuotus į vartotojų poreikių patenkinimą 
ir lūkesčių viršijimo išpildymą;

• informuoti visuomenę, valdžios organus ir kitas suinteresuotąsias šalis apie UAB „Axioma Metering“ vykdomą veiklą ir pasieki-
mus.

Įvertinus nuolatinius verslo aplinkos iššūkius ir besikeičiančias aplinkybes, ne rečiau kaip 1 kartą per metus vadovybė peržiūri 
integruotos vadybos sistemos politiką ir pagal ją nustato kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus, 
kurių vykdymas užtikrintų reikalavimų tenkinimą ir nuolatinį integruotos vadybos sistemos rezultatyvumo gerinimą.

Profesionalumas, komandinis darbas, įsitraukimas ir asmeninė atsakomybė yra kertinės savybės siekiant tobulumo. Kiekvienas 
darbuotojas yra supažindintas su integruotos vadybos sistemos politika, jos reikalavimais ir yra pats atsakingas už šių reikalavi-
mų vykdymą.


