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UAB AKADAS VEIKLOS POLITIKA 
 

UAB  Akadas siekia, kad švari ir saugi aplinka būtų svarbi ne tik mums, bet ir ateities kartoms. 
Mūsų tikslas -  sudaryti saugią darbo aplinką kiekvienam darbuotojui ir formuoti visos įmonės 
darbuotojų elgesį, kultūrą su mus supančia aplinka. Kiekvienas darbuotojas nuo vadovo iki gamybos 
darbininko turi atsakyti už mus supančią aplinką, medienos taupymą gamyboje bei saugaus darbo 
principų taikymą. 

Orientuodamiesi į klientų ir rinkos poreikius, įdiegėme ir nuolat tobuliname integruotą vadybos 
sistemą, vadovaudamiesi LST EN 9001, LST EN ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimais. 
Kiekvienais metais nustatome realius įmonės tikslus pagal įmonės veiklą, taikomas lauko baldų ir kitų 
medienos gaminių gamybos technologijas ir įmonės galimybę daryti įtaką savo veiklos procesams bei 
išorinei aplinkai, o pasiektus rezultatus analizuojame vidaus auditų ir vadovybės susirinkimų metu. 
Vadovybė įsipareigoja nuolat gerinti bendrovėje veikiančią vadybos sistemą, skirti pakankamai 
išteklių jos tobulinimui. 
 
DARBO SĄLYGOS IR SAUGA 
 

Taikant pažangias gamybos technologijas ir prevencines aplinkosaugines, darbuotojų saugos ir 
sveikatos priemones bei mokydami darbuotojus saugių darbo užduočių atlikimo būdų siekiame mažinti 
daromą neigiamą poveikį aplinkai ir darbuotojui, mažinti aplinkos taršą ir sužeidimų bei susirgimų 
tikimybę. Kartu stengiamės būti patikimu partneriu mūsų užsakovams ir tenkinti įmonės veikla 
suinteresuotųjų šalių lūkesčius, klientams pagaminti kokybiškus ir tausojančius jų sveikatą, gyvenimo 
kokybę ir komfortą medienos gaminius. 

Visose mūsų veiklos srityse vadovaujamės prisiimtais įsipareigojimais ir galiojančių nacionalinių 
ir tarptautinių norminių dokumentų reikalavimais. Siekdami, kad mūsų žinios bei sprendimai tenkintų 
suinteresuotųjų šalių reikalavimus, mes nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją. Didelis vadovybės 
dėmesys yra skiriamas aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos klausimams. 

Įmonėje su visais darbuotojais elgiamasi pagarbiai ir oriai. Užtikriname saugią ir sveiką darbo 
aplinką. UAB Akadas laikomasi vietinių įstatymų ir nuostatų, susijusių su darbo sąlygomis, tokiomis 
kaip darbo aplinka, sanitarinė įranga ir priešgaisrinė sauga. Jei reikia, darbuotojai turi galimybę laisvai 
naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir būti apmokyti su jomis elgtis. Tai apima mašinų 
saugos įtaisus. Įmonės patalpos turi gerą apšvietimą, vėdinimą ir prieinamumą.  

Pavojingos medžiagos jei tokių atsiranda yra laikomos ir deponuojamos saugiai ir teisėtai. 
 
 VAIKŲ DARBAS 
 

Remiantis Lietuvoje ratifikuota Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) 138 konvencija vaiku 
yra laikomas asmuo kuris yra jaunesnis nei 15 metų. Lietuvos Respublikos „Darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymas“ nurodo jog mūsų šalyje vaikų iki 18 metų darbas yra draudžiamas, išskyrus jų 
fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio vaiko saugai, sveikatai, 
fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai, ir laikantis Vyriausybės nustatytų įdarbinimo sąlygų. 
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UAB Akadas netoleruoja vaikų darbo ir sunkiausios formos vaikų darbas įmonėje yra 
draudžiamas. Jokie jaunesni nei 18 metų asmenys įmonėje nedirba pavojingų ar sunkių darbų, išskyrus 
atvejus mokymo tkslais, kuriuos reglamentuoja nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai. 
 
PRIVERSTINIS DARBAS 
 

Įmonėje UAB Akadas bet kokių formų priverstinis ar privalomas darbas yra draudžiamas. 
Santykiai tarp darbuotojo ir darbdavio yra savanoriški ir grindžiami abipusiu sutikimu, nesudarant 
baudos grėsmės. 
 
DISKRIMINACIJA 
 

UAB Akadas įdarbina žmones tik dėl kvalifikacijos ir įgūdžių, reikalingų tam darbui, o ne dėl 
asmeninių priežasčių ar religinių įsitikinimų. Įmonė užtikrina, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami 
užimtumo ir profesinės veiklos srityje. Užimtumas ir profesinė veikla nėra ir negali būti  
diskriminaciniai.  

UAB Akadas netoleruos diskriminacijos dėl įdarbinimo praktikos, atlyginimų ir išmokų dėl 
rasės, odos spalvos, lyties, tautinės kilmės, religijos, amžiaus, nėštumo ir šeimyninės padėties. 
 
DARBO LAIKAS IR APMOKĖJIMAS 
 

UAB Akadas su visais savo darbuotojais turi sudarytas sutartis, kuriose nustatytas darbo laikas 
ir atlyginimas pagal nacionalinius įstatymus ir nuostatas. Darbo laikas atitinka nacionalinius įstatymus 
ir nuostatas. Viršvalandžiai yra savanoriški. Kasmetinės atostogos ir užmokestis už viršvalandžius 
atitinka nacionalinius įstatymus ir nuostatas. Darbo užmokestis mokamas reguliariai ir ne vėliau nei 
nurodytą dieną. 
 
ASOCIACIJŲ LAISVĖ 
 

UAB Akadas darbuotojai turi teisę įstoti į pasirinktą asociaciją. Įmonė neprieštarauja 
darbuotojams, norintiems stoti į profesinę sąjungą arba sudaryti kolektyvines derybas. Darbuotojai gali 
patys nuspręsti, stoti į profesinę sąjungą ar kitą organizaciją, ar ne. 

UAB Akadas darbuotojų organizacijos turi teisę rengti savo nuostatus ir taisykles, užsiimti 
teisėta veikla, susijusia su darbuotojų organizacijos  steigimu, įstojimu ar pagalba, arba to nedaryti. 
Darbuotojai nėra baudžiami ar diskriminuojami už naudojimąsi šiomis teisėmis. 

Įmonė sąžiningai derasi su teisėtai įsteigtomis darbuotojų organizacijomis ir (arba) tinkamai 
atrinktais atstovais ir reikalui esant deda visas pastangas, kad būtų sudaryta kolektyvinė sutartis, kurias 
įmonė irdarbuotojai kartu įgyvendina. 
 
TVARUMAS 
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Įmonė siekia  taikyti ekologinį baldų bei langų ir durų sistemų projektavimą, mažinti gamybines 
atliekas ir tausoti gamtos išteklius. Perdirbant ar kitaip panaudojant atliekas mes taupome gamtos 
išteklius ir mažiname atliekų kiekį, jų kenksmingą poveikį aplinkai bei energijos išlaidas. Eidami 
nuolatinio gerinimo keliu, mes reguliariai peržiūrime savo gamybinius procesus, stengdamiesi mažinti 
atliekų iš technologinių procesų kiekius ir didinti veiklos rezultatyvumą. Įmonė vysto novatorišką 
veiklą ir skatina aplinkos apsaugos situacijos šalyje gerinimą. Siekiame tapti dar stipresne, pažangia 
baldų bei kitų durų ir langų gamybos bendrove, gaminančia Lietuvos ir užsienio rinkose paklausius 
baldus ir medienos gaminius ateityje! 
 
 
 
 
Direktorius                                                                                                                          Karolis Vitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021, Zarasai 


