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KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 
 
Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į visų UAB ‶ScandBook” veikla suinteresuotųjų 
šalių poreikius, iškelia šiuos veiklos ir gaminamų spaudinių kokybe, poveikio aplinkai 
mažinimu  pagrįstus bendruosius siekius.  
Personalo vadybos srityje: 

 nuolat gerinti bendrovės darbuotojų profesinius įgūdžius ir kelti kvalifikaciją 
visuose lygmenyse, atsižvelgiant į atliekamo darbo kokybę ir pasiekimus.  

 sudaryti sąlygas bendrovės darbuotojams efektyviai realizuoti savo gabumus ir 
skatinti profesinę saviraišką.  

Marketingo srityje:  
 analizuoti klientų pasitenkinimą gaminamais produktais ir orientuoti gamybą į 

maksimalų klientų poreikių bei lūkesčių tenkinimą. 
 klientų lojalumo didinimą.  
 didinti pardavimus Lietuvoje ir visoje Europoje.  

Technologijų ir gamybos srityje:  
 tobulinti esamas ir diegti naujas spaudinių gamybos ir su gamyba susijusias 

informacines technologijas, įgalinančias pateikti klientui aukštesnės kokybės 
gaminius.  

 efektyviai kontroliuoti gamybos procesą ir perkamus iš subrangovo gamybos 
dalies procesus ir jų rezultatus, užtikrinant minimalų broko pas klientą kiekį.  

Vadybos srityje:  
 gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, bendrovėje taikant procesinį 

ir sisteminį požiūrius bei skatinant asmeninę atsakomybę už veiklos kokybę.  
Aplinkos apsaugos srityje:  
UAB „ScandBook‶ aplinkos apsaugos politika - tai įmonės įsipareigojimas savo 
turimais resursais (tiek žmogiškaisiais, tiek technologiniais) nuolat gerinti aplinkos 
apsaugos procesų veiksmingumą bei taršos prevenciją tiek pačioje įmonėje, tiek už 
įmonės ribų.  
 
UAB „ScandBook‶ spausdindama knygas siekia:  

 atitikti spaustuvei taikomus aplinkosaugos teisinių aktų ir įmonės prisiimtus 
reikalavimus;  

 racionaliai ir ekonomiškai naudoti žaliavas bei energetinius išteklius;  
 propaguoti tiek savo klientams, tiek tiekėjams aplinką tausojančius 

sprendimus;  
 klientams rekomenduoti aplinkai draugiškas žaliavas;  
 ugdyti darbuotojų sąmoningumą bei formuoti įpročius tiek tausojant gamtos 

išteklius, tiek rūšiuojant atliekas;  
 skatinti darbuotojus nuolat teikti pasiūlymus aplinkos apsaugos klausimams 

spręsti. 
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