
 
KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS POLITIKA 
Misija 
ScandBook misija  – būti pelninga ir pirmaujančia spaustuve tarp knygų leidyklų. 
 
Vizija 
ScandBook vizija - tapti visus leidėjų lūkesčius atitinkančia knygų gamintoja ir tiekėja. 
 
Strategija 
ScandBook strategija – būti pirmaujančia ir nepriklausoma knygų leidėjų partnere: 

• Teikti geriausia kaina knygas kietais ir minkštais viršeliais, laikantis aplinkosaugos standartų. 
• Pasiūlyti klientams lanksčiausius ir efektyviausius produkcijos pristatymus. 
• Palaipsniui plėsti savo rinką Skandinavijoje teikiant didesnį produktų asortimentą. 
• Nuolat tobulinti ir plėsti savo paslaugų spektrą. 
• Įgyti konkurencinį pranašumą. 
• Dėl palankios geografinės padėties tiekėjų ir klientų atžvilgiu pristatyti produkciją per trumpą 

laiką ir minimaliais kaštais. 
• Konkurencingai išnaudoti žemesnius, lyginant su kitomis Skandinavijos šalimis, darbo 

užmokesčio kaštus Švedijoje ir Lietuvoje. 
 

Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už saugių ir sveikų darbuotojams sąlygų sudarymą, įmonės 
veiklos ir atliekamų paslaugų kokybę bei už daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja: 

• Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015; 
LST EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulinti. 

• Imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos  
politika būtų suvokiama visų įmonės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu. 

• Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, 
bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas, kad būtų užkirstas 
kelias su darbu susijusioms traukomis ir susirgimams, taip pat atitinkančias organizacijos 
paskirtį, dydį ir kontekstą bei derančius su konkrečiu DSS rizikos ir DSS galimybių pobūdžiu 
ir yra įsipareigojusi darbuotojams ir, jeigu yra, jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti. 

• Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai 
mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir 
numatyti jos valdymo bei prevencines priemones. 

• Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų 
siekti įmonės užsibrėžtų tikslų. 

• Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkos 
apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistema padėtų tobulinti įmonėje veiklą. 

• Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas 
ir kompetenciją. 

• Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus. 
 

Visi įmonės darbuotojai susipažinę su kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 
politika bei įmonės tikslais, aiškiai žino savo atsakomybę. Tai leidžia užtikrinti, kad įstatymai ir kiti 
norminiai aktai būtų vykdomi. 
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