
KO K Y B Ė S  I R 
A P L I N KO S A U G O S  VA D Y B O S 
P O L I T I K A

2 0 2 0  -  2 0 2 4

Atvirai informuojame visuomenę ir valdžios institucijas apie 
aplinkosaugos problemas. 

Aktyviai saugome aplinką, mažiau eikvojame išteklių ir užkertame 
kelią taršai. 

Naudojamės moderniomis technologijomis, kurios nekenkia 
aplinkai. 

Dalyvaujame visuomenei naudą kuriančiuose projektuose. 

Gerbiame žmonių teises ir laikomės darbo standartų. 

Ši politika taikoma visiems mūsų darbuotojams. 

Mūsų vadovų komanda yra įsipareigojusi reguliariai peržiūrėti 
politiką, kad joje būtų atspindėti esami įmonės ketinimai, 
numatytas pagrindas KVS ir AVS tikslams nustatyti ir peržiūrėti bei 
užtikrinti, kad įgyvendinant šią politiką šios sistemos būtų nuolat 
tobulinamos.

EKOLOGINĖ IR SOCIALINĖ 
ATSAKOMYBĖ

Diegiame naujoves, kad galėtume 
patenkinti nuolat kintančius klientų 
poreikius. 

Visada galvojame apie ilgalaikę 
perspektyvą. 

Suteikiame galimybę darbuotojams 
parodyti iniciatyvą (naujinti procesus, 
technologijas ir pan.).

NAUJOVĖS 

Labai atsakingai renkamės tiekėjus ir bendradarbius. 

Jiems tinkamai atlyginame už puikiai atliktą darbą. 

Skatiname jų profesinį ir asmeninį tobulėjimą. 

Aprūpiname kompiuterinėmis vertimo įrangos 
priemonėmis. 

Tiekėjai yra mūsų partneriai, nes visi kartu siekiame to 
paties tikslo – patenkinti visus kliento lūkesčius. 

Vertiname rezultatą ir teikiame atsiliepimų. 

Nediskriminuojame – visiems suteikiame vienodas 
galimybes.

PATENKINTI
TIEKĖJAI

Kuriame aplinką, kurioje skatinama dalytis idėjomis, reikšti 
nuomonę ir laisvai mąstyti. 

Mūsų bendravimo būdas atspindi mūsų misiją ir aiškiai 
parodo, kaip jaučiamės būdami pasaulio mastu sėkmingai 
veikiančios įmonės dalimi. 

Visą savo veiklą vykdome laikydamiesi teisės aktų ir 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

Esame nuoširdūs ir atviri savo klientams. Esame skaidrūs. 
Problemas sprendžiame neatidėliodami, kad geriausiais 
rezultatais galėtų džiaugtis tiek mūsų klientai, tiek ir mūsų 
įmonė. 

Netoleruojame jokio mūsų klientams, įmonei ir darbuotojams 
pavojų keliančio elgesio.

ATVIRAS
BENDRAVIMAS

Teikiame kokybiškas, kompleksines ir profesionalias kalbines paslaugas. 

Įdėmiai įsiklausome ir reaguojame į savo klientų pageidavimus, kad suteiktume 
jiems jų lūkesčius atitinkančias paslaugas. 

Mūsų paslaugos prieinamos visoje Lietuvoje ir labai aktyviai veikiame internetinėje 
erdvėje. 

Konsultuojame klientus taip, lyg jie būtų mūsų draugai, nes tik taip galime 
sustiprinti jų pasitikėjimą mumis. 

Atsakingai renkamės savo tiekėjus ir projektų vadovus, kurie užtikrina kiekvieno 
projekto kokybę. 

Mūsų nustatytos kainos – tai teisingas atlygis už mūsų teikiamas kokybiškas 
profesionalias paslaugas. 

Rūpinamės informacijos saugumu, nes klientų duomenų apsauga yra mums 
savaime suprantamas dalykas. 

Mes sekame technologines naujienas ir tendencijas, nuolat didiname savo 
paslaugų, procesų ir valdymo sistemų veiksmingumą ir kokybę. Imamės aktyvių 
nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių. 

Nustatome taisomąsias ir prevencines priemones. Savo klientams esame ilgalaikis 
ir patikimas partneris.

PATENKINTI
KLIENTAI

VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS

„Skrivanek“ yra viena didžiausių kalbinių paslaugų vertimų žodžiu 
ir raštu, lokalizacijos, maketavimo ir kalbų mokymo srityje teikėja 

Lietuvoje ir dar 13 kitų pasaulio šalių.

„Skrivanek“ vadovybė informuoja, kad remiantis šia Informacijos 
saugumo politika nustatoma, kaip įmonė užtikrina informacijos 
saugumą. Vadovybė siekia įgyvendinti nustatytus šios politikos 

tikslus ir principus.

Skatiname savo darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą. 

Kuriame saugią ir malonią darbo aplinką. 

Išklausome darbuotojų pasiūlymus ir įtraukiame juos į įmonės 
plėtros procesą. 

Dirbame kaip viena komanda, gerbiame vienas kitą, o į kiekvieną 
klaidą žvelgiame kaip į galimybę dar labiau tobulėti. 

Siekiame sukurti šeimos aplinką, kurioje galime vienas kitu 
pasitikėti ir kuri yra viena iš daugybės priežasčių, dėl kurių mes 
mylime savo darbą! 

Darbuotojams mokame deramą darbo užmokestį. Visi mes 
dalijamės pelnu priklausomai nuo vertės, kurią visi kartu 
sukuriame. 

Stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio 
gyvenimo.

PATENKINTI
DARBUOTOJAI


