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KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

 
UAB „Integre“ - organizacija, dorai ir sąžiningai teikianti buhalterinės apskaitos ir kitas 

susijusias paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir apskaitos standartų reikalavimus, gebanti apskaitą 

tvarkyti vadovaudamasi aukščiausiai standartais ir pasitelkdama išmanius sprendimus tam, kad 

procesas vyktų sklandžiau ir efektyviau. UAB „Integre“ kūrybiškai ir profesionaliai žvelgia į 

Klientų poreikius ir lūkesčius, padeda išspręsti iškylančius sunkumus bei priimti tinkamus 

sprendimus. Tai organizacija jaučianti atsakomybę už Klientų patikėtus finansus. Kokybės ir 

aplinkosaugos politika yra taikoma visoms įmonės teikiamoms paslaugoms. Ši politika yra žinoma 

visiems įmonės darbuotojams, kurie vadovaujasi ja savo kasdienėje veikloje. 

 

Mūsų vizija – tapti didžiausia įmone Lietuvoje, diktuojančia profesionalumo standartus 

buhalterinės apskaitos paslaugų srityje. 

Mūsų misija – teikti Klientams aukščiausios kokybės buhalterinės apskaitos paslaugas, kurios 

sukuria realią pridėtinę vertę jų vykdomai veiklai. 

Mūsų vertybės - Profesionalumas, Atsakomybė, Kokybė. 

Mūsų šūkis – „Sumanus finansų valdymas“. 

 

UAB „Integre“ aukščiausioji vadovybė įsipareigoja: 

✓ Būti patikimu buhalterinės apskaitos paslaugų tiekėju, lanksčiai reaguojančiu į Klientų 

poreikius ir užtikrinančiu suteiktos informacijos konfidencialumą. 

✓ Kas metus nusistatyti metinius Kokybės ir aplinkos apsaugos tikslus atsižvelgiant į įmonės 

augimą bei atlikti jų kaupimą ir analizę. 

✓ Saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, siekiant mažinti poveikį klimato kaitai ir saugoti 

aplinką ir žmones nuo neigiamo poveikio, kurį sukelia ar gali sukelti įmonės veikla, 

teikiamos paslaugos. 

✓ Efektyviai naudoti gamtos išteklius, siekiant mažinti poveikį klimato kaitai. 

✓ Vykdyti įsipareigojimus Klientams, Tiekėjams, Darbuotojams, akcininkams.  

✓ Įgyvendinti taikomus teisės aktų reikalavimus ir atitikti ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015 

standartų keliamus reikalavimus. 

✓ Vertinti ir tobulinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumą. 
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✓ Nuolat gerinti ir tobulinti Integruotą vadybos sistemą ir jos procesus, siekiant padidinti 

aplinkos apsaugos veiksmingumą bei šalinant pavojus. Valdyti rizikas remiantis rizikos 

atžvilgiu koordinuota organizacijos valdymo ir kontrolės veikla. 

 

 

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika yra žinoma UAB „Integre“ darbuotojams, 

kurie vadovaujasi ja kasdieninėje darbo veikloje. 

Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo sritis yra profesionalių 

buhalterinių paslaugų ir konsultacijų teikimas. Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

įgyvendinimui kiekvienais metais formuojami tikslai ir rodikliai. 

Aplinkos apsaugos aspektai įmonės sprendimu nėra viešinami. 
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