
 

 
 
 

INTEGRUOTA KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS 
POLITIKA 

 
AB „MV GROUP Production“ – vienijanti Alitos, Anykščių vyno ir Stumbro gamyklas, yra alkoholinių 
gėrimų ir koncentruotų vaisių ir uogų sulčių gamybos lyderis, taikantis moderniausias technologijas ir 
išlaikantis senas lietuviškų gėrimų gamybos tradicijas, teikiantis kokybiškus ir saugius produktus bei 

lanksčiai reaguojantis į klientų poreikius. 
 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKLOS KRYPTYS: 

� Nuolat palaikyti ir tobulinti integruotą kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, 
atitinkančią tarptautinio kokybės vadybos standarto ISO 9001, maisto saugos standartų ISO 22000/FSSC 
22000 ir aplinkos apsaugos vadybos standarto ISO 14001 reikalavimus, didinti jos rezultatyvumą ir 
efektyvumą; 

� Kurti veiklos perspektyvas diegiant inovatyvius technologinius sprendimus ir užtikrinant, kad produktai būtų 
gaminami saugioje LR ir ES teisinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje; 

� Nuolat tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas paslaugas, užtikrinant 
gaminamos produkcijos kokybę, maisto saugą ir aplinkosaugą visoje gamybos ir tiekimo grandinėje; 

� Dirbti tik su patikimais esamais ir potencialiais partneriais, klientais, tiekėjais ir rangovais bei palaikyti 
harmoningus tarpusavio santykius, atitinkančius bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius 
reikalavimus;  

� Siekti klientų ir vartotojų pasitenkinimo, gaminant ir tiekiant jų reikalavimus atitinkančią ir lūkesčius 
pateisinančią produkciją; 

� Mažinti neigiamą bendrovės veiklos poveikį aplinkai, siekti nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo, 
subalansuotai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, saugiai ir atsakingai tvarkyti atliekas bei 
nuotėkas;  

� Skatinti darbuotojus laikytis etikos principų, vertinti iniciatyvą ir siekti aukštesnių rezultatų, keliant 
kompetencijas bei tobulinant jų žinias ir įgūdžius. 
 

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA: 

� Skirti pakankamai išteklių organizacijos verslo tikslų, kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos 
politikai įgyvendinti; 

� Visus įmonės darbuotojus sutelkti kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politikai įgyvendinti, ją 
išaiškinti kitoms suinteresuotoms šalims (vartotojams, klientams, tiekėjams), į šios politikos vykdymą 
įtraukti ir verslo partnerius; 

� Kasmet peržiūrėti kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali; 
� Siekti integruotos kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumo; 
� Gerinti darbo sąlygas užtikrinant saugų ir našų darbą bei diegti modernią gamybos įrangą ir technologijas; 
� Gerbti kiekvieno darbuotojo orumą ir pripažinti jo įnašą į sėkmingą bendrovės darbą, sudaryti sąlygas 

darbuotojams kelti kvalifikaciją bei užtikrinti socialines garantijas; 
� Vertinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir suteikti sąlygas idėjų bei pasiūlymų realizavimui, 

įvertinus jų praktinę naudą; 
� Atvirai bendrauti kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos klausimais su darbuotojais, vartotojais, 

investuotojais, tiekėjais, verslo partneriais ir visuomene.  
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