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KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 

 
 

 
 

Ši kokybės užtikrinimo politika viešai skelbia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos 

fakulteto Kelių tyrimo instituto (toliau – Instituto) įsipareigojimus ir veiklos principus kokybės, aplinkos apsaugos bei 

saugos ir sveikatos užtikrinimo srityse.  

Institutas – tai iniciatyvių, profesionalių, motyvuotų ir novatoriškai mąstančių žmonių kolektyvas, kuriuos 

vienija bendros vertybės ir misija - būti klientams labiausiai pageidaujamu partneriu, vykdant susisiekimo komunikacijų 

ir kitų inžinerinių statinių: 

– mokslo, tiriamuosius ir taikomuosius darbus, galimybių studijas ir inžinerines konsultacijas; 

– projektų rengimą, projekto vykdymo priežiūrą, projekto ekspertizę, kelio saugumo auditus, poveikio kelių 

saugumui vertinimus; 

– statybos techninę priežiūrą, statinio ekspertizę, kelių saugumo tikrinimus; 

– eismo srautų modeliavimus; 

– kvalifikacijos kėlimo ir kitus mokymus. 

 

Įgyvendinti siekius mums padeda sukurta ir įdiegta kokybės vadybos sistema (atitinkanti standarto LST EN 

ISO 9001 reikalavimus) ir tokie pagrindiniai veiklos planavimo, organizavimo, vykdymo, kontrolės ir gerinimo 

principai: 

– procesinio veiklos valdymo modelio taikymas; 

– esminiai bet kurio Institute įgyvendinamo projekto tikslai – patenkinti kliento poreikius, įgyvendinti Instituto 

tikslus ir prisiimtus įsipareigojimus, apsaugoti aplinką  ir darbuotojų sveikatą; 

– vidinių ir išorinių veiksnių analizė bei vertinimas kiekviename veiklos etape, siekiant nustatyti esamą ir 

galimą riziką, numatyti ir įgyvendinti priemones kokybei, aplinkos apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti; 

– veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų ir kitų Instituto prisiimtų įsipareigojimų vykdymas; 

– pasaulinių tendencijų, naujovių ir patirties susisiekimo komunikacijų projektavimo, statybos ir saugaus 

eksploatavimo srityse tyrimas, naujausių ir pažangiausių sprendimų klientams teikimas bei įgyvendinimas Instituto 

veikloje;  

– grėsmių nešališkumui vertinimas ir priemonių šioms grėsmėms išvengti nustatymas bei įgyvendinimas; 

– prevencinių priemonių taikymas veiklos trūkumams šalinti ir rezultatyvumui didinti; 

– taupus ir racionalus išteklių naudojimas; 

– šiuolaikinių personalo valdymo metodų taikymas: kiekvieno darbuotojo asmeninės atsakomybės už 

vykdomos veiklos rezultatus ugdymas, darbuotojų  iniciatyvos ir kūrybiškumo skatinimas, galimybių mokytis ir kelti 

kvalifikaciją sudarymas, darbuotojų poreikių tyrimas ir pagalba juos įgyvendinant; 

– tokių pačių, kaip ir sau, reikalavimų kėlimas Instituto vardu dirbantiems partneriams; 

– atsakomybė ir atvirumas prieš darbuotojus, klientus, visuomenę, bet kokios iš jų gautos informacijos 

konfidencialumo ir  apsaugos užtikrinimas. 

 

Vadovybės pasitarimuose periodiškai analizuojame kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 

vadybos sistemų rezultatyvumą, nustatome vis aukštesnius tikslus, numatome priemones ir skiriame išteklius jų 

įgyvendinimui. 

Aš asmeniškai įsipareigoju puoselėti šių nuostatų laikymąsi ir rūpintis Instituto kokybės, aplinkos bei 

darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų tolimesniu tobulinimu. 

 

2019 m. birželio 20 d.   Direktorius Audrius Vaitkus 
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