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UAB BLUCAST – yra tiekėjas ir BLUCAST vardo produktų gamintojas, kurio patirtis, įsipareigojimai, 

kompetencija yra unikalūs. Vykdoma veikla: vožtuvų ir jungiamųjų detalių užsakomoji gamyba, projektavimas ir  

pardavimas.  

Mus pripažįsta ir bendradarbiauja žymiausios Europos šalių bendrovės, kryptingai plečiame savo veiklą 

bei norime dominuoti kituose pasaulio regionuose. 

Mes išskirtiniai savo patikimumu bei tiekiamų kalaus ketaus vožtuvų ir jungiamųjų detalių kokybe. 

Prioritetinį dėmesį skiriame tiekėjams, naudojantiems naujausias technologijas gaminant mūsų produkciją. 

UAB BLUCAST tikslai – pagarba ir dėmesys klientui, greitas, efektyvus ir kokybiškas užsakytų 

produktų pagaminimas ir pristatymas, veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, taršos prevencijos 

vykdymas, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas. 

Savo užsibrėžtus tikslus pasiekiame: 

 Analizuodami užsakovų poreikius, įvertinę savo ir gamintojo pajėgumus, tobulindami išteklių vadybą. 

 Dirbdami tik su patikimais tiekėjais, gamintojais, siekiant, kad jų tiekiami produktai ar paslaugos ir jų 

darbuotojų darbo sąlygos, technologijos, produktų gamybos kontrolė atitiktų mūsų bendrovės politiką, 

keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus. 

 Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą ir skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami 

kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę tiekti kokybišką produktą ir ugdydami jų sąmoningumą 

užtikrinant kliento poreikių ir lūkesčių tenkinimą. 

 Užtikriname darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimą, skatiname darbuotojų 

įsitraukimą į darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo veiklą. 

 Su IVS tikslais bei įsipareigojmais kokybei bei aplinkos apsaugai supažindiname bendrovės 

darbuotojus, tiekėjus, užsakovus bei gamintojus. 

 Užtikrindami bendrovei taikomų teisės aktų, standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 ir kitų įsipareigojimų vykdymą, informuodami darbuotojus apie galiojančius teisinius ir 

normatyvinius reikalavimus. 

 Planuodami ir vykdydami veiklą, įtraukiame darbuotojus, gamintojus į veiklą ir siekiame IVS 

rezultatyvumo. 

 Nuolat skatindami techninių naujovių ir pažangių technologijų taikymą, pasiekiame rezultatyvaus, 

nepertraukiamo tiekimo užsakovams rezultatus. 

 Nuolat kontroliuodami gamybos procesus mes gaminame atitinkančią tarptautinius standartus 

produkciją. 

 Nuolat siekdami nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudodami 

išteklius bei vykdydami taršos prevenciją. 

Šios politikos įgyvendinimui UAB BLUCAST sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą IVS sistemą, 

atitinkančią ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 standartų reikalavimus. 

Siekdami nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo, IVS politiką nuolat peržiūrime, kad ji išliktų aktuali, o 

jos įgyvendinimui kiekvienais metais peržiūrime kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos  

tikslus. 
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