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VIZIJA – UAB “Raguvilė” aktyvi, novatoriška, pelninga įmonė savo teikiamų paslaugų srityje.
MISIJA - atsakingai ir profesionaliai atlikti specialiuosius valymo darbus (vamzdynų, kanalizacijos
valymas ir priežiūra); teikti komunalines paslaugas (gamtovaizdžio, aplinkos tvarkymas, gatvių ir
šaligatvių valymas bei priežiūra) ir logistikos paslaugos, vykdyti biokuro gamybą ir prekybą; atlikti
atliekų tvarkymą (atliekų surinkimas ir išvežimas, apdorojimas). Atsižvelgti į klientų poreikius ir
lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir
užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą saugant mus supančią aplinką.
VERTYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:
• Profesionalumas – laikomės aukščiausių profesionalumo kriterijų ir nuolat juos tobuliname.
Vykdant veiklą laikomės taikomų teisės aktų ir kitų prisiimtų reikalavimų.
• Atsakomybė ir sąžiningumas – vykdome visus duotus įsipareigojimus. Sistemingai
analizuojame suinteresuotų šalių poreikius, siekdami patenkinti jų reikalavimus ir viršyti
jų lūkesčius. Vykdome darbuotojų sužeidimų ir susirgimų prevenciją siekdami nuolatinio
veiksmingumo gerinimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
• Lojalumas – esame ištikimi klientams, įmonei, darbuotojams.
• Pozityvumas – teigiamas požiūris į naujus iššūkius, pokyčius. Lanksčiai reaguojame į sparčiai
besikeičiančią išorinę aplinką, nuolat gerindami įmonės veiklą, plėtojame Bendrovės
paslaugų spektrą bei pilnai išnaudojame galimybes teikti reikalingas paslaugas.
• Kūrybingumas – naujos idėjos ir jų įgyvendinimas. Savo plėtrą vykdome subalansuotai,
mažinant neigiamą poveikį aplinkai, taikant ir įgyvendinant taršos prevencijos principus bei
saugant aplinką.
• Tikslo siekimas – vykdome iškeltus planus/tikslus, nuolat populiariname produktus, stengiamės,
kad mūsų produktai ir paslaugos būtų patikimi. Nuolat tobuliname kokybės, aplinkos apsaugos,
darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą prižiūrėdami ir nuolatos didindami efektyvumą
bei veiksmingumą; suteikdami informaciją ir išteklius siekiant strateginių ir operatyvinių tikslų
ir užduočių įvykdymo rezultatyvumo.
• Atvirumas – atviri naujovėms, prieinami visiems ir visada. Sistemingai informuojame
dirbančiuosius apie integruotos vadybos sistemos funkcionavimo eigą, vartotojų ir kitų
Bendrovės veikla suinteresuotųjų šalių (savininkų, darbuotojų, partnerių ir tiekėjų) bei teisinių ir
deklaruojamųjų dokumentų reikalavimus ir jų vykdymo svarbą.
• Našumas – nuolat tobulėjame ir didiname paslaugų galimybes, efektyviai išnaudojame savo
darbo laiką. Įtraukiame darbuotojus į integruotos vadybos sistemos tobulinimą, panaudojant
kiekvieno iš jų asmenines ir profesines galimybes, sistemingai ugdant jų kompetenciją;
siekiant aktyvaus darbuotojų dalyvavimo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosauginių
programų įgyvendinime.
Nusimatę šias vertybes ir apibrėžę šiuos įsipareigojimus mes siekiame, nuolat gerinti kokybės vadybos
sistemos rezultatyvumą, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos veiksmingumą, atsižvelgdami
į standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimus ir nuolatinio tobulinimo
galimybes.
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