UAB Ronelda politika
UAB „RONELDA“ gamina ir rinkai tiekia aukštos kokybės, sertifikuotus, individualius,
klientų poreikius atitinkančius vienkartinius puodelius bei puodelius, skirtus automatiniams
kavos aparatams, kuriems keliami ypatingai aukšti reikalavimai.
UAB „RONELDA“, turinti socialinės įmonės statusą, siekia integruoti į visuomenę
tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, skatina šių asmenų sugrįžimą į darbo rinką, jų
socialinę integraciją.
Siekdama užtikrinti Klientams aukščiausią gaminamų produktų kokybę bei
aplinkosauginį sąmoningumą, UAB „RONELDA“ savo veiklą vykdo vadovaudamasi
kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN
ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos LST EN OHSAS 18001, FSC
Gamybos grandies sistemos FSC-STD-40-004, Maisto saugos vadybos sistemos ISO
22000:2018, Higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes LST 15593 standartų
reikalavimais.
UAB „RONELDA“ tikslas – visapusiškai patenkinti kliento poreikius garantuojant
aukščiausią kokybės standartą.
UAB „RONELDA“ vizija – tapti žinomiausia ir perkamiausia popierinių puodelių
gamintoja Baltijos šalyse.
UAB „RONELDA“ strategija orientuota į konkurencingos kainos, puikios kokybės bei
išskirtinio dizaino kūrimą
UAB „RONELDA“ skelbia šiuos įsipareigojimus:
 esame patikimi gaminių tiekėjai, užsakovui užtikriname mūsų gaminamų gaminių
kokybę, laikomės darbų atlikimo terminų;
 sudarome darbuotojams tobulėjimo sąlygas;
 partnerius renkamės atsakingai, bendradarbiaujame tik su tais, kurių produktai atitinka
mūsų keliamus kokybės reikalavimus;
 vertiname įmonės veikloje taikomus teisinius reikalavimus ir juos vykdome;
 tobuliname gamybinius procesus, atnaujinant technologijas ir įrengimus saugios ir
higieniškos pakuotės gamybai, pasirengus galimoms avarijoms bei atliekant rizikos
veiksnių analizę;
 diegiame naujas technologijas;
 įgyvendiname būtinąsias programas saugiai pakuotei užtikrinti;
 gaminame pakuotę, turinčią sąlytį su maistu, pagal LR Maisto įstatymą ir visų kitų
teisės aktų, susijusių su pakuotės sauga, reikalavimus;
 mažiname vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos
apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones;
 nuolat geriname visų darbuotojų darbo aplinką ir sąlygas įmonėje, mažinant
kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius
 tinkamai prižiūrime ir tobuliname vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 9001,
LST EN ISO 14001, LST EN OHSAS 18001, FSC-STD-40-004, ISO 22000, LST
15593 standartų reikalavimams, nuolat geriname jos rezultatyvumą.
UAB „RONELDA“ atsakingai pareiškia, kad nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su
šiomis veiklomis:
 neteisėta medienos ruoša ar neteisėta medienos ar miško produktų prekyba;
 žmogaus teisių ir nacionalinių interesų pažeidimais miškininkystėje;
 didelės vertės, saugomų medžių naikinimu;
 nepamatuotu ir intensyviu miškų kirtimu, paverčiant jų užimamus plotus dykynėmis;
 genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu miškininkystėje.

