
 
 

 
 

Nordkalki tegevuspoliitika 
 
Meie eesmärk on olla tunnustatud kui juhtiv ettevõte, mis pakub 
lubjakivipõhiseid tooteid ja jätkusuutlikke lahendusi Põhja- ja Kesk-
Euroopas. Püüdleme tegevustulemuste kõrge kvaliteedi poole kõiges mida 
teeme.  
 
Paneme suurt rõhku oma töötajate, töövõtjate ja külastajate ohutusele 
ning tervislikele töötingimustele. 
 
Oleme pühendunud täitma oma klientide vajadusi ja ootusi kaevandades, 
töödeldes ja tarnides lubjakivitooteid ning pakkudes jätkusuutlikke lahendusi. 
 
Toimime kui vastutustundlik ettevõte ja võtame kasutusele õiged meetmed, et vähendada meie 
loodusvarade kasutamise mõju. 
  

Oleme riikides, kus tegutseme vastavuses riiklike juriidiliste ja muude nõudmistega, mis on seotud meie 
töötajate, toodete, tegevuste ja keskkonnaga. 
 
Parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi, mis on vastavuses ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja GMP+ 
standardite nõudmistega. 
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TÖÖTERVISHOID JA 
-OHUTUS 

KVALITEET KESKKOND 

Me tagame ohutud ja tervislikud 
töökohad, väldime töötajate 
tööga seonduvaid vigastusi ja 
tervisekahjustusi. Samuti me 
arendame ja edendame ohutut 
tööd ühtsustatud ja 
organiseeritud viisil meie 
eesmärgi null tööõnnetuse 
saavutamiseks. 
 

Töötervishoiu ja –ohutuse 
teemad on alati kõige 
olulisemad meie päevakorras. 
 

Raporteerime ennetavalt 
tööohutustähelepanekuid ja 
jagame parimaid praktikaid nii 
ettevõttesiseselt kui ka väliselt, 
et kõrvaldada TTO ohte ja 
vähendada riske. 
 

Konsulteerime ja kaasame oma 
töötajaid, osaleme kõik aktiivselt 
ja panustame 
ettevõttesisesesse ohutusse 
töösse ning pingutustesse. 
 

Julgustame oma töötajaid 
pühenduma oma isiklikku ja 
professionaalsesse arengusse. 

Me teame oma klientide 
vajadusi ning pakume neile oma 
tooteid ja teenuseid 
kokkulepitud ajal, õige ja ühtse 
kvaliteediga kõikidest oma 
üksustest. 
 
Kvaliteedinäitajad on 
defineeritud, ühtlustatud ning 
need vaadatakse üle 
regulaarselt. Tegevusi tehakse 
selleks, et pidevalt parandada 
meie kvaliteeditaset.  
 
Kliendi rahuolu hinnatakse 
regulaarselt, et hinnata meie 
tulemusi ja võtta kasutusele 
meetmeid efektiivsuse ja meie 
tegevuste pidevaks 
parendamiseks. 
 
Ühe söödaahela lülina tagame 
söödaohutuse igas oma 
tegevuste etapis. 
 
Loome pidevalt uusi lahendusi 
praeguste ja tulevaste klientide 
vajaduste täitmiseks. 
 

Meie eesmärk on täielik 
kaevandatud materjali 
utiliseerimine läbi loodusvara 
tasakaalustatud kasutamise. 
 
Me vähendame pidevalt 
emissioone läbi parandatud 
energiaefektiivsuse ja 
alternatiivkütuste kasutamise. 
 
Parimad kättesaadavaid 
tehnikaid edendatakse kõigis 
uutes investeeringutes, et 
saavutada kõige efektiivsem 
emissioonide kontroll. 
 
Mõistame oma tegevuste mõju 
põhjaveele. Neid teemasid 
dokumenteeritakse alati meie 
veemajanduskavades. 
 
Püüame taastada kaevandatud 
ala looduslikul või muul kasulikul 
viisil. Kaevanduse sulgemise 
printsiibid on kirjeldatud meie 
korrastamisprojektis. 
 

Kvaliteet 
ISO 9001 

Keskkond 
ISO 14001 

Töötervishoid 
ja -ohutus  
ISO 45001 


