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UAB „BALTIC ENGINEERS“
INTEGRUOTA KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ IR SVEIKATOS POLITIKA

Esame pažangi statybų inžinerinio konsultavimo komanda, skaidriai ir kokybiškai kurianti
tvarią aplinką. Išsiskiriame savo novatorišku požiūriu į klientą bei projektą, tad kuriame tai, kuo
didžiuojamasi!
Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Engineers“ – tai įmonė, teikianti konsultavimo,
projektavimo, projektų ir statybų valdymo paslaugas Lietuvoje, Šiaurės Europoje ir Baltijos
regione, siekianti išpildyti kliento reikalavimus ir lūkesčius, vykdanti savo užsibrėžtą vieningą
vadybos politiką. UAB „Baltic Engineers“ įgyvendindama savo vertybes, siekdama užtikrinti
kokybę, mažinti poveikį aplinkai, mažinti nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų galimybę
prisiima atsakomybę ir vadovaujasi tokiomis nuostatomis ir principais:
 Teikti paslaugas profesionaliai, etiškai, skaidriai ir nepriklausomai. Savo veiklą organizuoti ir
vykdyti laikantis teisinių ir bendrovės prisiimtų įsipareigojimų, aplinkos apsaugos, darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimų. Maksimaliai skaitmenizuoti paslaugas ir padaryti klientams,
suinteresuotoms šalims prieinamą informaciją skaidrumo tikslais.
 Nuolat analizuoti kintančius statybos rinkos poreikius, gerinti ir tobulinti savo paslaugas
pasiūlant klientams aukščiausią kokybę. Sparčiai ir lanksčiai reaguoti į kintančius klientų
poreikius, informuoti, o neslėpti apie galimas rizikas pateikiant sprendimo būdus.
 Užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų pakankamą kompetenciją, galėtų tinkamai atlikti
savo pareigas, įvertinti bendrovės veikloje taikomus teisinius reikalavimus ir juos vykdyti.
Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir suinteresuotumą kokybišku darbu bei siekti teorinių žinių,
atsižvelgiant į naujų technologijų diegimą, naujų statybos produktų bei darbo principų
atsiradimą, naujų įstatymų pakeitimus. Tobulinti administracijos veiklą, nustatant ir
įgyvendinant bendrovės veiklos tikslus.
 Mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, laikytis taršos prevencijos principų, įgyvendinant
pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones, racionaliai naudoti
energijos išteklius. Edukuoti klientus tvaraus projektavimo bei statybų organizavimo
principais išryškinant ilgalaikes naudas eksploatacijos laikotarpiu kuomet taikomi „daugiau
nei reikalauja įstatymo raidė“ principai. Supažindinti klientus su pasaulyje pripažintais
holistiniais aplinkos vertinimo metodais (LEED, BREEAM), kurių pagrindas – ergonomiškomis,
tvarumas, aplinkos apsauga.
 Nuolat gerinti darbuotojų darbo aplinką ir sąlygas bendrovėje, mažinant kenksmingus ir
pavojingus rizikos veiksnius, rūpintis su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų, profesinių ligų
ir incidentų prevencija ir siekti nuolatinio rizikos mažinimo. Skatinti technologinių naujovių
taikymą įrengiant darbo vietas bei parenkant darbo bei asmenines apsaugos priemones,
kurios turi įtakos bendrovės tikslų įgyvendinimui, aplinkos apsaugai, darbuotojų saugai ir
sveikatai.

 Skatinti darbuotojų iniciatyvumą, kūrybiškumą ir pagarbą žmogui, ugdyti darbuotojo
atsakomybę už savo darbo kokybę, saugumą bei ilgalaikį sprendinių poveikį ateities kartoms.
Darbuotojus skatinti tvarių transporto priemonių naudojimą.
 Nuolat gerinti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią EN ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 standarto reikalavimus;

Mūsų TIKSLAS – būti lyderiu Europoje ir viena iš pažangiausių statybos inžinerinio
konsultavimo komanda, skaidriai ir kokybiškai kurti tvarią ir saugią aplinką.
ŠŪKIS – Kuriame tai, kuo didžiuojamasi!
VIZIJA:

Kuriame kompleksiškus, holistiniais metodais paremtus projektus Šiaurės Europoje ir
Baltijos regione

Esame savo srities profesionalų komanda dirbanti su ambicingais klientais

Veikiame ergonomiškoje erdvėje neapriboti vietos ir priemonių
VERTYBĖS:


Sąžiningumas
o
Esame nepriklausomi konsultantai
o
Veikiame skaidriai
o
Etiškai elgiamės su klientais ir partneriais, informuojame apie galimybes bei
rizikas



Atsakingumas
o
o
o
o
o



Laikomės susitarimų ir įsipareigojimų
Prisiimame atsakomybę už savo sprendimus
Kompleksiškai vertiname ir analizuojame
Kurdami atsižvelgiame į sprendimų įtaką ateities kartoms
Kuriame išvien

Sumanumas
o
o
o

Naudojame inovatyvius verslo valdymo įrankius ir procesus
Paslaugas teikiame vadovaujantis gerąja praktika bei tarptautiniais standartais
Kurdami įsigiliname iš kliento perspektyvos

UAB „Baltic Engineers“ politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai supažindinti su šia politika
bei vadovaujasi ja savo veikloje.
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