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VEIKLA
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių svarbiausia UAB “Atamis” veikla inžinerinė - technologinė (EVRK 2 red., nr. 71.12.10).
Įmonė teikia šias paslaugas:






projektų (galimybių studijų, priešprojektinių pasiūlymų, investicinių projektų, techninių
projektų, darbo projektų, paraiškų, geodezinių ir kadastrinių matavimų, teritorijų planavimo
dokumentų, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų, poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų ir kt.) rengimas, konsultavimas, administravimas, viešinimas;
teritorijos planavimo paslaugos;
projektų vykdymo priežiūra;
statybų techninė priežiūra.

Bendrovė įgyvendina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistemas, atitinkančias standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST
1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimus.
MISIJA
Teikti aukštos kokybės architektūros, inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo bei
aplinkosaugos planavimo, projektavimo, konsultavimo paslaugas ir savo darbu prisidėti prie
geresnės gyvenimo kokybės ir sveikesnės aplinkos kūrimo.
VIZIJA
Tapti savo srities rinkos lyderiu, teikiant aukštos kokybės kompleksines bei inovatyvias
paslaugas, išlaikant ilgalaikius santykius su esamais ir būsimais klientais.

MŪSŲ VERTYBĖS
1. Pagarba Darbuotojui




Elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi.
Sveika, gera, darbinė atmosfera.
Išlaikytas orumas, pasitikėjimas.
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Darbuotojas negali jokiomis aplinkybėmis nukentėti darbe – veikiame saugiai, siekiame
užkirsti kelią bet kokioms profesinėms ligoms, traumoms ar žūtims.

2. Atsakingumas ir išskirtinis dėmesys Klientui





Suprantame kliento lūkesčius bei poreikius ir randame jiems sprendimus.
Veikiame atsakingai ir atsakome už savo veiksmus.
Esame lankstūs.
Veikiame atsakingai: tausojame aplinką, siekiame tvarios plėtros ir minimalizuoti neigiamą
poveikį aplinkai tiek kasdienėje veikloje, tiek vykdydami pagrindinę veiklą –
projektuodami, teikdami aplinkosaugos požiūriu subalansuotus sprendimus (įskaitant
paslaugas įsigyjamas iš subtiekėjų).

3. Ekonominė gerovė



Dirbame pelningai.
Racionaliai valdome įmonės finansus.

Siekdami kuo geriau patenkinti suinteresuotų šalių lūkesčius, įdiegėme integruotą
vadybos sistemą, atitinkančią aukščiau įvardintų standartų reikalavimus. Atsižvelgdami į tai,
įsipareigojame:






įmonėje ir už jos ribų vadovautis šia integruotos vadybos sistemos politika;
laikytis nustatytų įsipareigojimų kiekvienoje iš integruotos sistemos sričių;
laikytis veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kitų norminių dokumentų, standartų
reikalavimų ir prisiimtų įsipareigojimų;
vystyti ilgalaikius ir abipusiai naudingus santykius su klientais;
nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą.

Integruota vadybos sistema yra nuolat peržiūrima, prieinama visoms suinteresuotoms šalims, ji žinoma
ir suprantama visiems darbuotojams ir asmenims, dirbantiems įmonės vardu.
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