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UAB ,,NAUJASIS TURGUS" ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

I.
1.

BENDROSIOSNUOSTATOS

UAB,,Naujasis turgus" etikos ir elgesio kodekse (toliau Elgesio kodeksas) aprasomos normos,
kuriq privalo laikytis UAB ,,Naujasis turgus" (toliau - bendrove) darbuotojai. Elgesio normq

pagrindas: etiskas ir teisetas elgesys.
M[st] Elgesio kodeksas tai bendrovOs pasizadejimas ir dokumentas, apibendrinantis miisq
propaguojamas vefiybes bei verslo principus. Tai profesionalumo, kuri bendroves darbuotojai
turi puoseleja savo veikloje ir kurio yra tikimasi ii partneriq, iSraiSka. Isipareigojimas vadovautis
Elgesio kodeksu ir jame pateiktr+ taisykliq laikymasis yra viena esminiq bendradarbiavimo ir
darbo santykiq sqlygq.
3. Elgesio kodeksu siekiame:
3.l.Atskleisti bei itvirtinti bendroves ve(ybes, veiklos principus bei elgesio standartus.
3.2.Nustat)-ti pagrindinius bendroves santykiq su klientais, verslo partneriais, valstybinemis,
vieSosiomis bei savivaldybes institucijomis (iU atstovais), konkurentais, akcininkais ir.
bendroves darbuotojais principus.
4. Kodeksas remiasi miisq bendroves Vizija, misija ir pagrindinemis vertybemis, padeda juos
puoseldti, parodo kaip darbuotojai turi elgtis su kolegomis, klientais, verslo pafineriais bei kitais
vlsuomenes nanals.

-

5.

Kiekvienas m[sr] darbuotojas, gavgs informacijos apie bet kok! bendroves taisykliq,
isipareigojimq ar paZadq nesilaikymq (paZeidim4), kaip ir apie bet kokias aplinkybes, kurios
liud)'tq, kad egzistuoja reali gresme bendroves, jos darbuotojq, klienttl verslo partnerirl ar
bendroves akcininkq interesams, apie tai privalo nedelsdamas informuoti savo tiesiogini vadovg
ar bendroves direktoriq.

II.

VEIKLOS PRINCIPAI

Gerbiame kiekvienq savo klient4, kolegq, verslo panneii, isipareigojame elgtis pagarbiai bei
sqziningai, taip, kadjam nekiltq abejoniq del bendradarbiavimo patikimumo.
7. Laikomes s4ziningo verslo principq. Veikiame skaidriai, patikimai ir sqziningai, atskirdami
vieSuosius ir privadius interesus.
{1.
Vengiame interesq konfliktq (t. y. situacijq, kuriose darbuotojas turi rinktis tarp bendroves, jos
klientq, partneriq ar asmeniniq interesq). Iskilus interesq konfliktui visada apie ji informuojamas
tiesioginis vadovas ar bendroves generalinis direktorius. Asmeniniq finansiniq interesq siekimas
atliekant darbines funkcijas bendroves, jos klientq, partneriq bei vie{qiq finansrl s4skaita
bendroveje nera toleruojamas.
9. Aplinkosauga:
6.

9.1.Kaip atsakingo vcrclo dalyvc, bendrove isipareigoja aktyviai maZinti savo poveiki aplinkai.
9.2.Siekiamc, kad visi darbuotojai butrl tinkamai inlormuoti
apmok),ti aplinkosaugos
reikalavimq klausimais. Kiekvienas mlsq darbuotojas privalo stengtis sumaZinti atliekq bei
bet Loki Litq savo poveikj aplinkai.
9.3.Savo veikloje siekiame taLLsoti gamtos isteklius, Zaliavas ir energijq, teisingai pasirinkti ir
atsakingai pirkti bei naudoti produktus, atsakingai tvark)-ti atliekas bei mazinti jtl kieki, remti
ir aktyviai prisideti prie nacionaiiniq aplinkosauginiq iniciatyvrt.
10. Teises aktq laikymasis:
jos
10.1.Teises aktq laikymasis tai absoliutus reikalavimas, taikomas bendrovei

ir

ir

darbuotoj ams.

10.2.Kiekvienas darbuotojas privalo b[ti nuodugniai susipaiinQs su teises aktais,
reglamentuojandiais jo darbiniq funkcijq vykdymq. Vadovai savo pavaldiniams turi teikti
b[tinus paaiskinimus h patarimus teises aktq taikymo, atliekant darbines funkcijas, srityje.
10.3.8en&ove tikisi, kad darbuotojai Iaikosi visq istatymq, skirlq saugoti sveikat4, saugumq ir
aplink4, kad darbuotojai gauna visus reikiamus leidimus, ir, kad savo darbus atlieka g eZtai
laikydamiesi atitinkamq teises aktq reikalavimq.
I L Darbuotoju santykiai ir a.meniniai isipareigoj imai:
1 1 .1 .Darbuotojai darbo metu privalo elgtis dalykiSkai: buti korektiski, mandagus, laikyis
bendravimo etikos taisyklirl bei elgtis taip, kadjq veiksmai nepakenktq Bendroves dalykinei
reputacij ai.
11.2.Nedarbo metu darbuotojai taip pat vengia bet kokiq situacijq, kuriosejq netinkamas elgesys
galetq biti siejamas su bendrcve bei jos reputacija.
l l.3.Mandagumas ir paslaugumas yra pagrindiniai kolegiSko bendravirno principai. Neigiamq
emocijq demonstravimas, balso k6limas kalbant ar smurto panaudojimas priei kit4
darbuotoj4 (tiek psichologinio, tiek fizinio) niekada nera toleruojamas. Bet kokios formos
priekabiavimas prie kito asmens yra grieztai draudiiamas. Darbuotojq bei patnerirl
neetiikas, piktybiskas ar kitoks neigiamas elgesys nelieka nepastebetas ir neivertintas.
12. Diskriminacija:
l2.l.Kiekvienas darbuotojas
teisg, kadjo vadovai, pavaldiniai ir tokias padias ar panasaus
pobldZio pareigas atliekantys darbuotojai su juo elgtrlsi s4iiningai, kolegiikai ir pagarbiai.
M[sq bendroves nariai netoleruoja jokios diskiminacijos ir priekabiavimo (del rases,
religijos, tikejimo, tautines kilmes, lyties, nejgalumo, amziaus, Seimynines padeties ir t. t.).
Visi bendroves darbuotojai elgiasi vadovaudamiesi Elgesio kodekso principais.
l2.2.Bendrove netoleruoja darbuotojq diskriminacijos del jq politiniq, religinirl seksualinig ir
asmeniniq paiiUry, bei Seimos / sveikatos paddties ar b[kles. Kriterijai, kuriais remiantis
bendrove priima sprendim4 del jdarbinimo, yra darbuotojo asmenines savybes
(sqiiningumas, padorumas, t.t.) ir jo darbine kompetencija.
13. tnteresq konfliktas:
l3.l.Verslo sandoriai turi b[ti atliekami taip, kad ge ausiai atitiktq bendroves interesus. Nei
fizinis, neijuridinis asmuo, kokiais nors santykiais susijgs su darbuotoju, negali nesqZiningu
biidu, pasinaudodamas savo ryiiais su darbuotoju ar jo uZimamomis pareigomis, gauti
naudos i5 bendroves.
l3.2.Reikia vengti situacijrl, kurioms esant, gali atsirasti darbuotojo atsakomybes bendroves

tu

atzvilgiu ir jo asmeniniq interesq konfliktas. Darbuotojas privalo vengti bet kokiq
aplinkybirl, ku oms esant galetq blti padaryta ,ala bendroves reputacijai ar kitiems

materialiems bei nemate aliens bendroves interosams.
l3.3.Dalyvavimas bet kokia teisine foma (iskaitant investavim4 itoki subjektq ar bet kokio
finansinio intereso turejimas iS tokio subjekto) kito, su bendrove konkuruojandio, subjekto
veikloje, neturint rasltinio bendloves sutikimo, yra nesuderinamas su darbo santykiais
bendroveje.

13.4.Visos konfliktines su darbo santykiais susijusios situacijos ben&oves viduje yra
sprendziamos nedelsiant ir ryZtingai. Bendrove nedraudZia savo darbuotojams uzsiimti

veikla, kuri nedaro bei negali daryti neigiamos itakos bendroves interesams ir darbuotojo
darbiniq funkcijq tinkamam allikimui, Taaiau darbuotojas apie rokias savo veiklas pries jq
pradzi4, siekiant isvengti interesq korflikto, turi informuoti rastu.
14. Santykiai su klientais, padneriais, viesqjLl istaigq atstovais:
14.1.Mnsq santyliai su klientais, partneriais. kt. institucijLt atstovais yra grindZiami pagarba,
s4Ziningumu, profesionalumu, abipusiu pasitikejimu, teisingumu, kiiento interesq piioiitetu,
isipareigojimq laikymusi, informavimu bei derybq pdes teisinius veiksmus pirmumu.
14.2.Bendroves darbuotojai turi padaryti viskq, kad biitq uzkirstas kelias bet kokioms korupcijos
apraiikoms.
15. Informacija ir bendravimas su visuomene:
l5.1.vis4 informacii4 apie savo veikl4 bendrove atskleidzia grieztai vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos teises aktll nustat).tais reikalavimais ir remdamasi tokiais principais kaip
_
autentiSkumas, reguliarumas, operatyvumas, privataus ir vieso intereso subalinsuotumas.
ls.2.Bendroves darbuotojai tu susilaiklti nuo bet kokios informacijos atskleidimo masines
informacijos priemoniq atstovams, isskyrus tuos atvejus, kai atitinkamas pavedimas raStu
yra gauras is bendroves direktoriau..
ls.3.lnfomacij4 masin€s informacijos priemonems bendroves vardu, taip pat _ bet kuriems
tretiesiems asmenims, ku e nera bendroves klientai ar parlneriai. pateikia tik bendroves
direktorius arjo jgaliotas asmuo.
l5.4.Konfidenciali4 su bendroves veikla bei jos pa(neriais susijusi4 informacijq kiekvienas i!
bendroves darbuotojLl laiko grieZtoje paslaptyje.
16. Papirkinejimai, dekingumo mokesdiai, verslo pietis ir dovanos:
l6.l.Bendrove niekada nesiekia neteisetu biidu igauti verslo prana5umo. Bendroves veikloje
grieztai draudziama siitlyti ar duoti kySius tretiesiems asmenims.
16.2.Ne vienas darbuotojas negali atlikti jokiq rnokdjimq, duoti kysiq, si[l]ri nes4zining4
finansinE naud4 klientams ar kitiems vieSqsias ftu*cijas
igyvendinantlims asmenims, tokiu
bndu siekiant islaikyti komercinius santykius teikiant paslaugas ar gaunant kit4 naud4.
16.3.Atliekant darbines funkcijas bendroves darbuotojams grieztai draudziama priimti bei kokias
dovanas, taip pat draudZiama bet kokiems klientams, verslo pafineriams, jq atstovams duoti
priimti pinigq ar sudarlti sutartis uZ asrneniskai gaunimq atlygi.
. _ ar isjrl
16.4.Bendroves darbuotojai neturi suteikti klientams, verslo partneriams, valstybes ar
savivaldybes, ar viesqjq istaigq atstovams jokiq pasldptq privilegijq.
l6.5.Darbuotojams grieztai draudziama klient,rms, verslo partneriam.s, valstybes ar savivaldybes,
ar vieSqjq istaigq atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims, su kuriais bendrovg -sieja
verslo reikalai, uZ priimtus ar nepriimtus palankius sprendimus atsilyginti brangiomis
dovaromis bei visq kilq formq nelegaliais mokejimais, paslaugomis ar kitokiu atlygiul
_, ,
l6.6.Bendroves darbuotojas, huris ita a,jogjibet kuds trediasis aimuo (klientas, koligl ir pan.)
stengiasi itraukti ar panaudoti sudarant neteiset4 sandor!, privalo apie tai pranesti bendroves
direktoriui.
16.7.Verslo pietis ir verslo dovanos darbuotojams turi atitikti bendrqjq verslo iSlaidq politikq.

17. Naudos gavimo kurstymas:

l7.l.Terminas ,,nauda" apima: dovanas, paskolas, mokesting naud4, apdovanojimE, pareigas,
ldarbinimq, sandori, paslaugas, palaikym4 ir pan.
l7.2.Bendrove draudZia vadovams ar darbuotojams kurstyti bet kokl naudos gavim4 iS klientq,
tiekejq ar bet kokio su bendroves verslu susijusio asmens.

18. Naudos priemimas:

lS.l.Vadovai ir darbuotojai turi atsisak),ti priimti naud4, kud si[loma del jq einamq pareigq,
jeigu naudos priemimas galetq paveikti jq objektyvum4 ar priverstq juos elgtis prieSinlai
bendroves interesams, arjeigu to pasekme butu skundai del SaliSkumo.
vadovai ar darbuotojai (apie tai i5 anksto infomuojant bendroves direktoriq) gali apsvarstlti bei
savanoriskai p imti teikiam4 naudq tik tokiu atveju, jeigu:
. Gaunama nauda netures
itakos gavejo veiklos rezultatams;

19.

. Gavejas nesijaus ipareigotas padaryti kq nors, atsilygindarnas davejui;
. Gayejas gali atvirai aptati gaunam4 naud4 bejokiq islygq;
. Gaunamos naudos pobldis (pvz., reklamine ar agitacind dovana, Svendiq progomis) ir vede yra
tokie, kadjos atsisakymas biitq laikomas nedraugingu ar nemandagiu poelgiu.
Naudos siulymas. Bet kokie mokejimai, sutaftos palar*ios s4lygos ar kiti privalumai, kuriuos
vykdydanri bendroves veikl4 suteike vadovai ar darbuotojai, turi atitikti bendrov6s vylaujandiq
politikq, susijusi4 su tokiais klausimais, bei tokiems veiksmams tu bilti gautas iiankstinis

bendrovds direktoriaus pritarimas.
20. Pramogos. Nors pramogos yra priimtina verslo ir visuomeninio elgesio forma, vadovai ar
darbuotojai turetq atsisakyti pakvietimq i maitinimo jstaigas ar pramogas, kurie yra pemelyg
daZni, kad biltrl isvengta keblumq ar bltll prarastas objektyvumas vykdant bendrov€s veikl4.
Jeigu atsisakyti pakvietimo yra nemandagu! darbuotojas gali ji priimti, susitariant su bendroves
direktoriumi, kadjam bus leista atsaklti tuo padiu.
21. Informaciniq technologijq naudojimas:
2l.l.Bendroveje netoleruojamas bet kokios asmens garbg ir orumq Zeminandios, taip pat - bet
kokios kitos neteisetos infomacijos naudojimas bei saugojimas bendroves patalpose
esandiose IT priemonese bei duomenq kaupimo laikmenose.
21.2.Bendrove ragina darbuotojus atsakingai naudotis infomacinemis technologijomis
(kompiuteriais, IT ti*lais, mobiliais telefonais, elektroniniu pastu, intemetu). Darbuotojai
nepamirsti, kad naudodamiesi informacinemis technologijomis, jie yra atsakingi uZ
Bendroves informacijos apsaugojimq, technologijq praradim4, pakenkim4 ar sugadinim4.
21.3.Bendroves patalpose esanti bei bendrovei priklausanti kompiuterine technika negali blti
naudojama komentarq intemetineje erdveje (iskaitant tinklaraidius ir socialinius tinklus)
rasymui arba atsakinejimui i kitq asmenq komentarus.
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III.

KODEKSO IGYVENDINIMAS

UAB ,,Naujasis turgus" patvirtino Sj Elgesio kodeks4, kad visi darbLrotojai tinkamai laikltqsi
jame itviftintq p ncipq bei normq.
23. Kiekvienas darbuotojas p valo perskaiqli Si Elgesio kodeks4 ir jo laik),tis. Darbuotojams
nesilaikant Sio Elgesio kodekso nuostatq, gali buti taikomos atitinkamuose istatymuose
numatltos bausmes, iskaitant atleidim4 i5 darbo.
24. Visapusiikai remiame savo darbuotojus, kurie s4Ziningai laikosi Elgesio kodekso nuostatq, ypad
kaijie susiduria su spaudimu iS Saliesjas pazeisti.
25. Darbuotojai privalo neatideliodami ir tirlamai reaguoti i visus $io Elgesio kodekso paZeidimus ir
apie juos infomuoti savo tiesiogini vadov4 ar bendroves direktoriq. Bendrove iisaugo asmenq,
prane5usiq apie Sio Elgesio kodekso normq nesilaikym4, visiikq konfidencialum4 ir uZtikina jq
apsaug4, kaip tai numatyta istatymuose.
26. Bendroves vadovybe nuolat stcbi, ar laikomasi Elgesio kodekso ir, jei to reikia, igyvendina
konkredias stebesenos programas.
22.

