
ETIKOS KODEKSAS

Never stop moving



“

”

Nenustok judėti – ši paprasta ir kartu 
universali mintis nuolat skatina mus 
tobulėti.

Ji lydi mus, kai kuriame naujus gaminus, tobuliname gamybos 
procesą, ieškome naujų žaliavų ar auginame kompetencijas.

Tai impulsas judėti užsibrėžta kryptimi. Ten, kur automobilių 
inžinerijos perfekcionistai pasitinka ateitį.

Edvardas Radzevičius

Generalinis direktorius



BENDROSIOS 
NUOSTATOS

Šis etikos kodeksas (toliau - Kodeksas) apibrėžia veiklos ir 
elgesio principus bei profesinės etikos normas, kuriomis 
vykdydami savo pareigas turi vadovautis Įmonėje dirbantys 
asmenys (toliau - darbuotojai). 

ŠiuoŠiuo kodeksu nustatomos vienodos UAB „ALTAS komercinis 
transportas“ (toliau – Įmonė) elgesio taisyklės bendraujant 
Įmonės viduje bei palaikant išorinį santykį su tiekėjais, verslo 
partneriais, klientais. 

PPagrindinis Įmonės įvaizdžio elementas ir sėkmės bei lyderio 
pozicijos pagrindas yra Įmonės darbuotojai, jų kultūra ir 
vertybės, todėl pagrindinis šio kodekso tikslas – sukurti 
sąžiningus, etiškus, žmogaus orumą gerbiančius, lygias 
galimybes užtikrinančius ir skaidrius elgesio standartus bei 
laikytis jų vykdant komercinius sandorius ir veiklą. 

TTinkamas kiekvieno darbuotojo elgesys gerina Įmonės 
reputaciją ir vertę. 

Šis Kodeksas yra neatsiejama Įmonės elgesio taisyklių dalis, 
papildanti esamas tvarkas bei politikas.

Kodekse išdėstytos verslo etikos bei elgesio normos remiasi 
Įmonės vertybėmis.



VERTYBĖS, KURIOMIS
DARBUOTOJAI VADOVAUJASI 
DIRBDAMI

Jei nori turėti tai, ko neturi, padaryk tai, ko dar niekad 
nesi daręs (Narek Pezeshkian)

Ieškau sprendimų, o ne apribojimų.
Esu aktyvus/-i, noriu veikti.
Atkakliai siekiu tikslo.
Sugebu įtraukti kitus į veiklą.

RYŽTINGUMAS

|

|
|
|

Atvirumas pasireiškia ne tuo, kad sakytum viską, ką 
manai, o tuo, kad sakytum tik tai, ką manai.

Atvirai kalbu apie problemas.
Priimu ir gerbiu kito nuomonę bei konstruktyviai išsakau savo.
Drąsiai siūlau naujas idėjas ir išsakau savo požiūrį.
Neslepiu ir atvirai dalinuosi aktualia informacija.

ATVIRUMAS
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|

Tu negali išvengti rytojaus atsakomybės, išsisukdamas 
nuo jos šiandien. (Abraomas Linkolnas) 

Priimu racionalius sprendimus galvodamas/-a apie pasekmes.
Tęsiu pažadus: pasakiau-padariau.
Siekiu kokybės iš pirmo karto.
Dirbu taip, kad papildomai sutaupyčiau ir uždirbčiau.

ATSAKINGUMAS
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Plėsti savo žinias galima tik žiūrint tiesiai į akis savo 
nežinojimui. (K. Ušinskis)

Savarankiškai gilinuosi į dominančią sritį.
Įgytas žinias pritaikau praktikoje.
Džiaugiuosi atradimais ir naujomis žiniomis, esu atviras/-a joms.
Nuolat iškeliu 5-is kodėl?

ŽINGEIDUMAS

|
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|



Įmonė vykdydama savo veiklą laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.  

Įmonės darbuotojai neužsiima nesąžininga konkurencine veikla atlikdami savo 
darbą.

Įmonėje siekiama verslo pranašumo tik teisėtomis priemonėmis, jokiu būdu 
neatskleidžiama konfidenciali informacija bei komercinės paslaptys, 
nedalyvaujama manipuliacijose.

ĮmonėĮmonė imasi visų priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtiems bet kurio darbuotojo, 
kliento, verslo partnerio ar trečiosios šalies veiksmams, kurie galėtų pakenkti 
valstybei ir visuomenei apskritai, taip pat Įmonei, jos klientams, darbuotojams ar 
verslo partneriams individualiai.

Atsiskaitymas dovanomis ir kitomis neteisėtomis atsilyginimo priemonėmis, 
paslaugomis yra draudžiamas. 

Darbuotojai turėtų mandagiai atsisakyti kvietimų susitikti ne darbo aplinkoje, kad 
būtų išvengta nepatogumų ar objektyvumo praradimo vykdant savo darbą.

Darbuotojai taip pat turėtų atsisakyti siūlomų naudų dėl jų užimamų pareigų, jei 
tokios naudos priėmimas galėtų pakenkti jų objektyvumui arba priversti juos veikti 
prieš Įmonės interesus.

SiekiantSiekiant užmegzti naujus ir/ar stiprinti esamus verslo ryšius, Įmonėje gali būti 
priimamos mažos vertės, simbolinės, reprezentacinės verslo dovanos, skirtos 
bendram naudojimui.

Darbuotojai gali priimti kvietimus į su veikla susijusius priėmimus, kultūrinius 
renginius ar vaišes, jeigu tai nesukels įsipareigojimų, susijusių su darbine veikla.

Visais atvejais dovanos vertė neturi viršyti 30 Eur. Nesant galimybės nustatyti 
dovanos vertės, laikytina, kad dovanos vertė viršija 30 Eur.

DDovana, kuri neatitinka šių nuostatų, gali būti grąžinama teikėjui arba dėl jos 
organizuojamas aukcionas įmonės viduje.

Teisės aktų laikymasis – pamatas skaidriam verslui

Dovanos ir pramogos - tik svarbiomis progomis ir svetingumo 
bei draugiško santykio palaikymo tikslais

TEISĖS AKTŲ IR ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

DOVANOS IR VERSLO SVETINGUMAS



KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMAS
Korupcijai mes tariame NE!

Įmonė netoleruoja korupcijos ir finansinių pažeidimų. 

Įmonė kovoja su korupcija, įskaitant kyšininkavimą ir 
turto prievartavimą. Korupcija suprantama, kaip 
netinkamų privilegijų siūlymas ir priėmimas, prekyba 
poveikiu, netinkama įtaka siekiant asmeninės naudos.

Įmonės darbuotojams draudžiama siūlyti, žadėti, duoti 
kyšius, suteikti papildomų privilegijų klientams, 
partneriams, valstybės ar savivaldybių ar viešųjų 
įstaigų atstovams.

Darbuotojas įtariantis, kad kuri nors trečioji šalis 
(klientas, tiekėjas, kolega ar kt.) bando jį įtraukti ar 
panaudoti neteisėtam sandoriui, privalo apie tai 
pranešti vadovybei arba už teisės aktų laikymąsi 
atsakingam darbuotojui Įmonėje, jei reikia informuoti 
atitinkamas teisėsaugos institucijas.



Įmonėje vadovaujamasi tarptautiniu mastu pripažintu žmogaus teisių standartu, 
įskaitant Tarptautinį žmogaus teisių įstatymą ir pagrindiniais principais, išdėstytais 
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje. 

Visiems Įmonės darbuotojams taikomos vienodos darbo sąlygos, lygios darbo, 
karjeros, kvalifikacijos kėlimo galimybės nepriklausomai nuo rasės, etninės kilmės, 
lyties, šeimyninės padėties, religijos, seksualinės orientacijos, amžiaus, politinių 
pažiūrų. 

GerbiamasGerbiamas darbuotojų privatumas, fizinis neliečiamumas, skirtingas požiūris ir 
įsitikinimai.

Su kiekvienu Įmonės darbuotoju elgiamasi pagarbiai ir sąžiningai, yra draudžiama 
bet kokia diskriminacija dėl šališko požiūrio ar išankstinio nusistatymo. 

Netoleruojamas nepagarbus elgesys, pakeltas tonas, įžeidinėjimai, psichologinė 
prievarta, grasinantis elgesys. 

DDraudžiamos fizinės bausmės, fizinis ar žodinis, seksualinis priekabiavimas, patyčios 
ar kitoks priekabiavimas ir bet kokie grasinimai ar kitos bauginimo formos. 

Asmenys, kurie yra jaunesni už minimalų, įstatymiškai legalų amžių negali būti 
įdarbinti. 

Vaikai nuo 14-18 metų negali būti įdarbinti dirbti pavojingų darbų, kurie neatitinka 
teisės aktuose numatytų reikalavimų. 

Darbuotojų sauga ir sveikata yra prioritetinis aspektas. 

DarbuDarbuotojams turi būti užtikrinta sveika ir saugi darbo aplinka pagal standartus bei 
įstatymus. 

Darbuotojai supažindinami su saugaus darbo aprašais, įskaitant informaciją apie 
riziką, su kuria jie gali susidurti, taip pat susipažįsta su saugaus pastatų evakuacijos, 
cheminių medžiagų bei įrenginių naudojimosi tvarkomis.

VVisi Įmonės darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, veiklos ar užduočių 
svarbos, privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, vengti nereikalingos rizikos ir 
pranešti apie nesaugias sąlygas ar pažeidimus vadovybei ar atsakingam už saugą 
ir sveikatą darbuotojui.

Kodekse apibrėžti darbo standartų reikalavimai, taikomi visiems Įmonės 
darbuotojams, įskaitant laikinus ar dirbančius pagal kontraktą bei studentus, 
užsieniečius.

DarbuDarbuotojams suteikiama laisvė organizuoti ir jungtis į profesines sąjungas bei 
kolektyviai derėtis.

ŽMOGAUS TEISĖS IR 
DARBO SĄLYGOS
Vienodos darbo sąlygos - VISIEMS



APLINKOS APSAUGA

Saugome aplinką nuo neigiamo poveikio ar pasekmių 
vykdant veiklą

Įmonė, kaip atsakingo verslo suinteresuotoji šalis, 
įsipareigoja aktyviai mažinti žalingą poveikį aplinkai, 
įskaitant reguliarų poveikio aplinkai matavimą ir 
vertinimą. 

Įmonės darbuotojai yra informuoti ir apmokyti 
aplinkosaugos reikalavimų klausimais. 

KieKiekvienas Įmonės darbuotojas yra suinteresuotas 
dėti pastangas, kad sumažintų atliekų kiekį ir bet kokį 
kitą neigiamą poveikį aplinkai, taip pat stengiasi 
taupyti gamtos išteklius, žaliavą ir energiją, tinkamai 
pasirinkti produktus, atsakingai juos pirkti ir naudoti, 
tvarkyti atliekas ir atsakingai mažinti jų kiekį, remti ir 
prisidėti prie nacionalinių aplinkos apsaugos 
iniciainiciatyvų. 

Jei gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos, 
tai turi būti daroma laikantis galiojančių teisės aktų ir 
tinkamai atsižvelgiant į darbuotojų sveikatą ir saugą. 

Bet kokios rūšies medžiagos, o ypač pavojingos, 
likusios pasibaigus gamybos procesui, visada turi 
būti šalinamos laikantis visų taikomų aplinkosaugos 
reikalavimų. 



SANTYKIS SU TREČIOSIOMIS 
ŠALIMIS IR INTERESŲ 
KONFLIKTAS
Interesų konfliktai - griežtai draudžiami

Santykiai su klientais, partneriais, kitų institucijų atstovais grindžiami pagarba, 
sąžiningumu, profesionalumu, tarpusavio pasitikėjimu, teisingumu, įsipareigojimų 
vykdymu. 

Interesų konfliktas – tai situacija, kai asmeniniai vadovo, darbuotojo arba 
trečiosios šalies (giminaičių, klientų, tiekėjų ir pan.) interesai gali daryti įtaką 
darbuotojo profesiniams sprendimams.

NeiNei fizinis, nei juridinis asmuo bet kokiuose santykiuose su Įmonės darbuotoju ir 
(arba) verslo partneriu negali gauti naudos iš Įmonės ir (arba) verslo partnerio 
nesąžiningu būdu, naudodamasis savo ryšiais su darbuotoju arba jo/jos 
užimamomis pareigomis. 

Vengiama interesų konflikto, siekiama šalinti aplinkybes, galinčias sukelti interesų 
konfliktus.

VVerslo sandoriai turėtų būti vykdomi taip, kad nebūtų galimybės priimti šališko 
sprendimo.  

Siekiama, kad interesų derinimo ir interesų konfliktų vengimo procesas būtų 
skaidrus, o aplinkybės, galinčios sukelti interesų konfliktus būtų žinomos 
atsakingiems darbuotojams, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.



PRANEŠAME APIE 
NETINKAMĄ ELGESĮ

Tikimasi, kad Įmonės darbuotojai laikysis kodekso 
reikalavimų. 

Darbuotojai, pastebėję neetišką, nesąžiningą ar kitą 
netinkamą elgesį, neatitinkantį šio kodekso nuostatų, 
privalo informuoti tiesioginį vadovą ir/arba Įmonės 
personalo funkcijas vykdantį asmenį. 

ĮmonėĮmonė yra įsipareigojusi spręsti visus galimus 
pažeidimus nedelsiant. 

Įmonė atsako už pranešėjų konfidencialumą ir 
užtikrina įstatymų numatytą jų apsaugą. 

Pastebėjai? Pranešk!



BAIGIAMOSIOS 
NUOSTATOS

Visi darbuotojai turi susipažinti su šio kodekso nuostatomis ir 
vadovautis jomis vykdydami savo darbo funkcijas.

Tais atvejais, kai elgesys nėra reglamentuotas šiame kodekse ar 
kituose teisės aktuose, darbuotojai turi elgtis taip, kad jų elgesys 
atitiktų visuomenėje priimtinus sąžiningumo, skaidrumo, 
protingumo ir teisingumo principus.

UUAB „Altas komercinis transportas“ etikos kodeksas yra 
paskelbtas www.altasauto.com internetinėje svetainėje ir yra 
viešai prieinamas visiems asmenims bei organizacijoms.

Visi susiję asmenys, turėtų susipažinti su kodeksu ir jo laikytis, o jų 
elgesys turėtų atitikti vertybes, Įmonėje apibrėžtas tvarkas ir 
politikas bei įstatymus.

Mes tikimės, kad mūsų darbuotojai puoselės sąžiningą 
kultūrą, pagrįstą skaidrumu, etiško verslo praktika bei 
teisės aktų laikymusi!
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