AB „VIAMATIKA“
ELGESIO KODEKSAS

Skaidri
aplinka

Atvira
aplinka

Sąžininga
aplinka

Elgesio kodeksas

Mes, AB „VIAMATIKA“ darbuotojai,
savo elgesiu siekiame savo klientų ir
visuomenės
pasitikėjimo.
Todėl
kiekvienas
asmeniniu
pavyzdžiu
kuriame atvirumo, skaidrumo ir
sąžiningumo aplinką, o šiuo kodeksu
įtvirtiname asmeninę atsakomybę ją
kurti.

Mes elgiamės
ETIŠKAI
 Bendraujame ir bendradarbiaujame tarpusavyje dalykiškai,
savo nuomonę reikšdami mandagiai ir argumentuotai,
dalinamės informacija, nes siekiame bendrų tikslų.
 Mes nei elgesiu, nei žodžiais nediskriminuojame kitų
žmonių dėl lyties, seksualinės orientacijos, šeiminės ar
socialinės padėties, religijos, politinių pažiūrų, pilietybės,
neįgalumo, amžiaus ar kitu pagrindu.
 Vykdydami darbines pareigas nesiekiame naudos nei sau,
nei savo artimiesiems.
 Mums patikėtą įmonės turtą ir informaciją naudojame tik
darbo tikslais.
 Netoleruojame mobingo.
 Neskleidžiame melagingos, klaidinančios, neetiškos,
neapykantą skatinančios ar asmens orumą žeidžiančios
informacijos.
 Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.
 Suprantame, kad net mūsų asmeninė nuomonė viešojoje
erdvėje gali būti vertinama kaip bendrovės pozicija, todėl
pasisakydami viešai visada elgiamės atsakingai
bendrovės,
kolegų
atžvilgiu,
nepažeidžiame
konfidencialumo įsipareigojimų, saugome bendrovės
reputaciją.
Elgesio kodeksas

KAIP ELGTIS?
Dirbdamas per savo kompiuterį
galiu naudotis ir disponuoti
konfidencialia informacija. Einu
pietauti, nesijaudindamas, kad
kompiuteryje neįjungiau miego
režimo ir bet kas gali prie jo
prieiti ir pasinaudoti.
Ar galiu taip elgtis?

NE
Jeigu atlikdami savo
darbines funkcijas galite
naudotis konfidencialia
informacija per savo
kompiuterį, įsitikinkite,
kad Jums išėjus iš savo
darbo vietos Jūsų
kompiuteryje būtų
įjungtas miego režimas.

Mes elgiamės
SĄŽININGAI
 Vengiame situacijų, kuriose būtų galima suabejoti mūsų
sąžiningumu,
neužsiimame
bendrovės
interesams
prieštaraujančia veikla, nepriimame sprendimų, dėl kurių
galėtumėme turėti finansinių ar asmeninių interesų.
 Neproteguojame pažįstamų, draugų ir artimųjų.
 Niekada nepriimame ir neteikiame dovanų, susijusių su
mūsų pareigų vykdymu, jeigu tai gali sukelti interesų
konfliktą ar paveikti mūsų sprendimus.
 Visada įvertiname dovanų gavimo aplinkybes ir jų
priimtinumą. Gavę dovaną, kurios vertė viršija 30 Eur, ją
registruojame bendrovės dovanų registre.
 Neliekame abejingi ir visada pranešame apie mums
žinomus bet kokio pobūdžio pažeidimus bendrovėje –
administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą,
etikos normų pažeidimą ar kt.:
skambindami telefonu +370 655 41816 arba
+370 609 87907
rašydami el. paštu pranesk@viamatika.lt
užpildę pranešimo formą
Elgesio kodeksas

KAIP ELGTIS?
Rangovas, esantis objekte, siūlo
pakeisti pagal patvirtintą metodiką
arba techninio prižiūrėtojo
nurodytą ėminio ėmimo/matavimo
vietą arba atvykus į objektą
rangovas siūlo jo paties iš anksto
atrinktus ėminius. Ar galiu elgtis
taip, kaip prašo rangovas?

NE
Turite griežtai atsisakyti ir
informuoti rangovą, kad
matavimus atliksite arba
ėminius atrinksite pagal
užsakyme nurodytą
informaciją ir ėminius paimsite
patys (netaikoma, jeigu
rangovas ir užsakovas yra tas
pats asmuo). Apie tokius
atvejus privalote informuoti
savo tiesioginį vadovą.

Mes elgiamės
ATSAKINGAI
 Mes laikomės Lietuvos Respublikos įstatymų ir bendrovės
veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o esant
neaiškumams, konsultuojamės su konkrečios srities
profesionalais.
 Deklaruojame privačius interesus ir nusišaliname nuo
sprendimų priėmimo susidūrę su interesų konfliktu.
 Taikome aukštus skaidrumo standartus korupcijos
prevencijos srityje.
 Mes netoleruojame tyčinių klaidų, aplaidaus darbo,
neetiško, piktybinio ir kenksmingo elgesio.
 Apie Elgesio kodekso neatitinkančią kolegų veiklą ir kitus
smerktinus veiksmus darbo vietoje mes pranešame savo
tiesioginiam vadovui, o apie netinkamą pastarojo elgesį –
jo tiesioginiam vadovui.
 Teikiame prioritetą aplinką tausojančioms technologijoms
bei skatiname racionalų resursų taupymą.

Elgesio kodeksas

KAIP ELGTIS?
Atvykau į gamyklą sertifikuoti jų
gaminamų produktų gamybos sąlygas
ir paaiškėjo, kad produktas ne visiškai
atitinka reikalavimus. Gamintojas vis
tiek prašo išduoti sertifikatą, nes
produktą reikia kuo skubiau pradėti
tiekti rinkoje ir siūlo už tai padovanoti
bilietą į garsaus ir mano mėgstamo
atlikėjo koncertą. Gal galiu sutikti,
atsižvelgiant į tai, kad produkto
nukrypimai nuo normų tikrai yra
nežymūs?

NE
Turite griežtai
atsisakyti ir informuoti
gamintoją, kad toks
elgesys yra galimas
korupcinio pobūdžio
nusikaltimas, už kurį
gresia baudžiamoji
atsakomybė.

