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UAB „GLOBALITA“ ELGESIO KODEKSAS 

 Pratarmė 

UAB „Globalita“ yra jauna, dinamiška, lanksti ir konkurencinga įmonė, teikianti pastolių 

konstrukcijų, izoliacijos paslaugų ir personalo nuomos paslaugas krante ir (arba) jūroje 

vykdomiems projektams.  

Mūsų misija yra nuolat viršyti lūkesčius užtikrinant kokybę, kurią saugiai teikia profesionalūs, 

patyrę ir gerai savo darbą išmanantys darbuotojai.  

Mūsų vizija – būti nacionaliniu mastu pripažintu pastolių konstrukcijų, izoliacijos paslaugų, į 

klientą orientuotų sprendimų ir neprilygstamo klientų aptarnavimo bei jų pasitenkinimo rangovu.                                                                                    

Elgesio kodekso tikslas – suteikti jums daugiau įvairios svarbios informacijos, kurios jums 

prireiks dirbant UAB „Globalita“. Elgesio kodeksas suteikia tam tikros informacijos apie UAB 

„Globalita“ verslą ir mūsų teikiamą svarbą klientų aptarnavimui, kuris yra absoliutus mūsų verslo 

prioritetas. Jame taip pat aprašyti įdarbinimo sąlygų aspektai ir mūsų požiūris į didžiausio mūsų 

turto, mūsų vertingų darbuotojų, įdarbinimą ir tobulinimą. 

 

 

  

UAB „Globalita“ direktorius 
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APIE ELGESIO KODEKSĄ 
 

UAB „Globalita“ sukūrė Elgesio kodeksą, kuris skatins visus darbuotojus dirbti savo kasdienį 

darbą žinant standartus, kurių iš jų tikimasi, ir galiojančias procedūras, užtikrinančias sąžiningą 

elgesį su visais. UAB „Globalita“ ypač pabrėžia, kad Bendrovėje taikoma lygių galimybių visiems 

darbuotojams, teisės aktų laikymosi, pagarbos žmogaus teisėms, sveikatos ir saugos reikalavimų bei 

aplinkos apsaugos politikos.  

UAB „Globalita“ patvirtina, kad, atsižvelgiant į ekonominio būtinumo ribas, siekiama sukurti 

kuo geresnes darbo ir tarnybos sąlygas visiems darbuotojams, remiantis teisiniais reikalavimais. 

Šio elgesio kodekso tikslas – užtikrinti nuolatinį teikiamų paslaugų, procedūrų kokybės 

gerinimą ir puoselėti toliau išvardytas mūsų Bendrovės vertybes. 

Produktyvumas. Mums patikėtos užduotys atliekamos per optimalų laiką ir itin kokybiškai. 

 

Sąžiningumas. Sėkmingą konkurenciją pasaulinėje rinkoje lemia pagarba komercinės teisės ir 

profesinės etikos normoms ir jų laikymasis. 

 

Lyderystė. Esame įsitikinę, kad realios ambicijos ir aistra savo profesijai skatina nuolatinį 

tobulėjimą ir klientų pasitikėjimą. 

 

Atskaitomybė. Derybų laikotarpiu siekiama aptarti bendradarbiavimo sistemą ir principus. Sudarę 

sutartį laikomės sutartų terminų ir vykdome sutartinius įsipareigojimus. 

 

Išradingumas. Greita reakcija, lankstus prisitaikymas prie pokyčių, veiksmų eigos korekcija 

(prireikus), konstruktyvus požiūris ir efektyvus darbų paskirstymas padeda mums pasiekti aukštos 

kokybės verslo kultūrą. 

 

Vertės sukūrimas. Tobulumo siekis nuolat tobulėjant.  

 

Skatinimas. Lojalumas ir atsidavimas darbui didina našumą ir lemia klientų pasitenkinimą. Mūsų 

komandos žmonės jaučiasi vertinami ir brangūs. Nuolat skatiname jų aistrą profesiniam augimui ir 

motyvaciją. 

 

Į rezultatus orientuotas mokymasis. Geriausias būdas patikrinti ir patobulinti teoriją – ją pritaikyti 

praktikoje. 
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KOKYBĖ, APLINKOS APSAUGA, DARBO SAUGOS IR 

SVEIKATOS POLITIKA 
 

Mūsų tikslas – būti patikimiausia ir profesionaliausia Europos įmone, teikiančia pastolių 

konstrukcijų, izoliacijos paslaugų, personalo nuomos paslaugas krante ir (arba) jūroje vykdomiems 

projektams, tenkinančia išrankiausių klientų poreikius ir užtikrinančia aukštą kokybę – laiku, 

saugiai ir už priimtiną kainą. 

UAB „Globalita“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos politika apima 

visų tarpusavyje susijusių procesų valdymą, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat 

gerinant kokybės rezultatus ir mažinant įmonės poveikį aplinkai ir rizikas, susijusias su darbo sauga. 

Ši politika įgyvendinama:  

● rengiant, diegiant ir nuolat tobulinant kokybės, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir 

sveikatos valdymo sistemą pagal reikalavimus, numatytus ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

ir ISO 45001:2018; 

              ● tiekiant išteklius ir nuolat gerinant kokybės, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos 

valdymo sistemos efektyvumą; 

              ● reguliariai peržiūrint, analizuojant ir atnaujinant politiką ir tikslus, kad jie išliktų aktualūs 

ir tinkami; 

              ● teikiant klientui kokybiškas paslaugas, atitinkančias keliamus reikalavimus ir 

tenkinančias suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius;   

              ● laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinių ir kitų reikalavimų;  

              ● tobulinant teikiamas paslaugas, diegiant naujoves ir taupiai bei racionaliai naudojant 

medžiagas ir energijos išteklius; 

              ● valdant ir mažinant neigiamą bendrovės veiklos poveikį aplinkai ir užkertant kelią taršai; 

              ● nustatant galimas grėsmes, įvertinant profesinės rizikos valdymą, vykdant nelaimingų 

atsitikimų, ekstremalių situacijų ir profesinių ligų prevenciją bei užtikrinant tinkamas ir saugias 

darbo sąlygas; 

              ● valdant subrangovų ir tiekėjų veiklą ir atsakingai juos atrenkant bei prižiūrint; 

              ● sistemingai keliant visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir skatinant kiekvieną darbuotoją 

dalyvauti kuriant kokybės, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos valdymo sistemą, ugdant 

jų supratimą ir atsakomybę už kokybę, aplinkos apsaugą, darbo saugą ir sveikatą pagal konkrečias 

darbuotojų pareigas ir kompetencijas.  

     Ši politika atitinka Bendrovės tikslus ir yra prieinama visoms suinteresuotosioms šalims. 

 

Integruotos valdymo sistemos politika yra neatsiejama Elgesio kodekso dalis.  
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TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS 
 

UAB „Globalita“ reikalauja iš savo klientų, partnerių, subrangovų ir darbuotojų veikti pagal 

nacionalinius, vietinius ir pramonės įstatymus bei reglamentus, susijusius su visuotinėmis žmogaus 

teisėmis, aplinkos apsauga ir valdymu. Šio Elgesio kodekso privalo laikytis visos šalys, 

dalyvaujančios bet kokioje veikloje ar atliekančios bet kokias užduotis, susijusias su UAB 

„Globalita“ verslo klausimais. Siekdama užtikrinti, kad UAB „Globalita“ verslo partneriai būtų 

supažindinti su šiuo Elgesio kodeksu ir būtų išvengta jo pažeidimų, Bendrovė parengė Tiekėjų ir 

subrangovų pareiškimą, kurį turi pasirašyti visos UAB „Globalita“ veikloje dalyvaujančios šalys. 

Pastebėjus šio Elgesio kodekso pažeidimų, UAB „Globalita“ įsipareigoja pradėti tyrimą ir pasiūlyti 

galimą veiksmų planą bei sprendimus, kurie padėtų šaliai laikytis Elgesio kodekso.  

Darbuotojams, nesilaikantiems Bendrovės nustatytų taisyklių ir reikalavimų ir taip 

pažeidžiantiems ar nusižengiant įstatymams, gali būti taikoma asmeninė atsakomybė. UAB 

„Globalita“ atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę už tokias nuobaudas, nurodydama, kad 

darbuotojai turi veikti pagal šias taisykles ir nuostatas. Bet kurį darbuotoją, kuris, veikdamas pagal 

bendrovės taisykles ir nuostatus, prisiima asmeninę atsakomybę, organizacija paprastai atleidžia 

nuo atsakomybės. 

KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMAS 

UAB „Globalita“ netoleruoja jokios korupcijos formos. Bendrovė įsipareigoja valdyti savo 

verslą vadovaudamasi nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais ir nedalyvauti jokioje korupcijos 

ir kyšininkavimo veikloje. UAB „Globalita“ darbuotojai ir verslo partneriai negali priimti ar siūlyti 

jokių didelės vertės dovanų, siekdami neteisėto pranašumo ar norėdami paveikti oficialius verslo 

sandorius.  

Bet kuris darbuotojas, kuriam verslo partneris (pvz., esamas arba potencialus klientas, tiekėjas 

ir t. t.) įteikia dovaną, privalo apie dovanos faktą ir jos pobūdį pranešti savo Skyriaus vadovui. 

Jei įmonė nusprendžia, kad dovana gali būti kyšis ar kitokia paskata, darbuotojas turės perduoti 

dovaną Aukščiausiojo lygio vadovybei, kuri grąžins dovaną dovanotojui su pridedamu raštu. 

Dovanų neatskleidimas bus laikomas drausminiu nusižengimu, kuris bus nagrinėjamas pagal 

oficialias bendrovės drausmines procedūras. Jei atitinkama dovana buvo didelės vertės ir, 

pavyzdžiui, dovanos gavėjas gali turėti įtakos verslo santykiams su dovanotoju, pažeidimas bus 

laikomas šiurkščiu nusižengimu. 

SĄŽININGA KONKURENCIJA 

UAB „Globalita“ jokiais atvejais netoleruoja ir nevykdo nesąžiningos konkurencijos. Bendrovė 

įsipareigoja neužsiimti ir neskatinti jokių kainų fiksavimo, pasiūlymų klastojimo, rinkos ar klientų 

paskirstymo ir kitų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintų neteisėtų sąžiningos prekybos ir 

(arba) konkurencijos įstatymų praktikų. 

AUTORIŲ TEISĖS 

Visa rašytinė medžiaga, tiek popierinė, tiek elektroninė, kurią darbuotojas sukūrė ar įgijo 

dirbdamas Bendrovėje, yra Bendrovės nuosavybė ir jos autorių teisės. Pasibaigus darbo santykiams 

arba bet kuriuo kitu atveju pareikalavus, darbuotojai privalo grąžinti Bendrovei visą turimą 

medžiagą.  
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INTERESŲ KONFLIKTAS  

Darbuotojai negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai užsiimti bet kokia veikla, kuri yra panaši į 

Bendrovės veiklą, išskyrus atvejus, kai tam iš anksto pritaria Aukščiausiojo lygio vadovybė. 

Be to, darbuotojai ne Bendrovės darbo valandomis negali dalyvauti jokioje veikloje, kuri dėl to 

kaip nors prieštarauja pareigų, kurioms darbuotojas įdarbintas Bendrovėje, vykdymui.. 
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ĮMONĖS IR DARBUOTOJŲ DUOMENŲ APSAUGA 

Bendrovė įsipareigoja saugoti visų surinktų duomenų konfidencialumą ir naudoti asmens 

informaciją tik tais tikslais, kuriais ji buvo surinkta. Privatumo politika reglamentuoja bendrovės 

darbuotojų / kandidatų / subrangovų ir kitų trečiųjų šalių asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir 

saugojimą ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo priemones, technines ir duomenų 

apsaugos organizacines priemones, skirtas duomenų subjektų teisėms įgyvendinti. Politikoje taip 

pat nurodyta, kokiais tikslais galima susipažinti su asmens duomenimis.  

 

UAB „Globalita“ nurodys, kokiu tikslu renkami asmens duomenys. Paprastai tai daroma tuo 

metu, kai informacija yra faktiškai renkama. 
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PAGARBA PAGRINDINĖMS ŽMOGAUS TEISĖMS IR JŲ 

APSAUGA 
 

UAB „Globalita“ sukūrė Elgesio kodeksą, kuris skatins visus darbuotojus dirbti savo kasdienį 

darbą žinant standartus, kurių iš jų tikimasi, ir galiojančias procedūras, užtikrinančias sąžiningą 

elgesį su visais. UAB „Globalita“ yra įsipareigojusi laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

standartų bei Lietuvos darbo kodekso. Bendrovė taip pat pabrėžia, kad ji laikosi asociacijų laisvės, 

priverstinio darbo draudimo, vaikų darbo draudimo, lygių galimybių visiems darbuotojams, 

nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, vedybinės padėties, šeimyninės 

padėties, tikėjimo, religijos, negalios, teistumo už nusikaltimą, už kurį suteikta malonė, odos spalvos, 

rasės, etninės ar tautinės kilmės, politikų. 

Bendrovė patvirtina, kad ji siekia, neperžengiant ekonominio būtinumo ribų, sudaryti visiems 

darbuotojams kuo geresnes darbo ir aptarnavimo sąlygas, remiantis teisiniais reikalavimais. 

SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO POLITIKA  

Seksualinis priekabiavimas yra diskriminacijos dėl lyties forma. Jis yra neteisėtas, netinkamas, 

neprofesionalus ir toks elgesys jokiomis aplinkybėmis nebus toleruojamas. Bendrovės politika 

draudžia vienam darbuotojui seksualiai priekabiauti prie kito darbuotojo.  

RASINIO PRIEKABIAVIMO POLITIKA  

Rasinis priekabiavimas yra rasinės diskriminacijos forma ir nebus toleruojamas jokiomis 

aplinkybėmis.  

NEĮGALIŲJŲ DISKRIMINAVIMO POLITIKA  

Bendrovė pripažįsta, kad yra aiškiai įsipareigojusi visiems savo darbuotojams ir bendruomenei 

užtikrinti, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos vienodos galimybės įsidarbinti ir tobulėti 

Bendrovėje. 

PATYČIŲ POLITIKA  

Visos patyčių formos Bendrovėje yra nepriimtinos. Jokia patyčių forma tarp darbuotojų nebus 

toleruojama. Patyčios apibrėžiamos kaip nepageidaujamas ar neteisėtas veiksmas, kuris žemina arba 

menkina su patyčiomis susijusį asmenį. Patyčios yra žalingos, kadangi sukelia baimę, gali sukelti 

ligas, stresą ir prastus darbo rezultatus, taip pat gali sumažinti Bendrovės efektyvumą. 

VAIKŲ DARBO DRAUDIMAS 

UAB „Globalita“ įsipareigoja neįdarbinti asmenų iki 18 metų amžiaus. Bendrovė pripažįsta, 

kad vaikų darbas yra pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas ir jokiais atvejais nebus toleruojamas. 

PRIVERSTINIO DARBO DRAUDIMAS 

UAB „Globalita“ jokiomis aplinkybėmis nepripažįsta ir nepraktikuoja priverstinio darbo.  

ASOCIACIJŲ LAISVĖ 

Bendrovė pripažįsta asociacijų laisvę, o jos darbuotojai turi teisę burtis į profesines sąjungas ir 

dalyvauti kolektyvinėse derybose. Kadangi UAB „Globalita“ veikla yra išplitusi visame pasaulyje, 

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad jos darbuotojai turėtų galimybę daryti įtaką savo darbo 

sąlygoms net ir tose vietose, kur sąjungos yra draudžiamos.  

ATLYGINIMAS IR DARBO LAIKAS  

UAB „Globalita“ įsipareigoja valdyti darbo užmokestį ir darbo valandas vadovaudamasi 

Lietuvos darbo kodekso ir Lietuvos minimalaus darbo užmokesčio teisės aktais. Jei darbai atliekami 
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užsienyje, UAB „Globalita“ vadovaujasi vietiniais įstatymais ir reglamentais dėl darbo užmokesčio 

ir darbo valandų.  

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS IR DARBUOTOJŲ 

DARBO VIETŲ STEBĖJIMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teisės reikalavimais, Bendrovėje yra nustatyta 

Informacinių ir ryšių technologijų naudojimo ir darbuotojų darbo vietos stebėjimo politika, su kuria 

yra tinkamai supažindinti visi darbuotojai, subrangovai ir lankytojai. 

UAB „Globalita“ savo darbuotojams teikia skaičiavimo, elektroninio pašto, interneto ir ryšių 

priemones. Ši politika informuoja Bendrovės išteklių naudotojus apie jų teises ir pareigas, taip pat 

apie Bendrovės reikalavimą, kad jos IRT ištekliai būtų naudojami teisėtai, etiškai, atsakingai ir 

tinkamai. Ši politika ir procedūra taip pat taikoma informacijos, kuri gali būti pasiekiama 

naudojantis Bendrovės IRT ištekliais, naudojimui ir papildo Bendrovės elgesio kodeksą, kuriame 

nustatytos bendrosios UAB „Globalita“ darbuotojų elgesio taisyklės. 

Ši politika taip pat gali būti taikoma vaizdo stebėjimo veiksmams, būtiniems UAB 

„Globalita“ patalpose esančių žmonių ir turto saugumui ir apsaugai didinti. 

Vaizdo stebėjimas gali būti atliekamas siekiant užtikrinti asmenų saugą ir pastatų bei turto 

saugumą. Siekiant šių tikslų, vaizdo stebėjimas gali būti atliekamas stebėti išorines ir vidines 

Bendrovės turto sritis, kur nebūtų pažeidžiamas asmenų privatumas. 

Vaizdo stebėjimo metu gauta informacija naudojama tik saugumo ir teisėsaugos tikslais, kurie 

turi būti susiję su personalo, turto ir visuomenės apsauga arba nusikalstamos veiklos, įskaitant 

vagystę, vandalizmą ar kitą žalą turtui, atgrasymu arba nustatymu. 

Už vaizdo stebėjimo sistemos eksploatavimą ir stebėjimą atsako UAB „Globalita“ direktorius 

ir bet kuris Bendrovės direktoriaus oficialiai paskirtas asmuo. 
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LYGIOS DARBO GALIMYBĖS 
 

BENDRA INFORMACIJA 

UAB „Globalita“ yra lygių galimybių darbdavys. Bendrovės tikslas – užtikrinti, kad nė su vienu 

kandidatu į darbą ar darbuotoju nebūtų elgiamasi blogiau nei su kitais darbuotojais dėl jo amžiaus, 

lyties, seksualinės orientacijos, vedybinės padėties, šeimyninės padėties, tikėjimo, religijos, 

negalios, teistumo, už kurį suteikta malonė, odos spalvos, rasės, etninės ar tautinės kilmės.  

Darbuotojų atrankos procesą reglamentuoja įmonės nediskriminavimo principai. Jais siekiama 

kuo geriau suderinti asmens žinias, įgūdžius, patirtį bei charakterį ir laisvos darbo vietos 

reikalavimus, pripažįstant būtinybę lanksčiai reaguoti į besikeičiančias sąlygas. 

Atrankos kriterijai ir procedūros bus dažnai peržiūrimos siekiant užtikrinti, kad asmenys būtų 

atrenkami, paaukštinami pareigose ir, kad su jais bus elgiamasi vienodai atsižvelgiant į jų nuopelnus 

ir gebėjimus. 

DARBO SĄLYGOS  

Darbuotojai privalo: 

• laikytis visų taikomų Bendrovės taisyklių ir nuostatų; 

• skirti savo dėmesį ir panaudoti savo sugebėjimus Bendrovės ir bet kurios organizacijos, į kurią 

Bendrovė juos deleguoja, veiklai; 

• nekonkuruoti su Bendrove, nedalyvauti ir neįsitraukti į konkurentų veiklą; 

• be tinkamo leidimo nesudaryti jokių prekių pardavimo ar pirkimo sutarčių ir nepatirti jokių išlaidų 

Bendrovės ar su ja susijusių Grupės įmonių vardu; 

• laikytis griežto Bendrovės ir su ja susijusių įmonių klausimų konfidencialumo. Išskyrus atvejus, kai 

to reikalauja jų pareigos, neatskleisti trečiajai šaliai jokios informacijos apie tokius reikalus darbo 

metu ar vėliau. 
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DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA 
 

Darbuotojai turėtų susipažinti su Bendrovės saugos ir sveikatos politika, kurią galima rasti UAB 

„Globalita“ serveryje. Atnaujintą informaciją teikia Bendrovės paskirtas asmuo. Darbuotojai taip 

pat turėtų būti susipažinę su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos 

darbo kodeksu ir kitais saugos ir sveikatos teisės aktais, susijusius su jų darbo specifiškumu. 

Sveikatos ir saugos taisyklių nesilaikymas gali užtraukti drausmines ir (arba) administracines 

nuobaudas. Darbuotojas neturi imtis jokių veiksmų, kurie galėtų kelti grėsmę jo, kitų darbuotojų, 

klientų ar visuomenės narių sveikatai ir saugumui. Todėl, siekiant užtikrinti darbo vietos saugumą, 

visi UAB „Globalita“ darbuotojai yra supažindinti su „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadovu“ ir su 

įmonės IVS (Integruotos valdymo sistemos) procedūromis, kurias galima rasti įmonės serveryje. 

PIKTNAUDŽIAVIMAS NARKOTIKAIS IR ALKOHOLIU 

Bendrovė pripažįsta, kad piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu yra gydomos sveikatos 

problemos. Todėl šiomis ligomis sergantys darbuotojai raginami kreiptis pagalbos į Bendrovę arba 

į savo gydytoją. Bet koks prašymas, patarimas ar gydymas bus konfidencialūs.  

Bendrovė turi „0“ nulinės tolerancijos politiką, susijusia su narkotikų ir alkoholio vartojimu, 

laikymu, platinimu ir pan. darbo vietoje. Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. 

NARKOTIKAI 

Kontroliuojamus narkotikus (neteisėtus narkotikus) apibrėžia atitinkami teisės aktai. Gaminti, 

tiekti, siūlyti tiekti ar turėti neteisėtų narkotikų, išskyrus gydytojo (licencijuoto gydytojo ar 

odontologo) nurodymą, laikoma nusikalstama veika. 

UAB „Globalita“ darbuotojams ir rangovų darbuotojams draudžiama bet kuriuo metu UAB 

„Globalita“ versle ar darbo vietoje gaminti, tiekti, siūlyti tiekti ar turėti nelegalių narkotikų. 

Jei kas nors pažeidžia šią taisyklę, Bendrovė pasilieka teisę imtis bet kokių, jos manymu, 

tinkamų veiksmų. Darbuotojams bus taikomos prevencinės priemonės, įskaitant vidinius 

užsiėmimus, dalyvavimą DAP (Darbuotojo asistento programa), siekiant padėti darbuotojams 

spręsti gyvenimiškas problemas ir iššūkius ir taip išlaikyti darbuotojus sveikus, įsitraukusius 

ir produktyvius. 

Daugelio paskirtų vaistų sudėtyje yra vaistų, kurie gali pabloginti sprendimų priėmimą arba 

darbuotojo gebėjimą normaliai dirbti. Jei darbuotojas vartoja tokius vaistus, jis turi informuoti 

savo tiesioginį vadovą, kad vėliau nekiltų nepatogumų ar problemų. 

ALKOHOLIS 

 UAB „Globalita“, kaip pastolių ir techninės izoliacijos paslaugų teikėjos, verslas priklauso 

nuo to, ar ji gali teikti klientams saugias ir profesionalias paslaugas 24 valandas per parą. 

Bendrovė teikia šias paslaugas pramonės šakoje, kuriai taikomos tarptautinės taisyklės ir 

reglamentai, pagrįsti griežta alkoholio vartojimo politika. 

Bendrovės biuro politikoje atsižvelgiama į šias darbo sąlygas, todėl alkoholinių gėrimų 

negalima įsinešti į Bendrovės ar kliento patalpas ir apgyvendinimo vietas, išskyrus atvejus, 

kai tai specialiai leidžia Aukščiausiojo lygio vadovybė. 

       Bendrovė tikisi, kad visi darbuotojai elgsis profesionaliai ir atsakingai. 

Todėl bet kuris darbuotojas, darbe pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio, bus nedelsiant 

nušalintas nuo darbo, kol bus ištirtos aplinkybės. Jei po vėlesnio tyrimo negaunamas 

patenkinamas paaiškinimo, gali būti taikomos drausminės ir (arba) administracinės ir (arba) 
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prevencinės priemonės. Atlikus tyrimą, Darbuotojams bus pasiūlyta dalyvauti vidiniuose 

užsiėmimuose ir DAP (Darbuotojo asistento programa), kuri padeda darbuotojams spręsti 

gyvenimiškas problemas ir iššūkius, ir taip išlaikyti darbuotojus sveikus, įsitraukusius ir 

produktyvius. Tačiau darbuotojui, kuris darbe (biure, projekto vykdymo vietoje Lietuvoje ir 

komandiruotės užsienyje metu, Klientų patalpose, vairuojant įmonės transporto priemonę ir t. 

t.) bus apsvaigęs nuo alkoholio, skiriama 2 000 – 5 000 eurų bauda. 

Visų šalių labui darbuotojai privalo nustatyti ir pranešti atitinkamam tiesioginiam vadovui 

apie atvejus, kai kolega dirba apsvaigęs nuo alkoholio, kad Bendrovė galėtų padėti visais 

įmanomais būdais. 

SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA   

Bendrovė yra teisiškai atsakinga už tai, kad sumažintų darbuotojų susižalojimų darbe riziką 

ir, kiek tai pagrįstai įmanoma, užkirstų kelią tokiems sužalojimams. Todėl bus dedamos visos 

įmanomos pastangos, kad būtų užtikrintos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Siekdami šio tikslo, visi 

darbuotojai pagal savo darbo sąlygas privalo aktyviai bendradarbiauti sveikatos, saugos ir gerovės 

klausimais, pvz., dalyvauti mokymuose, sveikatos ir saugos susirinkimuose ir vykdyti vietinius ir 

tarptautinius įstatymus bei taisykles. 

Infekcinės ligos 

Jei darbuotojas serga arba yra kontaktavęs su asmeniu, sergančiu infekcine ar užkrečiama liga 

ir jam gydytojas patarė neiti į darbą, darbuotojas turi atsiųsti medicininę pažymą, o į darbą gali 

sugrįžti tik gavęs gydytojo leidimą.  

Rizikos vertinimas  

Siekiant užtikrinti saugią darbo vietą, pavojai yra ištiriami ir, remiantis tyrimais (žr. Sveikatos 

ir saugos rizikos vertinimo klausimyną), įvertinamos rizikos. Imamasi atitinkamų veiksmų, kad būtų 

įgyvendintos rizikos mažinimo priemonės. 

Nelaimingi atsitikimai 

Apie visus nelaimingus atsitikimus, įvykusius patalpose, būtina nedelsiant pranešti konkretaus 

darbuotojo Skyriaus vadovui arba paskirtam asmeniui. Sveikatos ir saugos skyrius arba paskirtas 

asmuo turi užregistruoti išsamią informaciją ir nuodugniai ištirti nelaimingą atsitikimą bei imtis 

reikiamų veiksmų, kad jis nepasikartotų. 

Gaisro ir evakuacijos įsakymai 

Visose patalpose yra iškabinti priešgaisriniai nurodymai, todėl darbuotojai turi atidžiai 

perskaityti instrukcijas ir kritiniu atveju jomis vadovautis. Visų pirma, darbuotojai turi užtikrinti, 

kad jie yra susipažinę su evakuacijos procedūromis ir gaisro gesinimo įrenginių išdėstymu. Visi 

darbuotojai yra supažindinami su priešgaisrinės saugos ir evakuacijos tvarka dalyvaujant įmonės 

organizuojamuose mokymuose ir analizuojant svarbius dokumentus, pvz., Darbuotojų saugos ir 

sveikatos vadovą, Lietuvos darbo kodeksą ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymą. 

Lankytojų saugumas  

Visi dirbtuvių lankytojai turi būti supažindinti su priešgaisrinės evakuacijos procedūromis. 

Svarbu, kad nelaimės atveju visi darbuotojai padėtų lankytojams ir palydėtų juos iki atitinkamo 

priešgaisrinio išėjimo ir susirinkimo vietos. Taip pat darbuotojai turėtų rūpintis visų lankytojų 

sveikata ir gerove, užtikrindami, kad nebūtų pažeidžiamos sveikatos ir saugos taisyklės ir 

reglamentai. 
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APLINKOS APSAUGA 
 

 UAB „Globalita“ vadovaujasi nacionaliniais ir tarptautiniais aplinkos apsaugos 

įstatymais bei reglamentais.   

APLINKOS VADYBOS SISTEMA IR ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 Savo veikloje UAB „Globalita“ laikosi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

įstatymo ir ISO standartų (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), kurie sudaro 

integruota vadybos sistema, skirtą užtikrinti nuolatinę atitiktį konkretiems standartams, susijusiems 

su kokybe, aplinka, sveikatos apsauga ir sauga.  

 Bendrovė įsipareigoja sumažinti riziką ir pavojų aplinkai, savo veikloje naudodama 

naujas technologijas, nurodydama prevencinius veiksmus ir nustatydama svarbius aspektus, kuriuos 

organizacija gali valdyti. UAB „Globalita“ įsipareigoja stengtis ieškoti būdų, kaip sumažinti 

neigiamą įtaką aplinkai darančius veiksnius, mažinant kuro sąnaudas ir efektyviai valdant įmonės 

išteklius, nustatant efektyvų atliekų panaudojimą ir kontrolę ir perkant tik iš jau ekologiškai 

sertifikuotų tiekėjų arba tiekėjų, kurie ruošiasi gauti minėtą sertifikatą. UAB „Globalita“ aplinkos 

apsaugos politiką ir jos procedūras galima rasti įmonės IVS (Integruota valdymo sistema), kuri yra 

neatsiejama šio Elgesio kodekso dalis.  
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TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATRANKA 
 

 UAB „Globalita“, jos darbuotojai, verslo partneriai, tiekėjai, subrangovai ir kiti su 

Bendrovės verslo šalimis susiję asmenys turi būti supažindinti su šiuo Elgesio kodeksu ir oficialiai 

pareikšti, kad jo laikosi, pasirašydami Tiekėjo ir subrangovo pareiškimą.  

 Visi anksčiau minėti UAB „Globalita“ partneriai, kurių verslo valdymas neatitinka šio 

Elgesio kodekso ir kurie bus pripažinti pažeidę Tiekėjo ir subrangovo pareiškime nurodytus 

įsipareigojimus, nebus priimti arba bus pašalinti iš UAB „Globalita“ subrangovų tinklo.  

 Bendrovė įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes tiekėjų atrankos ir elgesio su jais 

procesuose, sukurdama Integruotą valdymo sistemą, kurioje aprašytos išsamios atrankos proceso 

procedūros, kurių privalu laikytis. Taip užtikrinama, kad visos įmonės turėtų lygias teises dalyvauti 

pasiūlymuose ir konkursuose. 
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KONFLIKTO ZONŲ NAUDINGOSIOS IŠKASENOS 
 

 UAB „Globalita“ nepalaiko konflikto zonų naudingųjų iškasenų gavybos ir 

netoleruoja tokių medžiagų naudojimo gamybos procesuose. Todėl UAB „Globalita“ naudoja tik 

sertifikuotas ir dokumentais patvirtintas patikimų tiekėjų medžiagas. Ši sąlyga leidžia nustatyti 

naudojamos medžiagos kilmę.  

 Šio elgesio kodekso turinys parengtas sąžiningai. Jei kuri nors dalis prieštarauja 

vietos darbo teisei, bus taikoma vietos darbo teisė. 

 


