GENERALINIO DIREKTORIAUS LAISKAS

Siekis issaugoti UAB "Metalas ir mediena" reputacijq, kuriai b0dingas sqziningumas,
dorumas ir teisingumas, yra m0sv visv bendra pareiga. Dirbdami savo darbq, kiekvienas
is mosv priimame verslo sprendimus, todel b0tina zinoti, kas yra teisinga, o kas ne. Kai
kuriuos sprendimus priimame lengvai ir savarankiskai, o kai kuriuos tenka gerai apgalvoti
bei apsvarstyti su kitais.
UAB "Metalas ir mediena" Verslo etikos kodekse isdestytos pagrindines mosv normos ir
I0kesciai. Sios normos isreiskia esmines UAB "Metalas ir mediena" vertybes, kurias papildo
m0sv nubreztos veiklos kryptys ir procesai. Verslo etikos kodeksas buvo sukurtas tam, kad
juo b0tv galima vadovautis, renkantis kaip pasielgti paciose Ivairiausiose situacijose.
Netgi vadovaujantis instrukcijomis, gali b0ti sudetinga nustatyti kaip teisingai elgtis. Joks
kodeksas negali numatyti ir isspr�sti visv aplinkybiv visose egzistuojanciose teisinese
jurisdikcijose ir visose kult0rose. Atsiradus klausimui ir problemai, atidziai skaitykite Kodeksq
ir susijusius veiklos principus. Jeigu abejojate, skaitykite dali, pavadintq "Pranesimai,
tyrimai ir taisomieji veiksmai". Visais atvejais mosv elgesys turi atitikti galiojancius jstatymus
ir toliau pateikiamq Versie etikos kodeksq.

Arturas Kelzlkas
Generallnls dlrektorlus
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IZANGA
-.......--------�--------------------�-i
PASAULINIO VERSLO ETIKA

MOsv Bendroves politika - laikytis valstybiv, kuriose vykdome veiklq, jstatymy ir norminiv
aktv reikalavimy, turinciy itakos mOsv verslui. Mes laikomes antimonopoliniv,
konkurencijos, prekybos, vertybiniv popieriv, autoriv teisiv, darbo, sveikatos ir saugos,
aplinkosaugos ir kitv verslq reglamentuojanciv teises aktv bei baudziamiesiems
pazeidimams taikomv istatymv. UAB "Metalas ir mediena" didziuojasi vystydamas verslq
dorai ir sqziningai. Etiska mOsv veikla padejo igyti gerq reputacijq pasaulineje rinkoje.
MOsv Verslo etikos kodeksas (Kodeksas) primena mums svarbiausius etiskos verslo veiklos
aspektus ir mums nurodo, kaip igyvendinti sprendimus. Sis Kodeksas skirtas padeti mums
priimti sprendimus, kurie ne visada bOna lengvi. Jeigu manote, kad Jums reikia issamesnes
informacijos, nei cia pateikta, sis Kodeksas gali nurodyti Jums asmenis, is kuriv galite gauti
daugiau informacijos ir patarimv.
M0SV KODEKSAS TAIKOMAS VISIEMS

MOsv Kodeksas ir veiklos vykdymo taisykles galioja kiekvienam UAB "Metalas ir
mediena"darbuotojui, neatsizvelgiant iio pareigas ar veiklos padalini. Visi darbuotojai turi
suprasti ir laikytis galiojanciv jstatymv ir etikos normv visuose su Bendrove susijusiuose
reikaluose bei su visais, su kuriais bendradarbiaujate, taip pat ir su savo kolegomis, elgsites
pagarbiai ir garbingai. UAB "Metalas ir mediena"- siekia palaikyti aukstq etikos lygmeni ir
sudaryti produktyviq ir profesionaliq aplinkq darbui. Mes netoleruojame neetisko,
neteiseto ir nesqziningo elgesio. Sis Kodeksas ir kiti Bendroves elgesio principai bei
procedures yra sukurti, siekiant padeti darbuotojams suprasti nustatytas elgesio normas ir
jy laikytis.
Tikimes, kad mOsv verslo partneriai laikysis panasiv principv. Visuomet teikiame pirmenyb<7
darbui su zmonemis ir organizacijomis, kurios, kaip ir mes, kelia aukstus etikos ir doros
reikalavimus.
Be mOsv Kodekso ir ii palaikanciv Bendroves taisykliv mes taip pat privalome zinoti savo
darbui taikomus istatymus bei kitus teises aktus ir iv laikytis. Jeigu kiltv koks nors vietos teises
akto ir mosv Bendroves taisykliV ar sio Kodekso priestaravimas, kreipkites į personalo
departamentą.
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KLAUSIMV UZDAVIMAS IR NUOGASTAYIMV ISREISKIMAS

PRINCIPINGIJ SPRENDIMIJ PRIEMIMAS

M0sv Bendrove kliaujasi kiekvieno is m0sv asmenine atsakomybe uz m0sv darbq ir elgesi,
ypac, kai kyla klausimv or nuogqstavimu del etisko elgesio. Jeigu nesate tikri, kaip elgtis,
kreipkites j tokius saltinius kaip sis Kodeksas ir musv taisykles.
Sudetingomis aplinkybemis skirkite laiko atidziai isnagrineti galimus variantus bei
atsakykite sou i zemiau isvardintus klausimus:
- Ar tokie veiksmai teiseti?
- Ar elgiuosi teisingai ir is tinkamv paskatv?
- Jeigu situacija taptv zinoma j0sv bendradarbiams arba visuomenei, ar tai
sukompromituotv Bendrov� orba Jus, or priverstv nemaloniai pasijusti?
- Ar numatomi veiksmai atrodo priestoraujantys etikai?
Jeigu vis dor nesate tikri, kaip pasielgti, nesivarzykite paklausti. Mes esame komanda ir
esama daug atsakingv asmenv, padesianciv atsakyti i klausimus ir aptarti bet kokius
nuogqstavimus.
PRANESIMAI, TYRIMAI IR TAISOMIEJI VEIKSMAI

Esama ivairiv atsakingv asmenv, i kuriuos galime bet kada kreiptis, kai nesate tikri kaip
teisingai pasielgti. Pranesdami apie savo nuogqstavimus iskart, kai tik iv kyla, ir
kreipdamiesi patarimo pries imantis veiksmv padedate UAB "Metalas ir mediena"
tobulinti procesus ir greitai spr�sti nesklandumus.
Pranesimus galima pateikti:
- Pasisnekant su tiesioginiu vadovu or kitu vadovaujanciu asmeniu, kuriuo
pasitikite;
- Porasant el. laiskq adresu: personalas@metawood.eu;
. Paskambinant telefono Nr. +370 61 259 6;
. Jeigu pageidaujate, galite rastu pateikti savo itarimus pasinaudojant m0sv
anonimine skundv dezute, esancia Bendroves administracijos patalpose.
KLAUS/MAS: Ana pamato, kaip jos bendradarbis Jonas jraso failus i USB atmintin�, kuriq po to
jsideda j kisen�. Ji zino, kad Jonas neseniai sulauke keliy skambuciv is darbdaviv, kurie nori jam
pasiOlyti vietq pas musv konkurentus. Terese staiga susidomi: o gal jis jsiraso j USB atmintin�
konfidencialiq Bendroves informacijq, kad pasiimtv j savo naujqji darbq. Ar Terese turetu kq nors
pasakyti? Ji draugauja su Jonu ir nenori jam sukelti rOpesciy, jei bOtv suklydusi.
ATSAKYMAS: Ana turi pranesti savo vadovui apie tai, kq pamate. Jeigu kolegos elgesys
netinkamas, visuomet geriau, jei musv Bendrove gales jam ui.kirsfi keliq kuo anksciau, kol beda
netaps didele ir nepakenks daugiau imoni1,1. Jelgu Jono veiksmai nekalti, tuomet Anos
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visv kovos su korupcija teises aktv, kurie mums galioja ivairiose salyse. Teises aktai numato,
kad yra neteiseta duoti arba siOlyti netinkamas ismokas valstybes tarnautojams, kuriems
priskiriami valstybiniv ir savivaldybes imoniv darbuotojai, politikams, kandidatams i politini
postq ir visv vyriausybes lygiv tarnautojams. Niekada neteikiame korupciniv ismokv
siekdami savo verslo tikslv.
KYSININKAVIMAS, DEKINGUMO MOKESCIAI I R NETINKAMOS ISMOKOS
Kysininkavimas - tai kokios nors vertybes, jskaitant labdaros aukas, pinigus, keliones
islaidas, dovanas, pramogv pasi0lymus arba bet kokio kito gavejui vertingo dalyko,
siOlymas siekiant igyti (arba islaikyti) verslq arba koki kitq netinkamq pranasumq. Tai yra
korupcijos forma, todel tokiais veiksmais neui.siimame.
Mes taip pat nepriimame dekingumo mokesciv. Dekingumo mokesciai-tai dalies gautos
(arba numatomos gauti) sumos grqzinimas uz sutikimq padeti sandoriui ar susitarti del jo.
Sios ir kitos netinkamos ismokos priestarauja m0sv vertybems ir yra neteisetos. Mes
didi.iuojames tuo, kad visada vykdome savo veiklq teisetai ir dorai.
ATL YGIS UZ FORMALUMV SUPAPRASTINIMA
Atlygis ui. formalumv supaprastinimq - tai smulkios ismokos, paprastai grynaisiais, skirtos
paspartinti iprastus valstybes tarnybv veiksmus, pvz., isduoti vizq or licenzijq. Nors kai
kuriose salyse tokios ismokos leidi.iamos, del korupcijos rizikos UAB "Metalas ir mediena"
draudzia atlygi uz formalumv supaprastinimq. Jeigu kas nors prose tokios ar kokios nors
kitos netinkamos ismokos is J0sv - praneskite apie tq atveji ir prasykite patarimo is savo
tiesioginio vadovo.
SAVO TIEKEJV PAZINIMAS
Kadangi patys nemokame netinkamv ismokv, negalime to pavesti ui. mus daryti ir
treciosioms salims. Savo tiekejams taikome tokius pacius etikos standartus, kokiv laikomes
patys. Del sios priezasties mes kruopsciai tikriname treciqsias salis, kad isitikintume, jog
m0sv ismokos tiekejams, platintojams ir kitiems atstovams b0tv teisetos ir neb0tv
naudojamos neteisetais tikslais.
Jeigu nustatoma, kad kuri nors trecioji salis uzsiima korupciniais veiksmais dirbdama UAB
"Metalas ir mediena" vardu, m0sy Bendrove nedelsdama imsis atitinkamy veiksmv.
DOVANOS IR PRAMOGOS

Verslo dovanos ir pramogos yra jprasti mandagumo gestai, skirti geriems verslo partneriy
santykiams uzmegzti. Taciau, svarbu, kad sie mandagumo gestai nekenkty - ir net
neatrodytv kenkiantys-mosv gebejimui priimti sqziningus ir objektyvius verslo sprendimus.
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Siekdami islaikyti savo dorumq su dovanomis ir pramogomis susijusiomis aplinkybemis,
laikomes tam tikrv gairiv ir apribojimy.
DOVANV PRIEMIMAS
Kaskart, kai priimame dovanas is savo klientv or tiekejv, turetume sou uzduoti siuos
klausimus:
- Ar dovanos verte virsija be papildomo patvirtinimo galimv priimti dovany vertes
ribq?
- Ar is sio kliento ar tiekejo daznai gaunate dovanos or promogos?
- Ar dovanos prasoma?
- Ar dovonojamos nuoloidos, kreditai, grynieji arba iv analogai (pvz. akcijos arbo
dovanv korteles)?
Jeigu l visus siuos klausimus atsakote neigiamai, dovana greiciausiai priimtina. Jei bent i
vienq klausimq atsakote teigiamai, turite prasyti patorimo is savo tiesioginio vadovo.

DOVANV TEIKIMAS
Visos klientams teikiamos dovanos privalo b0ti patvirtintos Generalinio direktoriaus.
Visuomet pasir0pinkite, kad bet kokia klientui teikiama dovana:
- neb0tv si0loma siekiant uzsitikrinti palankesni pozi0ri, o teikiama tik kaip
mandogumo gestos orba geros volios zenklas;
- negoletv b0ti palaikyto kysiu arba dekingumo mokesciu;
- atitinko kliento taisykles. Tuo posir0pinti pries teikiont dovonq or kvietimq yro
mandagu m0sv klientv otzvilgiu ir gali podeti mums isvengti nepatogumv visiems.
PRAMOGOS
Pramogos taip pat visada turi bOti pagristos ir proporcingos. Jeigu i pramogas reikia
keliauti, jos doznos orba gano brongios, tam gali reiketi isankstinio rasytinio J0sv tiesioginio
vodovo patvirtinimo. Turekite omenyje, kod renginys loikomas tinkomo verslo promogq
jeigu atitinko siuos tris kriterijus:
- dolyvaujo obi solys;
- privalo b0ti aptoriami verslo reikalai;
- renginys vyksta tinkomoje aplinkoje.
KLAUS/MAS: UAB "Meta/as ir mediena" prekybos vadybininkas Julius pakviecia stambaus kliento
·pirkejq Elenq ir sesis jos bendroves vadovus su antrosiomis pusemis apsistoti apartamentuose ir
ziOreti Pasaulio futbolo cempionato finalq, taip pat pademonstruodamas, kaip vertina ilgalaikius
bendradarbiavimo santykius. Kaip papildomq savo dekingumo gestq jis apmoka visas iv maisto,
gerimv, kelioniv ir apgyvendinimo islaidas. Kokiv veiksmv Julius privalo imtis pries isreiksdamas tokj

mandagvmq.

10

ATSAKYMAS: Pries pateikdamas si pasWlymq Elena/ pirmiausia Julius privalo issiaiskinti pin/gin� jo
vert�. Kadangi islaidos greiciausiai bus nemaios, jis privalo is anksto gauti rastlskq patvirtinimq is
savo verslo padalinio vadovo. Julius taip pat turi isitikinti, kad tai atititinka ir Elenos bendroves
taisykles.

Jeigu nesate tikri, ar dovana arba pramoga butv tinkama, pabandykite ,,paviesinimo"
patikrinimq - paklauskite sav�s. or paviesinus SJ faktq galetv kilti keblumv Jums arba mOsv
Bendrovei. Jeigu taip, tiketina, kad dovana arba pramoga bOtv netinkama.
Jeigu turite klausimv apie tinkamas dovanas ar pramogas, pasitarkite su savo tiesioginiu
vadovu.
KELIONES, PRAMOGOS IR ISLAIDOS

�

Kai prasome kompensuoti veiklos islaidas, privaloma uztikrinti, kad islaidos yra bOtinos,
pagristos ir tinkamai dokumentuotos. Keliaujantieji arba pramogaujantieji UAB "Metalas
ir mediena" sqskaita privalo pasirOpinti, kad zinotv ir laikytvsi Bendroves taisykliv del islaidv
ataskaitv.
POLITINIAI !NASAi

Manome, kad valstybe priklauso nuo dalyvavimo politiniv rinkimv procese. Todel UAB
"Metalas ir mediena" skatina JOsv dalyvavimq norimoje politineje veikloje savo
laisvalaikiu ir savo lesomis. Taciau turime atminti, kad niekada negalime duoti suprasti, jog
UAB "Metalas ir mediena" remia JOsy asmenin� politin� veiklq. Be to, siai veiklai negalite
naudoti Bendroves istekliv. Taip pat niekada neturite tiketis, kad UAB "Metalas ir
mediena" Jums kompensuos ar kaip nors atlygins JOsv asmeninius politinius inasus.

PAGARBIAI ELKITES SU KITAIS
(VAIROVES SKATINIMAS

UAB "Metalas ir mediena" siekia puoseleti darbo aplinkq, kurioje bOtv priimtini skirtingi
poziOriai, kultOros, roses ir lytys. MOsv skirtumai gali sustiprinti mOsv kolektyvq - del
nuomoniv ir idejv ivairoves galime lengviau rasti naujoviskv sprendimv savo klientams.
Todel niekada nepriimame idarbinimo sprendimv pagal teisiskai ginamas asmenines
savybes, tokias kaip rose, odos spalva, religija, lytis, tautybe, lytine orientacija,
neigalumas, nestumas, lytine tapatybe ar genetine informacija. MOsv Bendrove suteikia
vienodas galimybes pagal JOsy igOdzius ir sugebejimus, visuomet stengdamasi sukurti
tokiq darbo aplinkq, kuri atitiktv mosv bendruomeniv ivairov�.
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KLAUS/MAS: Agne itgq laikq dirba UAB "Meta/as ir mediena" ir mono, kad nusipelne paaukstinimo.
Taciau, kai ji pasako savo vadovui, kad yra pasirengusi prisiimti didesn� atsakomyb�, jis susiraukia
ir atsako, kad, kadangi didziqjq kolektyvo dalj sudaro vyrai, jo nuomone, jie negerbs jos kaip
vadoves. Kq turi daryti Agne?
ATSAKYMAS: Agne turetv pranesti apie sf poka/bf savo vadovo vadovui ar kitam siame Kodekse
nvrodytam asmeniui. UAB "Meta/as ir mediena" niekada netoleruoja diskriminacijos del toki1,1
savybi1,1 kaip lytis, rose or religija ir mes visuomet turime pasisakyti, jeigu matome savo Bendroves
principv pai.eidimq. Mes vis/ nusipelnome gal/mybes parodyti savo sugebejimus ir dirbti
sqiiningoje beo pagarbioje oplinkoje.

PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

Mes priklausome nuo vienas kito ziniv ir paramos, tad ypac svarbu gerbti savo kolegv
orumq. Priekabiavimas darbo vietoje sukuria nemaloniq aplinkq, kurioje zmones vienas
kitu nepasitiki, o del to negalime pasiekti savo tikslv. Del sios priezasties priekabiavimui
UAB "Metalas ir mediena" ne vieta ir tai nebus toleruojama.
Priekabiavimo teisine apibreztis gali skirtis, priklausomai nuo vietos, kurioje dirbame.
Taciau UAB "Metalas ir mediena" priekabiavimas apibreziamas kaip bet koks elgesys,
kuriuo grasinama, zeminama arba daromas spaudimas kitam asmeniui. Dazni pavyzdziai:
- fodiniai veiksmai, pvz. grasinimai, epitetai, uzgaulios, menkinancios pastabos,
neigiami stereotipai arba izeidziantys juokeliai;
- nezodiniai veiksmai, pvz. gestai, kuriais isjuokiamas, izeidziamas, menkinamas
asmuo ar grupe arba jiems rodomas priesiskumas;
- zeminanciv ar uzgauliv plakatv, nuotraukv, karikatorv, piesiniv ar juokv platinimas
ar rodymas rasytiniu ar elektroniniu pavidalu. Nepageidaujamos lytines
uzuominos, lytiniv paslaugv reikalavimai arba lytinio pobOdzio regimasis, zodinis
arba fizinis elgesys, susitaikymas su kuriuo yra idarbinimo sqlyga arba sprendimo
del idarbinimo priemimo pagrindas.

Bet kokio pobOdzio priekabiavimas gali sudaryti bauginanciq, priesiskq arba izeidziq
darbo aplinkq ir mazinti darbo nasumq. Nesvarbu, ar priekabiavimu uzsiima
bendradarbis, vadovas ar net ne darbuotojas, UAB "M etalas ir mediena" jo niekada
netoleruos.
Jeigu susidOrete su priekabiavimu darbo vietoje, ar jis buvo JOsv atzvilgiu, ar zinote taip
nutikus kitam asmeniui, turite nedelsdami apie H pranesti. Praneskite savo tiesioginiam
vadovui. Jeigu pranesite gera valia, UAB "Metalas ir mediena" visada gins Jus nuo
kerstavimo.
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DARBUOTOJIJ ASMENS DUOMENYS

UAB "Metalas ir mediena" isipareigojusi laikytis visv galiojanciv duomenv apsaugos
istatymv, taisykliv ir nuostatv. Mes visi pateikiame savo Bendrovei tam tikrus asmens
duomenis, tad visi kliaujames vieni kitais, kad ta informacija liktv konfidenciali. Tie is mosv,
kurie turi prieigq prie mOsv bendradarbiv asmens duomenv, privalo jos neatskleisti net
kitiems darbuotojams, isskyrus teisetais verslo interesais bOtinus atvejus. Tai apima:
- duomenis apie atlyginimus ir uzdarbi;
- asmens tapatybes numerius;
- bankv ir finansv informacijq;
- informacijq apie sveikatq ar seimos santykius.
ISORES RYSIAI

Siekdami uztikrinti, kad viesai skelbiama mosv Bendroves nuomone bOtv aiski ir vieninga,
rOpinames, kad visais isores rysiais uzsiimtv tam paskirti atitinkami zmones. Likusieji is mosv
turi bOti atsargOs ir viesai nekalbeti apie mOsv Bendrov�, jeigu tam nera gov� leidimo.
ZINIASKLAIDA
Ziniasklaida gali bOti geras viesumo saltinis, taciau mosv santykiai su ziniasklaidos
priemonemis ir zurnalistais turi bOti tvarkomi stropiai, saugant UAB "Metalas ir mediena"
ivaizdi. Tuo atveju, jeigu ziniasklaidos priemones atstovas JOsv praso informacijos arba
komentaro, nebandykite atsakyti patys. Perduokite si prasymq savo tiesioginiam vadovui.
SOCIALINIAI TINKLAI

Socialiniai tinklai pakeite mOsv bendravimq ir verslq. Privalome tureti omenyje, kad mOsv
skelbiami dalykai gali tapti visam laikui isliekanciu ir perduodamu informacijos irasu, kuris
gali bOti keiciamas be mOsv sutikimo. Todel kliaukites sveika nuovoka ir atminkite, kad tai,
kq skelbiate, gali atsiliepti mosv Bendroves reputacijai. Niekuomet nekalbekite Bendroves
vardu, jeigu nesate aiskiai igalioti tai daryti. Jeigu socialiniuose tinkluose matote kokius
nors su UAB "Metalas ir mediena" susijusius skelbimus, kurie atrodo netinkami, kreipkites i
personalo departamentą.
KONKURUOKITE ARSIAI, B ET TEISETAI

SAZININGA KONKURENCIJA

Mes tikime, kad sqzininga konkurencija ir lygios galimybes yra naudingi mosv klientams ir
suteikia mOsv produktams bei siOlomai vertei sekmes galimyb�, pagristq vien iv
privalumais. MOsv isitikinimus patvirtina ivairOs visame pasaulyje galiojantys
konkurencijos teises aktai (vadinami ,.kovos su monopolijomis teises aktais"). Siais
teises aktais draudziami oficialGs ir neoficialOs dvieiv konkuruojanciv bendroviv
susitarimai, skirti
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Mes visi, ypac tie, kurie prekiauja arba platina mosv produktus, turetume zinoti ir laikytis
tarptautines prekybos kontroles teises aktv ir mOsv Bendroves taisykliv.

BOIKOTO PRASYMIJ PAISYMAS
Kartais pagal sutarti mes galime gauti prasymq boikotuoti tam tikrq sali arba bendrov�.
Pagal istatymq mes negalime vykdyti jokio boikoto prasymo, nepriskiriamo pirmiau
aprasytoms sankcijoms. Del sios priezasties mes neinicijuojame jokiv veiksmv, neteikiame
jokios informacijos ir nedarome jokiv pareiskimv apie salis, bendroves or kitus subjektus,
kurie gali bOti klaidingai suprasti kaip neteiseto uzsienio boikoto palaikymas. Jeigu gausite
tokio pobOdzio prasymq, turite nedelsdami pranesti tiesioginiam vadovui.

SUKURKITE NEKONFLIKTISKA KULT0RA
INTERESV KONFLIKTAI
Mes privalome bOti lojalOs vieni kitiems ir UAB "Metalas ir mediena". Tai reiskia, kad
negalime siekti asmeniniv interesv savo Bendroves interesv sqskaita. Mes galime isvengti
net konflikto regimybes savo vadovui atskleisdami savo esamus santykius ir
pranesdami apie bet kokias aplinkybes, del kuriv nesame tikri. Turime vengti
aplinkybiv, kurios gali sukelti interesv konfliktq, taciau dar svarbiau, kad juos
atskleistume ir niekada nebOtv jokiv neaiskumv del mOsv verslo operacijv.
Siame skyriuje aprasyta keletas is dazniau pasitaikanciv aplinkybiv, kuriomis gali susidaryti
interesv konfliktas.

DARBAS KITUR
Mes, darbuotojai, pirmiausia esame jsipareigoj� UAB "Metalas ir mediena". Nors kai kurie
is mOsv gali tureti ir kitq darbo vietq arba uzsiimti asmeniniu verslu, bet tai negali
priestarauti pareigoms musv Bendroveje. Tai reiskia, kad negalime dirbti jokioje su UAB
"Metalas ir mediena" konkuruojancioje bendroveje. Taip pat negalime dirbti jokiems UAB
"Metalas ir mediena" verslo partneriams, klientams arba tiekejams. Mes taip pat
negalime naudotis Bendroves istekliais - laiku, vardu, infrastruktOra arba jranga - siekdami
bet kokiV isoriniv interesv arba uzsiimdami isorine veikla.
0ARBAS SU SEIMOS NARIAIS
Darbo vietoje mes stengiames isvengti saliskumo ispOdzio del to, kad nepranesame
santykiv su artimaisiais. Artimaisiais laikomi sutuoktiniai arba sugyventiniai, vaikai, tevai,
broliai, seserys ir atitinkami sutuoktinio artimieji. Jeigu atsiduriate tokioje padetyje,
informuokite savo vadovq ir vienas seimos narys bus paskirtas i kitas pareigas.
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Taip pat privalome informuoti savo vadovq arba Organizacijos vystymo vadovq, jeigu
kuris nors m0sv artimasis dirba UAB "Metalas ir mediena" tiekejui, platintojui ar
konkurentui. Jeigu esate tokioje padetyje ir Jusv darbas susij�s su pirkimu ar sutarciv
sudarymu, negalite dalyvauti renkantis tiekejq arba derantis del sutarties. Atminkite, kad
musv Bendrovei gali pakenkti net netinkamo poveikio regimybe.
KLAUS/MAS: Tadui reikia surasti naujq UAB "Meta/as ir medienq" platintojq regione, o jo dukra Julija
tik kq jsidarbino kroviniv veiimo bendroveje, kuri dirba toje teritorijoje. Tadas mono, kad tai patogi
proga ir diiaugiasi galesiqs naujai savo dukros bendrovei suteikti tam tikrv uisakymv. Ar tai gerai?
ATSAKYMAS: Ne. Net jei fas platintojas siuo metu muse,, Bendrovei yra gerlauslas pasirlnkimas,
Tadas jokiu bOdu negali teikti pirmenybes Julijos bendrovei, vien todel, kad ten dirba ji.
Noredamas uitikrinti, kad sis priestaravimas netaptc,, problema, Tadas turi pranesti apie sias
apllnkybes savo vadovul. kuris gali nusprflsti, ar siuos vers/o santykius turetc,, kuruotikas kas nors
kitas. Tai nera Tado charakterio ar sugebejimv fvertlnlmas - mes visuomet vengiame aplinkybi1,1,
kurios gali pasirodyti kaip priestaringos. lygial taip pat kaip ir tuo atveju, Jeigu jos tokios yra.

GALIMYBES BENDROVEJE

Nekonkuruoti su savo Bendrove. Tai is dalies reiskia. kad mes negalime asmeniskai
pasinaudoti jokiomis verslo galimybemis, apie kurias suzinome dirbdami UAB "Metalas ir
mediena", nebent m0sv Bendrove turejo galimyb� ivertinti perspektyvas, bet nusprende
tuo nepasinaudoti.
KONFLIKTO ATSKLEIDIMO GAIRES

Jeigu manote, kad turite interesv konfliktq arba pagristai itariate, kad kiti UAB "Metalas ir
mediena" darbuotojai pazeidzia sias taisykles. turite apie tai pranesti savo vadovui, kuris
perduos pranesimq tirti ir isspr�sti. Atminkite, kad interesv konflikto buvimas neb0tinai
yra mosv Kodekso pazeidimas, taciau nepranesimas apie tai yra pazeidimas.
REAKCIJA I AUDIT,c\ IR TYRIMUS

Mes visiskai tenkiname visv savo vidaus ir isores auditoriv prasymus ir teikiame jiems paciq
tiksliausiq ir savalaik� informacijq. Mes niekada neklaidiname ir nesistengiame daryti
poveikio kokiam nors tyrimui or auditui.
UZTIKRINKITE TINKAMA [SIPAREIGOJIMA
SUTARCIV ADMINISTRAVIMAS

Per ilgus sunkaus darbo metus UAB "Metalas ir mediena" igijo gerq reputacijq ir patikimus
santykius su klientais bei tiekejais visame pasaulyje. Kai isipareigojame savo Bendroves
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