
GIRTEKA LOGISTICS 
VERSLO ETIKOS KODEKSAS
Atnaujinta liepos 30 d., 2021 m.Versija 4. Atnaujinta liepos 30 d., 2021 m.



TURINYS

VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS

1. NUOLATINIO TOBULĖJIMO IR KOKYBĖS POLITIKA

2. DARBO SĄLYGOS

3. DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA

4. GIRTEKA LOGISTICS TIEKIMO GRANDINĖS SAUGOS POLITIKA

5. KONKURENCIJA 

6. ANTIKORUPCIJA 

7. DOVANOS IR AUKOS 

8. INTERESŲ KONFLIKTAI

9. INFORMACIJOS TVARKYMAS

10. APLINKOSAUGOS STRATEGIJA

11. VERSLO ETIKOS KODEKSO LAIKYMASIS 

3

4

6

9

11

12

13

14

15

16

18

19

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).



VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS

„Girteka Logistics” užaugo iki tarptautinės 
bendrovės, kurios vilkikai kasdien važiuoja 
daugiau kaip 30-yje šalių. Pas mus dirba 
įvairių tautybių ir įvairios kilmės kolegos, tad 
darbe dažnai susiduriame su įvairių kultūrų 
žmonėmis, turinčiais skirtingą gyvenimo 
patirtį. Verslo etikos kodeksas nustato tinka-
mus „Girteka Logistics” elgesio standartus ir 
veikia kaip įrankis, padedantis suprasti 
mūsų politiką ir laikytis mūsų bendrovės 
vertybių. 

„Girteka Logistics” reputacija ir verslas 
priklauso nuo to, kaip mes laikomės visų 
galiojančių įstatymų, taisyklių, reglamentų ir 
sutartinių įsipareigojimų šalyse, kuriose 
vykdome veiklą. Kiekviena „Girteka 
Logistics” bendrovė ir darbuotojas privalo 
laikytis visų mums aktualių nacionalinių ir 
tarptautinių teisės aktų.

Etikos kodeksas apima darbo teisės prin-
cipus, TDO deklaraciją, dešimt JTO pasauli-
nio susitarimo principų ir Tarptautinę žmo-
gaus teisių chartiją. Mes, kaip bendrovė, ir 
jūs, kaip darbuotojas, privalome šio etikos 
kodekso laikytis.

„Girteka Logistics” Verslo etikos kodeksas 
yra pagrįstas mūsų vertybėmis ir taikomas 
visiems žmonėms ir bendrovėms, su kurio-
mis mes vykdome veiklą. Raginu jus imtis 
ryžtingų veiksmų, jei susidūrėte su etikos 
kodekso nesilaikymu arba jei įtariate jo 
pažeidimus. Jūs galite pranešti apie bet 
kurią problemą, kreipdamiesi į savo tiesiogi-
nį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba per 
„Girteka Logistics” anoniminių pranešimų 
programą.

Tikiuosi, kad visi perskaitysite, suprasite ir 
laikysitės šiame etikos kodekse nurodytų 
politikų ir procedūrų. Kodeksas negali 
išspręsti visų problemų, galinčių atsirasti 
mūsų darbo  metu, todėl visada derėtų 
vadovautis sveiku protu vykdant verslo 
veiklą „Girteka Logistics” vardu. Jei kyla 
neaiškumų dėl bet kokių valstybinių įstaty-
mų, politikos ar sutartinių įsipareigojimų – 
patarimo kreipkitės į „Girteka Logistics” 
vadovus ir kitus atsakingus asmenis.
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1. NUOLATINIO TOBULĖJIMO
IR KOKYBĖS POLITIKA
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Politika įgyvendinama dėka sertifikuotos integruotos vadybos sistemos, apimančios kokybės, fizinės krovinio saugos, vaistinių 
preparatų bei medicininės paskirties produkcijos saugos, maisto saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, transportuojant chemijos 
pramonės produkciją, ir aplinkosaugos standartus. 
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juos platinimą, dokumentaciją. Šią dalį sudaro 
du pagrindiniai modeliai:

pokyčių valdymas diegiant naujus procesus – 
procesų standartizacija, dokumentacijos ir 
informacijos sklaidos užtikrinimas, žmonių 
kvalifikacijos kėlimas;

procesų efektyvumo ir kokybės užtikrinimas – 
neatitikčių sistema, procesų auditas, CAPA 
metodologija.

A – Advance. Siekis vykdyti proveržius, 
kurie suteiktų pranašumą

Ši sistemos dalis parodo, kaip organizacija 
daro proveržius. Proveržiai gali būti įvairūs – tiek 
dideli projektai, tiek daug mažų KAIZEN, 
sudarančių didelį pokytį. Pagrindinės kryptys:

KAIZEN kultūra;
klientų poreikių supratimas, reagavimas į jų 
lūkesčius;
vykdomų projektų kiekis ir vertė.

L – LEAN. Sistemos metodologijos ir 
filosofijos pritaikymas.

Ši sistemos dalis yra metodologinis pagrindas 
ir filosofija, kuria naudojamės tobulindami 
vidinius procesus. 2014 m. nutarėme žengti 
LEAN keliu ir siekti efektyvių procesų ir 
minimalių švaistymų. Pagrindinės kryptys:

LEAN metodologijos suvokimas ir kultūros 
vystymas organizacijoje;
nuolatinis LEAN metodų taikymas 
kasdienėje veikloje.

GOAL – Girteka Logistics kokybės vadybos 
sistema – sudaryta iš keturių pagrindinių dalių:

G – Girteka Logistics. Mūsų verslo prasmė ir 
strategija

Ši sistemos dalis yra pamatas, kuris suteikia 
organizacijai kryptį, atskleidžia Mūsų verslo 
prasmę bei strategiją:

strateginių planų sudarymas ir tikslų 
iškėlimas kiekvienam darbuotojui;

tikslų sudarymo metodologija, rezultatų 
peržiūrėjimo cikliškumas;

tikslų orientacija į 5 mums svarbias grupes: 
klientus, kolegas, bendruomenę, akcininkus 
ir partnerius.

O – Operate. Veiklos meistriškumas

Ši sistemos dalis orientuota į kokybišką ir 
efektyvų mūsų kasdienio darbo atlikimą, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, procesų 
priežiūrą ir standartizaciją bei informacijos apie 

GIRTEKA OPERATE

ADVANCE

LOGISTICS

LEAN
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GOAL kokybės vadybos sistemos tikslai:

užtikrinti darbuotojų įsitraukimą ir rezultatų 
siekimą, remiantis įmonės strateginiais tikslais 
bei mūsų verslo prasme;

teikti kokybiškas, kliento reikalavimus 
atitinkančias paslaugas;

kurti pridėtinę vertę klientams išlaikant 
pelningą organizacijos augimą;

užtikrinti įdiegtų kokybės ir kitų standartų 
laikymąsi;

kelti darbuotojų kvalifikaciją, profesionalumą ir 
darbo efektyvumą;

skatinti ir kurti kultūrą bei kokybės valdymo 
sistemą, kuri užtikrintų nuolatinį organizacijos 
tobulėjimą;

vykdyti ir tobulinti veiklą remiantis LEAN 
filosofija ir metodologija, šalinti nereikalingus 
nuostolius;

vykdyti veiklą siekiant sumažinti CO2 emisijos 
kiekį, įtraukti darbuotojus bei partnerius į 
aplinkosaugos iniciatyvas.
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2. DARBO SĄLYGOS 

2.1 JTO ŽMOGAUS TEISIŲ NUOSTATŲ 
LAIKYMASIS 

Jūs privalote visais būdais remti ir visada 
stengtis laikytis bendrai priimtų žmogaus teisių 
nuostatų ir darbo įstatymų, taip pat pripažinti ir 
remti lygias žmogaus teises.  

Jūs negalite toleruoti:

diferencijuoto vertinimo darbovietėje dėl ne 
su darbu susijusių veiksnių;

diskriminacijos;

priekabiavimo;

netinkamo ir nepagrįsto kišimosi į darbo 
vykdymą.

Aukščiau pateiktos nuostatos taikomos 
nepriklausomai nuo to ar šių pažeidimų 
pagrindas yra tautybė, rasė, negalia ar lytis, 
įskaitant lytinę tapatybę ar lyties išraišką, 
seksualinę, religinę ar politinę orientaciją, 
etninę ar socialinę kilmę. 

Fizinis, seksualinis, psichologinis ar žodinis 
smurtas yra draudžiamas, taip pat draudžiami 
grasinimai smurtu ir bet kokia kita bauginimo 
forma. 

Mes, „Girteka Logistics”, tvirtai remiame žmogaus teises, aprašytas Jungtinių Tautų 
chartijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje.

Tai yra pagrindinės žmogaus teisės, kurios visada turi būti saugomos. Remiantis mūsų 
politika, su visais žmonėmis, dirbančiais „Girteka Logistics” ar kitaip suteikiančiais jai 
paslaugas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančiais produktų, komponentų, medžiagų ir 
paslaugų pristatyme, turi būti elgiamasi oriai, rodant didžiausią pagarbą jų pagrindinėms 
teisėms.
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2.2 KOVA SU MODERNIA VERGIJA 
Jūs negalite toleruoti jokių prekybos žmonėmis, 

priverstinio darbo ir priverstinio darbo už skolą 
praktikų mūsų tiekimo grandinėse ir bet kurioje 
kitoje mūsų verslo srityje. 

Draudžiamas priverstinis įdarbinimas ir vergovę 
primenančios darbo sąlygos.

2.3 VAIKŲ DARBAS
Minimalus darbuotojų amžius turi būti nema-

žesnis kaip 18 metų, ir jis privalo atitikti:

valstybės numatytą minimalų įdarbinimo 
amžių, arba

privalomojo išsilavinimo įgijimo amžių,  

priklausomai nuo to, kuriuo atveju asmuo yra 
vyresnis.

Negali būti naudojamasi vaikų darbu, kuris 
apibrėžiamas kaip darbas, atliekamas vaiko, 
kurio amžius nesiekia aukščiau nurodyto.

Joks asmuo, jaunesnis nei 18 metų, negali 
dirbti darbo, pavojingo jo sveikatai, saugumui ar 
neatitinkančio jo moralės interesų, į tai įtraukia-
mas ir darbas naktimis.  

„Girteka Logistics” yra įsipareigojusi nedel-
siant reaguoti į visus atvejus, kai nustatoma, jog 
dirba nepilnametis asmuo. Įmonė veikia taip, 
kad užtikrintų geriausius vaiko interesus ir 
tučtuojau nušalina jį nuo darbo, tuo pat metu 
pasirūpindama, jog jam būtų pasiūlytos tvarios 
tolesnio tobulėjimo alternatyvos.  

2.4 NUOLATINIS ĮDARBINIMAS
„Girteka Logistics” laikosi galiojančių naciona-

linių įstatymų ir standartų dėl darbuotojo darbo 
valandų, atlyginimo ir darbo aplinkos. 

Vykdomi visi įsipareigojimai darbuotojams, 
numatyti tarptautinėse konvencijose, nacionali-
niuose įstatymuose ir nuostatose, reglamentuo-
jančiose nuolatinius darbo santykius. Visa tai 
galioja ir tada, kai sudaromos ir trumpalaikės 
darbo sutartys (pavyzdžiui, dėl sutartinių darbų 
įgyvendinimo, trumpalaikio darbo arba vienos 
dienos darbo), sutartys su subrangovais ir kita.

Visais šiais atvejais taikomos šios taisyklės:  
darbuotojai turi teisę prisijungti prie profesinės 
sąjungos ir derėtis dėl kolektyvinės sutarties; 

visapusiškai remiamas konstruktyvus dialogas 
tarp darbdavio ir darbuotojo; 

visi darbuotojai turi teisę gauti darbo sutartį 
jiems suprantama kalba; 

darbuotojai turi gauti laišką, patvirtinantį jų 
darbo sąlygas, jei to reikalauja nacionaliniai 
teisės aktai;

darbuotojai turi teisę palikti „Girteka Logistics”, 
ši teisė numatyta darbo sutartyje ir yra svarbi 
vietinio darbo kodekso dalis;

darbo praktikos programų trukmė ir turinys yra 
aiškiai apibrėžti;  

saugomi visų darbuotojų darbo valandų ir 
atlyginimo įrašai, užtikrinant atitiktį ir 
skaidrumą.

2.5 ATLYGINIMAI

Darbuotojams mokamas atlygis, įskaitant papil-
domas naudas, turi atitikti minimalius nacionali-
nius standartus ir/arba verslo šakos rinkos stan-
dartus, kuris bebūtų aukštesnis.  

Atskaitymai iš atlyginimo kaip drausminanti 
priemonė nėra leidžiami. 

Prieš pradedant darbo santykius, visiems 
darbuotojams pateikiama raštiška ir aiškiai 
suprantama sutartis, kurioje išdėstytos atlyginimo 
sąlygos ir jo mokėjimo būdai.

2.6 MŪSŲ VAIRUOTOJŲ DARBO 
TRUKMĖ IR POILSIO LAIKOTARPIAI 

Visų „Girteka Logistics” vairuotojų maksimali 
vairavimo trukmė per dienos ir dviejų savaičių 
laikotarpį, taip pat minimalūs dienos ir savaitės 
poilsio laikotarpiai reguliuojami pagal ES taisy-
kles arba pagal vietos įstatymus tose šalyse, 
kuriose netaikomi ES reglamentai.

Įmonė parengė rekomendacijas kaip laikytis 
šių taisyklių, įskaitant realiu laiko veikiančią 
telematikos sistemą, suteikiančią tiesioginę 
prieigą prie vairuotojų tachografų ir kortelių 
duomenų, be to, mes turime vis didesnį skaičių 
vilkikų su naujais skaitmeniniais tachografais.
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2.7 KABOTAŽAS IR TARPTAUTINIAI 
PERVEŽIMAI

„Girteka Logistics” griežtai kovoja su kelių 
eismo pažeidimais; bendrovė nuolat vysto stebė-
jimo sistemas ir tobulina vairuotojų apmokymą, 
siekdama išvengti eismo taisyklių pažeidimų. 

Privaloma laikytis visų galiojančių tarptautinių 
ir nacionalinių eismo taisyklių.  

„Girteka Logistics” laikosi ES šalių ir ES nepri-
klausančių šalių kabotažo taisyklių. Kompleksiš-
kai taikydami mokymus, planavimą ir integruo-
dami telematinius duomenis į mūsų IT sistemas, 
turime galimybę stebėti mūsų transporto tinklą ir 
taip išvengti pažeidimų, susijusių su kabotažu. 
Mes glaudžiai bendradarbiaujame su nacionali-
nėmis institucijomis, siekdami užkirsti kelią 
kabotažo taisyklių pažeidimams ir atitinkamai 
sureguliuoti savo procesus ir operacijas.  

2.8 TIEKIMO GRANDINĖS SAUGA
Derindama tradicinę tiekimo grandinės valdy-

mo praktiką su saugos reikalavimais, kovojant su 
tokiomis grėsmėmis kaip terorizmas, piratavimas 
ir vagystės, „Girteka Logistics” deda visas pastan-
gas saugumui užtikrinti visoje tiekimo grandinėje.  

„Girteka Logistics” bendradarbiauja su pasie-
nio kontrolės tarnyba ir kitomis oficialiomis 
institucijomis, siekdama užkirsti kelią nelegaliai 
prekybai ir neteisėtam tarpininkavimui.

Siekiant užtikrinti tiekimo grandinės saugą, 
tikrinami tiekimo grandinės dalyviai, atliekami 
krovinių patikrinimai.  

„Girteka Logistics” atitinka TAPA TSR 1 lygio 
reikalavimus, naudoja telematikos ir apsaugines 
signalizacijos sistemas, suderintas su geoužtva-
rų įspėjimo signalais ir taip užtikrina krovinio 
saugumą. 
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„Girteka Logistics” darbuotojų saugumas, sveikata ir gerbūvis yra mūsų pagrindinis 
prioritetas. Savo darbuotojams užtikriname saugią fizinę ir psichologinę darbo aplinką 
tiek biure, tiek ir kelyje, nuolat peržiūrint ir tobulinant galiojančias saugumo priemones.  

Kiekvienas darbuotojas turi prisidėti prie saugios darbo aplinkos sukūrimo sau ir savo 
kolegoms, laikydamasis visų saugos reglamentų ir būdamas atsargus, kad užkirstų kelią 
nelaimingiems atsitikimams. 

pasirūpinti, kad būtų nuolat gerinama svei-
katos ir saugumo darbe sistema. vykdyti jos 
stebėseną ir vertinamą vertinant išmatuoja-
mus tikslus ir uždavinius, tam kad su darbu 
susijusios ligos ir traumos būtų pašalintos;  

parengti sveikatos ir saugumo darbe valdy-
mo sistemos karkasą, atitinkantį aukščiau-
sius įstatyminių įsipareigojimų standartus.

„Girteka Logistics” įsipareigoja imtis šių veiks-
mų, siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos ir 
saugumo procedūras:

laikytis visų atitinkamų darbuotojų sveikatos 
ir saugumo teisės aktų ir reikalavimų; 

pasirūpinti tinkamu visų darbuotojų apmoky-
mu sveikatos ir saugumo darbe klausimais;

išplatinti informaciją ir instrukcijas, susijusias 
su sveikata ir saugumu darbe visiems 
darbuotojams; 

įtraukti darbuotojus į konsultacinius proce-
sus, prieš priimant sprendimus, susijusius su 
poveikiu sveikatai ir saugumui darbo vietoje; 

apibrėžti, paruošti dokumentaciją ir infor-
muoti apie su sveikata ir saugumu susijusią 
atsakomybę, įgaliojimus veikti ir reikalavi-
mus dėl atskaitomybės visų lygių darbuoto-
jus darbo vietoje;

aktyviai identifikuoti ir valdyti sveikatos ir 
saugumo darbe rizikas, nustatant galimus 
pavojus, įvertinant riziką ir įgyvendinant 
efektyvią rizikos kontrolę;  

nedelsiant pranešti apie pavojus, incidentus 
ir traumas, esant reikalui, atlikti tyrimą, ir 
įdiegti kontrolės priemones, leidžiančias 
eliminuoti arba iki minimumo sumažinti jų 
pasikartojimo riziką;  

darbo vietoje visiškai netoleruoti alkoholio ir 
narkotinių medžiagų vartojimo.

3. DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA
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3.1 SVEIKATA IR SAUGUMAS DARBE 
„Girteka Logistics” yra įsipareigojusi:

sukurti lengvai prieinamą darbuotojų sveika-
tos ir saugumo valdymo sistemą, leidžiančią 
pašalinti arba iki minimumo sumažinti riziką 
patirti traumą ar susirgti visiems, susijusiems 
su „Girteka Logistics” veikla;

veikti kartu su darbuotojais, lankytojais ir 
partnerių organizacijomis, kuriant saugią 
darbo aplinką ir saugias darbo sistemas;

kurti ir palaikyti kultūrą, kuri skatintų darbuo-
tojus tinkamai valdyti su darbo veikla susiju-
sius pavojus, kylančius sveikatai ir saugumui;

3.2 SAUGUS VAIRAVIMAS
„Girteka Logistics” sveikatos ir saugumo darbe 

politika taikoma visuomet, įskaitant tuos atvejus, 
kai darbas atliekamas už biuro ribų, pavyzdžiui, 
vilkikų vairavimas.

Mes įsipareigojame nuolat stebėti vidutinį 
nelaimingų atsitikimų skaičių, tenkantį vienam 
nuvažiuotam kilometrui, išnagrinėti pagrindines 
nelaimingų atsitikimų priežastis ir imtis veiksmų, 
siekiant užkirsti jiems kelią.

„Girteka Logistics” yra įsigijusi ir eksplotuoja 
tik naujus vilkikus, kurių vidutinis amžius yra 2,5 
metų. Dėl šios priežasties visuose mūsų vilkikuo-
se įrengtos avarinio stabdymo ir eismo juostos 
laikymosi kontrolės sistemos, kurios tapo priva-
lomos nuo 2015 m. lapkričio. 

„Girteka Logistics” aktyviai dalyvauja įgyvendi-
nant saugaus vilkikų vairavimo programas, reko-
menduojamas kelių eismo ekspertų. 

„Girteka Logistics” vairuotojų akademija užtikri-
na mokymus kiekvienam „Girteka Logistics” 
vairuotojui, tokiu būdu suteikdama jiems visapu-
sę pagalbą. Šios programos pagalba stengiama-
si aktyviai užkirsti kelią avarijoms ir skatinti 
saugų vairavimą. Ją sudaro: 

vairavimo blogu oru kursai, pažintis su taiko-
mais įstatymais ir reglamentais, ekologiško 
vairavimo praktikos;
papildomi mokymai ir rekomendacijos 
visiems vairuotojams, dirbantiems žiemos 
sezonu;
mokymai, kaip teisingai sureguliuoti vilkiko 
šoninius ir priekinius veidrodžius;  

mokymai neužsiimti daugiafunkciniu darbu 
vairuojant, pvz., nesinaudoti mobiliuoju 
telefonu ir sukoncentruoti dėmesį į kelią;  
manevravimo vilkiku su puspriekabe kursai, 
vairavimo JK e-mokymai;
mokymai apie saugumą, pagrįstą elgsenos 
modeliais ir verslo šakos specifikos temomis.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).
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Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).

Girteka Logistics, būdama TAPA (Transported Asset Protection Association) asociacijos narė, įsipareigoja užtikrinti tiekimo grandinės 
saugumą pagal naujausią TAPA TSR standarto versiją, organizuojant aukštos vertės, potencialiai vagiamų krovinių tarptautinius ir 
vietinius pervežimus kelių transportu. Ši politika taikoma visoms grupės įmonėms ir veikloms, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms su 
aukštos vertės, potencialiai vagiamų krovinių transportavimu, transportavimo organizavimu.

Ši politika paremta pagrindiniais TAPA TSR (Trucking Security Requirements) tiekimo grandinės ir krovinių saugos principais, 
modeliuoja mūsų veiklos būdą visoje tiekimo grandinėje. 

4. GIRTEKA LOGISTICS TIEKIMO GRANDINĖS
SAUGOS POLITIKA

4.1 BENDRIEJI TIEKIMO GRANDINĖS 
SAUGUMO PRINCIPAI

Visi darbuotojai ir rangovai, susiję su aukštos 
vertės, potencialiai vagiamų krovinių trans-
portavimu, turi žinoti ir prisiimti atsakomybę 
už įmonės verslo veiklos saugumo aspektus.
Girteka Logistics įsipareigoja paskirti už tieki-
mo grandinės saugą atsakingą asmenį, 
siekiant užtikrinti tiekimo grandinės saugu-
mą, TAPA TSR programos tinkamą veikimą ir 
stebėjimą.
Girteka Logistics įsipareigoja pasirūpinti 
tinkamu darbuotojų apmokymu apie tiekimo 
grandinės saugą.

Grėsmių analizė ir rizikos vertinimai turi būti 
atliekami reguliariai.
Saugumo procedūros ir gairės turi būti sklan-
džiai integruotos į verslo veiklą.
Incidentų prevencija turi būti pagrindinis 
prioritetas.
Saugumo priemonės ir procedūros turi būti 
reguliariai tikrinamos ir tvirtinamos atsakingo 
asmens, siekiant išlaikyti aukštus Girteka 
Logistics operacijų saugumo standartus. 
Darbuotojų, susijusių su saugumo klausi-
mais, profesionalumo, žinių ir sąžiningumo 
lygis turi būti kontroliuojamas.

Turi būti nustatyti ir įgyvendinti tinkami 
mokymo planai, įdarbinimo, sutarčių sudary-
mo ir nutraukimo procedūros.
Apie visus įvykius, įskaitant saugumo pažei-
dimus, turi būti pranešama; tokie atvejai – 
tiriami ir imamasi ištaisomųjų veiksmų, tam, 
kad būtų pagerintas bendras saugumo lygis.



Konkurencijos įstatymai, kaip ir visi kiti teisės aktai, mums yra gyvybiškai svarbūs, todėl visada privalome griežtai jų laikytis. 

Norėdami užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, turime būti susipažinę su situacijomis, kurios gali turėti įtaką konkurencijai. 

Nepaisant sutarties formos, visada turi būti deramasi, laikantis sąžiningos konkurencijos principų. 

5. KONKURENCIJA 

5.1 KONKURENCIJOS RIBOJIMAI 
Jūs negalite sudaryti jokių oficialių ar neoficialių 

sutarčių ar susitarimų, kurių tikslas arba galimas 
poveikis būtų neteisėtas konkurencijos apriboji-
mas, jos pašalinimas, užkardymas ar iškreipimas. 

Jūs negalite dalyvauti jokioje antikonkurencinė-
je veikloje.

Tokią veiklą apima, bet neapsiriboja: 

gamybos ar pajėgumų ribojimas arba kontrolė;

karteliniai susitarimai;

dalijimasis rinka arba rinkos pasidalijimas;

pajėgumų ribojimas ar kontrolė;

susirinkimai, konferencijos, forumai, komitetai 
ir panašūs renginiai, organizuojami prekybos 
ar pramonės organizacijų, kurie gali turėti 
neigiamą įtaką konkurencijai;

informacijos mainai, susijusę su kainomis ar 
kitomis nuostatomis ir sąlygomis, taikomomis 

„Girteka Logistics” bendrovėms, tiekėjams ar 
kitoms susijusioms trečiosioms šalims; 

keitimąsi kita neteisėta ar konfidencialia 
informacija.

5.2 SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS IR 
PARDAVĖJŲ RENGINIAI 

Niekada neaptarinėkite su verslu susijusių, 
galimai konkurenciją ribojančių temų su konku-
rentais.

Jei susirinkime ar verslo forume aptariamos 
temos, galimai ribojančios konkurenciją, nesilai-
kant konkurencijos įstatymo, jūs privalote nedel-
siant palikti patalpą ir pareikalauti, kad jūsų 
išėjimas ir atsisakymas dalyvauti diskusijose 
būtų įtrauktas į susirinkimo protokolą. Jei tokiuo-
se susirinkimuose protokolai paprastai neveda-
mi, darbuotojas turi pareikalauti tokį protokolą 
surašyti. Jei į šį prašymą neatsižvelgiama, 
darbuotojas turi surašyti savo protokolą ir atitin-
kamai informuoti aukštesniąją vadovybę.
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Patariama elgtis atsargiai ne tik fiziniuose 
susirinkimuose, bet ir dalyvaujant virtualiuose 
forumuose (susirinkimuose telefonu, socialinių 
tinklų forumuose, vaizdo skambučiuose, trans-
liacijų internetu metu ir pan.), kai informacija gali 
būti viešinama arba ja dalijamasi.  

Jei dalyvaujate tokiuose renginiuose, nepa-
mirškite, kad šiuose renginiuose sudarytos 
sutartys, nepriklausomai nuo jų formos, visada 
turi būti aptariamos ir sudaromos laikantis 
sąžiningos konkurencijos principų. 

Prieš sutikdami dalyvauti renginiuose, kuriuo-
se gali dalyvauti konkurentai, ir kuriuose oficia-
liai ar neoficialiai gali būti aptariami su verslu 
susiję klausimai, turėtumėte pasitarti su savo 
tiesioginiu vadovu; šis reikalavimas galioja ir 
pardavėjų renginiams.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 
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kad būtų pagerintas bendras saugumo lygis.



„Girteka Logistics” savo veikloje taiko žemiau nurodytas antikorupcines taisykles. Taikomi principai nedraudžia parodyti ar priimti 
įprastą ir tinkamą svetingumą. Jei turite abejonių, kreipkitės į savo tiesioginį vadovą arba aukštesniąją vadovybę.

Apie kiekvieną korupcijos atvejį jūs privalote nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui, aukštesniajai vadovybei arba per 
anoniminių pranešimų programą.

6. ANTIKORUPCIJA 

6.1 KYŠININKAVIMAS
Kyšininkavimu laikomas bet koks pasiūlymas, 

dėkingumo mokestis arba dovanos, paskolos, 
mokesčiai, atlygis ar bet kokio vertingo daikto 
pasiūlymas kitam asmeniui arba priėmimas iš 
kito asmens kaip paskata daryti įtaką ar skatinti 
tam tikrą veiksmą arba neveikimą, kuris nebūtų 
įvykęs, jei nebūtų kyšininkavimo.  

Kyšininkavimo draudimas apima ne tik pinigų 
perdavimą, jis apima bet kokio pobūdžio turto 
perdavimą. 

Jis apibrėžia, jog kyšininkavimas yra ir kelio-
nės išlaidų apmokėjimas, neproporcingas 
išlaidų pramogoms finansavimas, labdaringos 
dovanos, produktų ar paslaugų suteikimas; 
finansinės ar kitokios asmeninės naudos perda-
vimas. 

„Girteka Logistics” netoleruoja kyšininkavimo 
jokia forma, be išimčių, įskaitant ir kyšininkavimą 
tose šalyse, kuriose ši praktika laikoma legalia 
arba kuriose ji laikoma įprasta verslo praktika.

Jūs negalite priimti ar siūlyti jokio kyšio.

6.2 DĖKINGUMO MOKESČIAI 
Laikoma, kad dėkingumo mokesčiai yra 

kyšininkavimo forma. 

Visi kyšiams taikomi draudimai galioja ir dėkin-
gumo mokesčiams. 

Jūs negalite priimti ar siūlyti dėkingumo 
mokesčio.

6.3 MOKESČIAI UŽ PROCESO 
PALENGVINIMĄ 

Mokesčiai už proceso palengvinimą dažniau-
siai yra nedidelės sumos, mokamos žemesnio-
sios grandies valstybės tarnautojams, norint 
užtikrinti valstybinės ar oficialios procedūros, 
kurią darbuotojas bet kuriuo atveju privalo atlikti 
pagal pareigas, įvykdymą arba paspartinimą.   

Jūs negalite mokėti mokesčių už proceso 
palengvinimą ir toleruoti šios praktikos jokioje 
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šalyje ar dirbant su partneriais, įskaitant trečią-
sias šalis, veikiančias „Girteka Logistics” vardu. 
Mokesčių už proceso palengvinimą negalima 
toleruoti net jei jie yra numatyti vietos įstatymuo-
se arba yra įprasti toje vietovėje. 

6.4 PINIGŲ PLOVIMAS, 
TERORIZMO FINANSAVIMAS AR KITA 
NUSIKALSTAMA VEIKLA 

Pinigų plovimas yra iš nusikalstamos veikos 
gautų pinigų nuslėpimas arba užmaskavimas, 
parodant, jog jie gauti iš teisėtų šaltinių ir yra 
teisėto turto dalis.    

Lėšų šaltinio arba jų panaudojimo nuslėpimas 
gali būti susijęs su terorizmo operacijų finansavi-
mu.

Jūs negalite dalyvauti pinigų plovimo, teroriz-
mo finansavimo ar kitos nusikalstamos veikos 
finansavimo veiksmuose arba būti įtrauktas į bet 
kokią kitą veiką, padedančią vykdyti pinigų 
plovimą.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).



Mes, „Girteka Logistics”, vertiname verslo santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis, pasiektais rezultatais ir skaidrumu. To siekdami, 
mes taikome „Jokių dovanų“ politiką, visapusiškai įsipareigodami vykdyti verslą sąžiningai ir vengiant nesusipratimų, kai dovana gali 
būti palaikyta atlygiu ar skatinimu už verslo veiklą.

7. DOVANOS IR AUKOS 

7.1 DOVANŲ NEPRIĖMIMO POLITIKA 
Jūs privalote nepriimti dovanų iš klientų, galimų 

klientų, verslo partnerių, valstybės tarnautojų, 
tiekėjų ar bet kurių kitų trečiųjų šalių, ir jiems jų 
nesiūlyti.   

Išimtimi iš šios politikos gali būti nedidelės 
vertės atminimo dovanos su bendrovės logotipu 
(pavyzdžiui, rašikliai, užrašinės, darbų planuokliai, 
kalendoriai ir kiti smulkūs reklaminiai gaminiai), 
kurios dalijamos darbuotojams, klientams, delega-
tams, studentams ir visuomenės nariams, dalyvau-
jantiems renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose, 
parodose, mokymuose, karjeros mugėse ir pan., ir 
laikomos bendrovės prekės ženklo kūrimo arba 
reklaminės veiklos dalimi.  

Jei jums siūloma nemokama vakarienė arba 
dalyvavimas panašaus pobūdžio veikloje, jūs 
privalote informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą, 
ir prieš priimdami pasiūlymą gauti jo pritarimą.  

Jei reikalingi papildomi paaiškinimai, kreipkitės 
patarimo į savo tiesioginį vadovą arba aukštesnią-
ją vadovybę.

7.2 LABDARINGOS AUKOS
„Girteka Logistics” pripažįsta bendrovių para-

mos, teikiamos labdaros tikslais ar skirtos vietos 
bendruomenėms, svarbą.

Pagrįsta ir reikalinga parama ir aukos gali būti 
mokėjimai, paslaugos ar gaminiai, kuriuos turi 
patvirtinti atitinkama vyresnioji vadovybė.

Turi būti užtikrinama, kad bet kokie mokėjimai 
visuomeninėms organizacijoms nėra kyšiai ir 
nebūtų naudojami apgaulingai veiklai užmas-
kuoti.  Pagalba pinigais ar rėmimas turi būti skai-
drus ir atitinkantis nacionalinius teisės aktus. 

Tokia veikla yra priimtina ir yra paviešinama  
„Girteka Logistics” ataskaitose apie įmonės soci-
alinę atsakomybę (ĮSA) arba JTO pasaulinio 
susitarimo interneto svetainėje.

7.3 PARAMA POLITINIAMS 
KANDIDATAMS, POLITINĖMS 
PARTIJOMS IR PAN. 

„Girteka Logistics” lėšos, paslaugos ar turtas 
neturi būti naudojamas jokiems politiniams 
tikslams remti.  

Veikdamas „Girteka Logistics” vardu, jūs 
neturite teisės dalyvauti jokioje politinėje 
veikloje arba remti rinkiminių kampanijų, 
politikų, politinių partijų ar organizacijų. 
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Interesų konfliktas atsiranda tais atvejais, kai darbuotojo įsipareigojimai ir interesai, jam veikiant „Girteka Logistics” vardu, prieštarauja 
jo ar jos asmeniniams interesams. Svarbu, kad darbuotojai vykdytų verslo veiklą atsižvelgdami į „Girteka Logistics” interesus ir siektų 
geriausio rezultato.

Kiekvienas darbuotojas atsako už asmeninius sprendimus interesų konflikto atžvilgiu, priimamus laikantis vidaus taisyklių dėl interesų 
konfliktų prevencijos, ir už kreipimąsi patarimo į savo tiesioginį vadovą arbą į aukštesniąją vadovybę, jei kyla abejonių.  

8. INTERESŲ KONFLIKTAS

8.1 TIEKĖJAI IR KLIENTAI 
Jūs privalote nedalyvauti jokiuose komerciniuo-

se sandoriuose tarp „Girteka Logistics” ir tiekėjo ar 
kliento, su kuriuo jus sieja tiesioginiai ar netiesiogi-
niai asmeniniai interesai, finansiniai ar kito pobū-
džio.  

Sandoriai turi būti iš anksto patvirtinti atitinka-
mos „Girteka Logistics” aukštesniosios vadovybės.

Šis reikalavimas taikomas sandoriams tarp 
„Girteka Logistics” ir visų fizinių bei juridinių 
asmenų, kurie yra su susiję su aukštesniąja vado-
vybe. Susijusiomis šalimis laikomi šeimos nariai, 
šeimos narių ar nuosavos įmonės, kitos įmonės, 
kuriose atitinkamas vadovybės narys turi didelę 
įtaką.  

8.2 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ ĮDARBINIMAS
Paskyrimai į pareigas ir visi kiti įdarbinimo 

aspektai visada turi būti grindžiami kvalifikacija, 
darbo efektyvumu, gebėjimais ir patirtimi. 

Atskaitomybės santykiai, tiesioginiai ar netie-
sioginiai, tarp „Girteka Logistics” dirbančių 
susijusių šalių nėra leidžiami jokiame darbo 
santykių etape, tiek nuo įdarbinimo pradžios, 
tiek ir tuo atveju, jei šie santykiai atsiranda darbo 
metu.  

Tiesioginiais atskaitomybės santykiais laiko-
mi santykiai tarp darbuotojo ir jo/jos tiesiogi-
nio vadovo.  
Netiesioginiais atskaitomybės santykiais 
laikomi santykiai tarp dviejų darbuotojų, 
esančių toje pačioje atskaitomybės linijoje, 
tačiau tarp jų yra kitų vadovų.  

Tais atvejais, kai nėra tiesioginių ar netiesiogi-
nių atskaitomybės santykių, susijusių šalių 
paskyrimas į tą patį padalinį arba jų išlaikymas 
tame pačiame padalinyje turi būti atidžiai 
apsvarstytas. 

Jei jums dirbant atsiranda atskaitomybės 
santykiai, turėtumėte pasitarti su to asmens 
tiesioginiu vadovu arba aukštesniąja vadovybe.  

8.3 PINIGINĖS PASKOLOS 
DARBUOTOJAMS 

Draudžiama teikti paskolas savo darbuoto-
jams ir su darbuotojais susijusioms šalims.

Kiti atvejai, kai darbuotojai gali patekti į intere-
sų konfliktą, turi būti nurodyti vidaus tvarkos 
taisyklėse, kurių būtina griežtai laikytis.
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8.1 TIEKĖJAI IR KLIENTAI 
Jūs privalote nedalyvauti jokiuose komerciniuo-

se sandoriuose tarp „Girteka Logistics” ir tiekėjo ar 
kliento, su kuriuo jus sieja tiesioginiai ar netiesiogi-
niai asmeniniai interesai, finansiniai ar kito pobū-
džio.  

Sandoriai turi būti iš anksto patvirtinti atitinka-
mos „Girteka Logistics” aukštesniosios vadovybės.

Šis reikalavimas taikomas sandoriams tarp 
„Girteka Logistics” ir visų fizinių bei juridinių 
asmenų, kurie yra su susiję su aukštesniąja vado-
vybe. Susijusiomis šalimis laikomi šeimos nariai, 
šeimos narių ar nuosavos įmonės, kitos įmonės, 
kuriose atitinkamas vadovybės narys turi didelę 
įtaką.  

8.2 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ ĮDARBINIMAS
Paskyrimai į pareigas ir visi kiti įdarbinimo 

aspektai visada turi būti grindžiami kvalifikacija, 
darbo efektyvumu, gebėjimais ir patirtimi. 

Atskaitomybės santykiai, tiesioginiai ar netie-
sioginiai, tarp „Girteka Logistics” dirbančių 
susijusių šalių nėra leidžiami jokiame darbo 
santykių etape, tiek nuo įdarbinimo pradžios, 
tiek ir tuo atveju, jei šie santykiai atsiranda darbo 
metu.  

Tiesioginiais atskaitomybės santykiais laiko-
mi santykiai tarp darbuotojo ir jo/jos tiesiogi-
nio vadovo.  
Netiesioginiais atskaitomybės santykiais 
laikomi santykiai tarp dviejų darbuotojų, 
esančių toje pačioje atskaitomybės linijoje, 
tačiau tarp jų yra kitų vadovų.  

Tais atvejais, kai nėra tiesioginių ar netiesiogi-
nių atskaitomybės santykių, susijusių šalių 
paskyrimas į tą patį padalinį arba jų išlaikymas 
tame pačiame padalinyje turi būti atidžiai 
apsvarstytas. 

Jei jums dirbant atsiranda atskaitomybės 
santykiai, turėtumėte pasitarti su to asmens 
tiesioginiu vadovu arba aukštesniąja vadovybe.  

8.3 PINIGINĖS PASKOLOS 
DARBUOTOJAMS 

Draudžiama teikti paskolas savo darbuoto-
jams ir su darbuotojais susijusioms šalims.

Kiti atvejai, kai darbuotojai gali patekti į intere-
sų konfliktą, turi būti nurodyti vidaus tvarkos 
taisyklėse, kurių būtina griežtai laikytis.

Jūs privalote gerbti ir saugoti „Girteka Logistics”, mūsų klientams, kitiems tiekėjams ir verslo partneriams priklausančios informacijos 
konfidencialumą, ir mes tikimės, kad jūs išliksite lojalūs mūsų strategijai ir bendrovės vertybėms. 

9. INFORMACIJOS TVARKYMAS

9.1 KONFIDENCIALI MEDŽIAGA IR 
INFORMACIJA 

Jums neleidžiama atskleisti jokios konfidencia-
lios ar nuosavybės teisės saugomos informacijas, 
gautos dirbant „Girteka Logistics”, jokiam „Girte-
ka Logistics” nedirbančiam asmeniui. Ši taisyklė 
galioja jūsų darbo bendrovėje metu ir laikotarpį, 
numatytą vietos įstatymuose, po darbo santykių 
su „Girteka Logistics” nutraukimo. 

Visa nevieša informacija, kuri, jei būtų atskleis-
ta, gali būti naudinga konkurentams arba žalinga 
„Girteka Logistics”, o taip pat mūsų klientams, 
tiekėjams, kitiems verslo partneriams, laikoma 
konfidencialia ir nuosavybės teise saugoma 
informacija.

Konfidenciali arba nuosavybės teise saugoma 
informacija gali būti atskleista trečiajai šaliai tik 
tuo atveju, kai jai būtina ją žinoti, nebent 
atskleisti šią informaciją reikalauja įstatymas. 

Jei nesate tikri, ar informacija yra konfidenciali 
ir saugoma nuosavybės teise, ir ar jums leidžia-
ma ją atskleisti, pasitarkite su savo tiesioginiu 
vadovu arba su aukštesniąja vadovybe. 

Detalūs darbuotojo įsipareigojimai dėl konfi-
dencialumo pateikti vidaus taisyklėse, kurių 
būtina griežtai laikytis.

9.2 DUOMENŲ PRIVATUMAS 
Laikydamasi duomenų privatumą reguliuojan-

čių teisės aktų, „Girteka Logistics” išleido priva-
lomas bendrovės taisykles, apsaugančias 
surinktus asmens duomenis nuo kopijavimo,

iškraipymo, neteisėto panaudojimo, vagystės, 
atskleidimo ar prieigos asmenims, neturintiems 
reikiamų leidimų ir patvirtinimo.   

Asmens duomenys yra bet kuri asmeninė 
informacija, kuri gali būti panaudota, tiesiogiai ar 
netiesiogiai, asmens tapatybei nustatyti, pavyz-
džiui: pavardė, nuotrauka, el. pašto adresas, 
banko informacija, įdarbinimo informacija, kom-
piuterio IP adresas ir t.t.

Jautrūs asmens duomenys yra bet kokie 
asmens duomenys, atskleidžiantys jo rasinę ar 
etninę kilmę, politines pažiūras, religinius įsitiki-
nimus ir t.t. 

Asmens duomenis (įskaitant jautrius asmens 
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duomenis) Outlook, OneDrive ir kitose bendro-
vės ar asmeninėse laikmenose galima saugoti 
tik trumpą laikotarpį iki tolesnio tvarkymo. Tokie 
duomenys turi būti tvarkomi laikantis nustatytų 
vidinių procedūrų. 

Visi asmens duomenys (įskaitant jautrius 
asmens duomenis), kurie saugomi centrinėje IT 
sistemoje, turi būti persiųsti arba įkelti į atitinka-
mą sistemą. Įkėlus duomenis, el. laiškas ir/arba 
kiti duomenys turi būti pašalinti iš jūsų asmeni-
nių failų ir Outlook programos.

Jūs galite dalintis asmens duomenimis tik tuo 
atveju, jei tam turite teisėtą priežastį.  

Jei turite kokių nors abejonių dėl asmens 
duomenų ir jautrių asmens duomenų tvarkymo, 
pasikonsultuokite su atsakingu už duomenų priva-
tumą pareigūnu arba su aukštesniąja vadovybe.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 
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9.3 LOJALUS ELGESYS 
Tikimasi, kad jūs lojaliai remsite mūsų strategi-

ją ir bendrovės vertybes, atsižvelgsite į poveikį 
mūsų prekės ženklui ir vengsite bet kokių žalin-
gų ar reputaciją menkinančių pranešimų, tiek 
internete, tiek kitur.  

Viešai skelbiant informaciją, tiesiogiai ar netie-
siogiai susijusią su „Girteka Logistics”, draudžia-
ma skelbti tokio pobūdžio turinį:

Pranešimus ar žinutes, įskaitant komentarus ar 
turinį apie rasę, lytį, neįgalumą, amžių, seksua-
linę orientaciją, pornografiją, religinius įsitikini-
mus ir praktikas, politinius įsitikinimus ar nacio-
nalinę kilmę, nepriklausomai nuo to, ar toks 
pranešimas arba tokia žinutė pateikiama iden-
tifikuojamo vartotojo, ar anoniminio vartotojo.  

Pranešimus ar žinutes, jei juose yra teiginių 
bet kokia tema, kurie gali būti klaidingai inter-
pretuojami kaip „Girteka Logistics” požiūris.

Skelbti šmeižiančią ir/arba žinomai melagingą 
medžiagą apie „Girteka Logistics”, jos darbuo-
tojus ir/arba klientus ar tiekėjus socialiniuose 
tinkluose arba bet kurio kito formato interneto 
žiniasklaidos priemonėse. 

Šis reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo 
naudojamos platformos, ir nepaisant to, ar tokia 
veikla vykdoma interneto priemonėmis ar be jų, 
taip pat nepaisant to, ar įranga yra privati, ar 
priklausanti bendrovei, ir ar veikla vykdoma 
darbo valandomis ar po jų.  

9.4 ELGESYS INTERNETE 
„Girteka Logistics” skatina naudojimąsi sociali-

niais tinklais ir kitomis interneto platformomis 
verslo ryšių palaikymo tikslais. 

Bendraudami socialinių tinklų platformose, 
pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter ir pan., 
laikykite visą savo skelbiamą informaciją vieša, ir 
venkite atskleisti konfidencialią informaciją.  

Draudžiama talpinti pranešimus/pareiškimus, 
kurie gali būti suprantami kaip „Girteka Logistics” 
požiūris. Aiškiai formuluokite visą savo talpina-
mą turinį ir komentarus socialiniuose tinkluose, 
kad būtų užtikrinta, jog jie atspindi asmeninį 
požiūrį, o ne „Girteka Logistics” nuomonę, 
nebent informacija yra skelbiama įgalioto 
„Girteka Logistics” atstovo. 
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Bet koks piratinis, autorių teisių saugomos 
medžiagos, pavyzdžiui, filmų ar muzikos ir/arba 
komercinės programinės įrangos ar kitos patenti-
nės informacijos atsisiuntimas, prisijungus prie 
interneto platformų susijusių su „Girteka Logistics”, 
yra draudžiamas.

Komercinės programinės įrangos ar bet 
kokios autorinių teisių saugomos medžiagos, 
priklausančios trečiajai šaliai, atsisiuntimas, prisi-
jungus prie interneto platformų susijusių su 
„Girteka Logistics”, yra draudžiamas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jis įtrauktas į sutartį arba leidžia-
mas pagal sutartį, sudarytą su „Girteka Logistics”.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).



„Girteka Logistics” yra įsipareigojusi siekti JTO Darnaus vystymosi ir ISO 14001 numatytų tikslų, ir kaip pirmaujanti transporto ir logisti-
kos bendrovė mes prisiimame dalį atsakomybės už transporto verslo poveikio aplinkai sumažinimą.

Mes imamės priemonių, siekdami iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai visoje vertės kūrimo grandi-
nėje. Šios priemonės apima taršos ir jos poveikio minimizavimą, efektyvaus ir tvaraus išteklių, t.y., energijos, degalų ir vandens, naudoji-
mo skatinimą ir CO2 emisijų minimizavimą pervežimų veikloje. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad visose vietinės administracijos, gamybos 
patalpose, sandėliuose, garažuose ir iš išorės perkamų darbų vykdyme, įskaitant subrangovų vykdomą veiklą, būtų imamasi visų oro 
taršos mažinimo priemonių.

10. APLINKOSAUGOS STRATEGIJA
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Pagrindiniai mūsų Aplinkosaugos strategijos 
tikslai yra:

sumažinti taršą, CO2 emisijas ir atliekų kiekį;
padidinti rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų 
kiekį;

stiprinti sąmoningumą, įtraukiant darbuotojus 
ir partnerius į aplinkos apsaugos pastangas;  

taikyti žaliuosius kriterijus pirkimams; 

laikytis aplinkosaugos įstatymų;  

užkirsti kelią galimiems aplinkosaugos 
incidentams ir būti pasiruošusiems su jais 
susitvarkyti, jei jie įvyksta.  

„Girteka Logistics” tvarios plėtros strategijoje, su 
kuria galima susipažinti mūsų interneto svetainėje, 
detaliau nurodyti mūsų tikslai ir veiksmai, skatinant 
darnią ir atsakingą veiklą visoje bendrovėje.   

10.1 TVARIOS IR INOVATYVIOS 
TRANSPORTO IR LOGISTIKOS 
SISTEMOS 

Kiek galima didesniu mastu ir kai tik įmanoma, 
jūs privalote ieškoti ir siūlyti tvarias ir inovatyvias 
transporto ir logistikos sistemas, kurios leidžia 
nuolat mažinti mūsų, mūsų klientų ir mūsų tiekėjų 
veiklos poveikį aplinkai.

Mūsų paslaugos turi visada atspindėti mūsų 
požiūrį į aplinkosaugą, ir jūs turėtumėte remti 
mūsų verslo modelio vystymą ir tobulinimą. 

10.2 ATITIKTIS VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ 
REIKALAVIMAMS 

Mes, „Girteka Logistics”, raginame savo 
darbuotojus palaikyti atvirą ir konstruktyvų dialo-
gą su įstaigomis, akcininkais, klientais, tiekėjais ir

kitais suinteresuotais asmenimis apie poveikį 
aplinkai, susijusį su mūsų veikla.   

10.3 ATIDUS TIEKĖJŲ PASIRINKIMAS
Mes renkamės tiekėjus, remdamiesi kriterijais, 

nurodytais „Girteka Logistics” tiekėjų etikos 
kodekse, kuris yra išplatintas tiekėjams ir 
prieinamas adresu www.girteka.eu. Tiekėjų 
etikos kodekse nurodyta, koks tiekėjų elgesys, 
jiems vykdant verslo veiklą, laikomas tinkamu, 
kai jie suteikia paslaugas „Girteka Logistics” 
vardu arba tiekia paslaugas ar produktus 
„Girteka Logistics”. 

Jūs privalote užtikrinti, kad tiekėjai būtų 
susipažinę su tiekėjų etikos kodeksu ir imtųsi 
atitinkamų žingsnių atitikčiai užtikrinti.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).



Jei jums reikia pagalbos arba turite klausimų ar neaiškumų dėl etikos kodekso, 
pirmiausia pasikonsultuokite su asmeniu, kuris geriausiai supranta jūsų atsakomybės 
sritį: savo tiesioginiu vadovu.  

Dėl problemų, susijusių su darbuotojais, pvz., klausimais, susijusiais su vadovybe 
ir/arba kitais darbuotojais, kreipkitės į savo tiesioginį vadovą ir/arba žmogiškųjų išteklių  
skyriaus atstovą.

11. VERSLO ETIKOS KODEKSO LAIKYMASIS 

19 Girteka Logistics Verslo etikos kodeksas

Jei to padaryti neįmanoma dėl problemos 
pobūdžio, raginame susisiekti su savo aukštes-
niąja vadovybe arba pasinaudoti „Girteka Logis-
tics” anoniminių pranešimų programa.

Bet kokį šiame etikos kodekse išdėstytų 
principų pažeidimą aukštesnioji vadovybė laiko 
atitinkamo darbuotojo reikšmingu pareigų 
nevykdymu, dėl kurio gali būti taikomos draus-
minės priemonės, įskaitant ir darbo santykių 
nutraukimą ir atleidimą iš pareigų.   

Etikos kodekse išdėstytų principų ir taisyklių 
pažeidimo arba įtariamo pažeidimo atveju siūlo-
me kreiptis arba į savo tiesioginį vadovą, arba į 
aukštesniąją vadovybę.   

Darbuotojai gali pateikti tokius pranešimus, 
nesibaimindami atsakomųjų priemonių, jei jie 
nedalyvavo pažeidžiant politiką.  

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girte-
ka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj 
pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, 
aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudo-
damiesi „Girteka Logistics” anoniminių praneši-
mų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu 
arba anonimiškai paskambinę telefonu 
+370 5 2177396).

Tokios priemonės taikomos tais atvejais, kai 
jūs turite pagrindo manyti, kad problema nebus 
tinkamai išspręsta, jei apie ją bus pranešta kitais 
prieinamais pranešimo kanalais, arba jei jums 
nemalonu tiesiogiai kalbėtis su savo vadovu, 
arba jei jūs laikėtės įprastos hierarchinės prane-
šimo tvarkos, tačiau jaučiate, kad problema 
nebuvo tinkamai sprendžiama.

Jei jums tampa žinoma apie bet kokius „Girteka Logistics” etikos kodekso pažeidimus, tuoj pat informuokite apie tai savo tiesioginį vadovą, aukštesniąją vadovybę arba praneškite, naudodamiesi „Girteka Logistics” 

anoniminių pranešimų programa (el. paštu: prevention@girteka.eu arba anonimiškai paskambinę telefonu +370 5 2177396).


