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Mes, „Žalvaris“ bendrovių grupės valdyba ir direktorius, 
vystome verslą ir priimame atsakingus sprendimus rem-
damiesi įsitikinimu, kad mūsų Grupės sėkmė tiesiogiai 
priklauso nuo kiekvieno darbuotojo kasdieninio elgesio, 
asmeninės atsakomybės, etikos bei sąžiningumo. 

Elgesio ir etikos principai yra neatsiejami nuo mūsų Gru-
pės vidinės veiklos, o taip pat nuo santykių su klientais, 
verslo partneriais, tiekėjais, akcininkais, valstybės parei-
gūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis. 

Etikos ir elgesio taisyklės, kurias įtvirtiname šiuo kodeksu, 
o taip pat jų stebėsena ir laikymasis reikalauja visų Grupės 
darbuotojų, įskaitant vadovybę ir akcininkus, įsitraukimo, 
turint tikslą kurti ilgalaikę pasitikėjimo reputaciją. 

Norėdami pasiekti šį tikslą, kartu turime laikytis nacionalinių įstatymų, tarptautinių tvaraus 
verslo normų ir rekomendacijų, vadovautis aukščiausiais elgesio ir etikos standartais, kurie 
yra įprasti verslo praktikoje.

Kiekvieno darbuotojo, įskaitant vadovybę ir akcininkus, atsakomybės prisiėmimas už mūsų 
Grupės vykdomos veiklos poveikį aplinkai, žmogui, visuomenei ir rinkos ekonomikai yra 
pagrindinė mūsų vertybė. Taip pat, tai yra mūsų Grupės organizacinės kultūros vystymo 
pagrindas.

Šiuo Kodeksu mes atvirai išreiškiame tai, kuo siekiame būti: aukščiausios reputacijos verslo 
Grupe atliekų tvarkymo sektoriuje Lietuvoje ir Europoje, kuri vadovaujasi tarptautiniais tva-
raus ir etiško verslo vystymosi principais. 

Tikimės, kad ir Grupės klientai, verslo partneriai bei tiekėjai vadovausis šiam Kodeksui arti-
mais principais ir vertybėmis, o abipusis susitarimas ir pasitikėjimas kurs užtikrintą ir ilga-
laikę verslo sėkmę.

Direktoriaus žodis
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ĮŽANGA

„Žalvaris“ bendrovių grupės Elgesio ir etikos kodeksas (toliau – Kodeksas, Elgesio kodeksas) 
numato, kokiais verslo etikos principais veikia mūsų bendrovių grupė (toliau – Grupė) ir kokio 
elgesio Grupė tikisi iš savo darbuotojų santykiuose su klientais, verslo partneriais, tiekėjais, 
akcininkais, valstybės pareigūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Šis Kodeksas yra kiekvieno Grupės darbuotojo, įskaitant vadovybę ir akcininkus, mąstymo, 
sprendimų priėmimo ir asmeninio veikimo ar neveikimo pagrindas Grupės verslo veikloje. 
Juo turi būti vadovaujamasi visuose Grupės organizacijos lygiuose, priimant visus sprendimus. 

Siekdami aukščiausių tarptautinių verslo etikos standartų, mes be jokių išimčių užtikriname:
 kiekvieno žmogaus teises ir laisves, 
 darbuotojų saugumą ir sveikatą, 
 aplinkos apsaugą ir kovą su klimato kaita,  
 kovą su visomis korupcijos apraiškomis.

Mūsų Grupė pripažįsta ir įsipareigoja gerbti tarptautinius tvaraus vystymosi ir atsakingo verslo 
principus bei normas, kurie numatomi šiuose dokumentuose:

 Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principai,
 Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslai,
 Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos,
 Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos,
 Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Visos Grupės vidaus politikos, procedūros, nuostatai ir taisyklės turi būti suderintos su šiuo Kodeksu.

Kiekvienas Grupės darbuotojas individualiai ir visi kartu esame atsakingi už šio Elgesio kodekso 
laikymąsi ir tinkamą taikymą, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ar vadovavimo lygmens.

Tikimės, kad šio Kodekso laikysis ir mūsų partneriai, tiekėjai, rangovai, subrangovai, išoriniai 
konsultantai, atstovai, tarpininkai ir kiti suinteresuotieji asmenys, veikiantys mūsų Grupės vardu. 

Tikime, kad su klientais mus sieja Kodeksui artimi atsakingo verslo principai ir vertybės. Jeigu 
tam matysime būtinybę, tikslingai inicijuosime dialogą dėl skaidraus ir etiško elgesio rinkoje ir 
kartu ieškosime geriausių galimų atsakingo verslo sprendimų. 
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I. ETIŠKOS VEIKLOS PRINCIPAI

KOKS MŪSŲ POŽIŪRIS

Grupės darbuotojų ir vadovybės mąstymo, sprendimų priėmimo ir asmeninio veikimo ar ne-
veikimo pagrindas yra mūsų vertybinis POŽIŪRIS. Juo vadovaujamės visuose Grupės organi-
zacijos lygiuose, priimdami visus verslo sprendimus. 

MŪSŲ POŽIŪRIS: matydami atliekų tvarkymą kaip kompleksinį atsakingą procesą, siekiame 
eliminuoti aplinkoje paliekamą organizacijų veiklos pėdsaką ir kartu prisidėti prie žmogaus, vers-
lo ir visuomenės tvarios veiklos tikslų įgyvendinimo.

MŪSŲ ROLĖ: kompleksinis organizacijų atliekų srautų valdymas. 

Atsakomybė už Grupės vykdomos veiklos poveikį aplinkai, žmogui ir visuomenei bei lyderystė 
atliekų tvarkymo sektoriuje yra PAMATINĖ MŪSŲ VERTYBĖ ir organizacinės kultūros vys-
tymo pagrindas.
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KAIP VYSTOME VERSLĄ

Būdami viena didžiausių ir ilgiausiai veikianti atliekų tvarkymo verslo grupių Lietuvoje, savo 
veikloje taikome aukštus verslo etikos standartus – visose savo veiklos srityse privalome būti 
atsakingi, skaidrūs, etiški, sąžiningi ir atviri bei laikytis galiojančių nacionalinių įstatymų ir 
tarptautinių normų. Šiuo elgesiu mes siekiame sukurti kuo didesnę vertę mūsų klientams, par-
tneriams, darbuotojams, visuomenei ir akcininkams.

Veikiame atsakingai –  rinkoje elgiamės sąžiningai, laikomės visų nustatytų procedūrų ir teisi-
nio reguliavimo, netoleruojame ir nevykdome nesąžiningos konkurencijos. Užtikriname teisi-
nių ir finansinių rizikų valdymą. 

Veikiame skaidriai – netoleruojame jokių korupcijos apraiškų, už savo veiklą atsiskaitome akcinin-
kams ir visoms suinteresuotoms šalims, viešai skelbiame savo verslo ir tvarios veiklos ataskaitas.

Veikiame etiškai – saugome asmens privatumą, saugome intelektinę nuosavybę ir konfidenci-
alią verslo informaciją, užtikriname tiesioginių ir netiesioginių interesų konfliktų prevenciją, 
tinkamą ir etišką Grupės darbuotojų elgesį rinkoje.

Visi verslo sprendimai turi būti daromi siekiant didžiausios naudos Grupei ir jos klientams. 
Grupės darbuotojams, įskaitant Bendrovių vadovus, suteiktos galios negali būti naudojamos 
jokiems kitiems nei atsakingo verslo tikslams.

Kurdami ilgalaikę vertę Grupei ir jos klientams, užtikriname Grupės verslo interesų apsaugą, at-
sakingai ir etiškai komunikuojame apie Grupės vykdomas veiklas, socialines iniciatyvas, taip pat 
stengiamės užtikrinti atsakingą darbuotojų elgesį rinkoje palikus pareigybines pozicijas Grupėje. 



7

KAIP RŪPINAMĖS ŽMONĖMIS

Grupėje mes gerbiame ir saugome žmogaus teises ir laisves, kurias užtikrina tarptautinės teisės 
principai ir nacionaliniai teisės aktai. 

Netoleruojame visų formų diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir paty-
čių tarp Grupės darbuotojų ir išoriniuose santykiuose su partneriais, tiekėjais ir (ar) klientais. 

Užtikriname lygias galimybes įsidarbinat, gaunant atlygį bei siekiant karjeros Grupės bendro-
vėse. Investuojame į darbuotojų kompetencijos kėlimą ir kuriame motyvacinę darbo aplinką.

Grupės veikloje vadovaujamės sąžiningo darbo principais, gerbiame tarptautines darbuoto-
jų teises, numatytas atitinkamose Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose ir nacionali-
niuose teisės aktuose. 

Darbuotojus aprūpiname tinkamomis saugos priemonėmis ir užtikriname saugias bei sveikatai 
nekenksmingas darbo sąlygas. 

Griežtai draudžiame darbo metu ir darbo vietoje naudoti alkoholines, psichotropines ar narko-
tines medžiagas bei neatsakingai elgtis darbo vietoje, darbo metu. 

Sudarome sąlygas darbuotojų deryboms su vadovybe dėl darbo sąlygų, skatiname darbuotojų 
asociacijų laisvę bei socialines ar visuomenines iniciatyvas, kurios stiprina asmeninę darbuo-
tojų motyvaciją bei kolektyvo integraciją.
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KAIP RŪPINAMĖS APLINKA

Poveikio klimato kaitai mažinimas ir visiškas aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimas yra pa-
matinis mūsų Grupės veiklos principas bei kokybės garantas klientams.

Grupės misija – atliekų tvarkymo verslas pagrįstas žiedinės ekonomikos principais profesionaliai 
ir atsakingai perdirbant pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas, iš kurių gaminami nauji gami-
niai žemės ūkio, transporto, perdirbamų pakuočių, elektros ir šilumos energijos sektoriams. 

Grupėje mes vadovaujamės šiais aplinkosaugos ir poveikio klimato kaitai mažinimo principais: 
 prevencinis aplinkosauginis požiūris, 
 neigiamo poveikio aplinkai minimizavimas, 
 žiedinės ekonomikos sprendimai bendradarbiaujant su klientais, partneriais ir tiekėjais, 
 siekis mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir bendrąjį aplinkosauginį pėdsaką.

 Siekdami šių tikslų, mes:
 griežtai laikomės nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos 

apsaugą atliekų tvarkymo sektoriuje, 
 faktiškai, sertifikuotai, skaidriai ir įrodomai tvarkome įmonių ir organizacijų veikloje 

susidarančias atliekas,
 teikiame atliekų sutvarkymo ataskaitas privatiems klientams ir valstybės institucijoms,
 vadovaujamės tarptautiniais principais ir standartais dėl šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijų apskaitos bei mažinimo,
 inicijuojame aplinkosaugos ir tvaraus vystymosi mokymus darbuotojams, klientams ir 

kitoms suinteresuotoms šalims,
 viešai komunikuojame apie aplinkosaugos ir klimato kaitos iššūkius ir Grupės siūlo-

mus atitinkamus sprendimus,
 viešai skatiname vadovautis tvaraus vartojimo ir atliekų mažinimo principais, mažinti 

gamtos išteklių naudojimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai,
 remiame aplinkosaugines iniciatyvas ir visuomeninius bei privačius projektus.
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KAIP UŽTIKRINAME SKAIDRUMĄ

Grupė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų, elgtis atsakingai, skaidriai, 
etiškai, sąžiningai ir atvirai. 

Atitinkamai, užtikriname, kad mūsų klientai išvengtų su atliekų tvarkymu susijusių teisinių, 
finansinių ir reputacijos rizikų. Jeigu tam matome būtinybę, tikslingai inicijuojame dialogą 
su klientais dėl skaidraus elgesio rinkoje ir kartu ieškome geriausių galimų skaidraus verslo 
sprendimų. 

Netoleruojame visų formų korupcijos. Antikorupcijos užtikrinimo tikslu Grupė griežtai laiko-
si korupcijos prevencijos principų, jų įgyvendinimo ir laikymosi reikalavimų.

Grupės reputacijos pagrindas – atitiktis nacionaliniams įstatymams, kitiems teisės aktams ir 
reikalavimams, taikomiems skaidriam ir atsakingam verslui, taip pat nuolatinė vidinė antiko-
rupcijos kontrolė. 

Kiekvienas Grupės darbuotojas ir vadovai individualiai atsako už įstatymų ir kitų reikalavimų 
žinojimą bei griežtą jų laikymąsi. Nuolat inicijuojame darbuotojų mokymus korupcijos pre-
vencijos tikslu.

Visais atvejais Grupės darbuotojai turi vadovautis atsakomybės, sąžiningumo, protingumo ir 
teisingumo principais tiek veikdami Grupės viduje, tiek santykiuose su klientais, partneriais, 
tiekėjais, rangovais, subrangovais, valstybės tarnautojais, išoriniais konsultantais, Grupės vers-
lo atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
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II. ELGESIO TAISYKLĖS

Šio Kodekso „Elgesio taisyklės“ (toliau – Elgesio taisyklės) yra skirtos Grupės darbuotojams, 
vadovams ir akcininkams. Jos yra tikslingai parengtos taip, kad būtų aiškios, suprantamos ir 
lengvai praktiškai pritaikomos. Šių taisyklų tikslas – etiškas ir atsakingas visų Grupės darbuo-
tojų elgesys kiekvieną darbo dieną, kiekvienoje darbo vietoje ir situacijoje, o kai kurios yra 
taikomos ir už Grupės veiklos ribų. 

Atsakingas elgesio taisyklių laikymasis yra Grupės organizacinės kultūros kūrimo, vystymo ir 
tęstinumo pagrindas. 

Siekdami aukščiausios reputacijos rinkoje, mes veikiame vadovaujantis Grupės vertybiniu  
POŽIŪRIU ir gerbiame šiuo pagrindu sukurtas elgesio taisykles: 

Elgesio sritys Elgesio taisyklės

KLIENTŲ 
INTERESŲ 
APSAUGA

Paslaugas teikiame faktiškai, sertifikuotai, skaidriai ir įrodo-
mai (vertė – produkto / paslaugos kokybė). 

Suprantame klientų poreikius ir esame lankstūs – teikiame 
individualiai pritaikytas atliekų tvarkymo, tvarkymo organiza-
vimo, audito, konsultavimo ir mokymų paslaugas (vertė – įvai-
rovė, lankstumas).

Elgiamės sąžiningai – rizikų išvengimas ir sklandūs, klien-
tų veiklai pritaikyti atliekų tvarkymo sprendimai leidžia veikti 
efektyviau ir nepatirti nenumatytų išlaidų (vertė – išlaidų suma-
žinimas). 

Giname klientų interesus – mūsų klientai veikia išvengdami 
su atliekų tvarkymu susijusių teisinių, finansinių ir reputacinių 
rizikų (vertė – rizikos sumažinimas). 

Padedame būti socialiai atsakingais – mūsų parengti sprendi-
mai ir tinkamas atliekų sutvarkymas padeda mūsų klientams įgy-
vendinti savo socialinę atsakomybę (vertė – socialinė atsakomybė). 

TEISINĖ, FINANSINĖ 
IR APLINKOSAUGINĖ 
ATSAKOMYBĖ

Grupės aplinkosaugos ir klimato kaitos prevencija 
Grupės korupcijos prevencija
Grupės atitikties politika 
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DARBUOTOJŲ
PROFESINĖ 
ETIKA

Aukščiausių standartų taikymas profesiniame elgesyje
Vadovų asmeninis pavyzdys
Netolerancija korupcijai ir jos formoms
Interesų konfliktų valdymas
Dovanų ir svetingumo politika
Netolerancija piktnaudžiavimui pareigomis
Atsakingi viešieji pirkimai
Pranešimai apie neetišką ir netinkamą elgesį

PAGARBA 
KOLEGOMS, 
DARBUOTOJŲ 
SVEIKATA IR 
SAUGUMAS

Pagarba ir bendradarbiavimas
Lygių galimybių užtikrinimas 
Netolerancija diskriminacijai, priekabiavimui, seksualiniam 
priekabiavimui ir patyčioms
Darbo vietos saugumo ir sveikatos užtikrinimas

GRUPĖS 
VERSLO 
INTERESŲ
APSAUGA

Ilgalaikės vertės kūrimas ir turto apsauga
Atsakinga išorinė komunikacija
Etiškas elgesys su suinteresuotomis šalimis
Atsakomybė paliekant Grupę
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III. ELGESIO KODEKSAS PRAKTIKOJE

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip reikėtų taikyti  šį Kodeksą.

Kodekse yra aiškiai išdėstyta:
 ko yra tikimasi iš kiekvieno darbuotojo, įskaitant vadovus ir akcininkus; 
 klausimai, kurių kiekvienas turime savęs paklausti prieš priimant sprendimus 

Grupės veikloje;
 asmeninių pranešimų apie šio Kodekso pažeidimus procedūra.

Šio Kodekso tikslas – visiems be išimties Grupės darbuotojams suteikti aiškumo, ko iš jų yra 
tikimasi Grupėje, kuomet jie atlieka savo pareigas Grupėje, o kai kuriais atvejais ir pasibaigus 
darbo santykiams su Grupe (Atsakomybė paliekant Grupę).

Grupė skatina ir motyvuoja visus darbuotojus laikytis šio Kodekso nuostatų – ypatingai „Elgesio 
taisyklių”. Šiuo tikslu, Grupė įsipareigoja inicijuoti periodinius mokymus, kurie padėtų darbuoto-
jams sužinoti, suprasti ir prisiimti atsakomybę už tinkamą šio Kodekso taikymą praktikoje. 

Visų Grupės darbuotojų pareigos apima:
 žinoti ir laikytis visų elgesio ir etikos taisyklių, nurodytų šiame Kodekse;
 dalyvauti mokymuose, kad suprastų šio Kodekso taisykles bei prisiimtų asmeni-

nę atsakomybę;
 dirbti Grupėje vadovaujantis šiuo Kodeksu, sistemingai taikant skirtingus jo as-

pektus;
 būti budriais ir reikalauti iš kolegų, kad jie vadovautųsi šiuo Kodeksu;
 naudotis Grupės informavimo apie pažeidimus procedūra, atvirai pasisakyti ir 

išreikšti susirūpinimą, jeigu jis yra pagrįstas.

Atitinkamai, Grupė netoleruoja ir netoleruos jokių šio Elgesio kodekso pažeidimų. 

Šio Kodekso pažeidimo atveju Grupė imasi adekvačių privalomų priemonių prieš darbuotojus 
ir vadovus, kurie tikslingai nesilaiko Elgesio kodekso ir pažeidžia jo reikalavimus, tokiu elgesiu 
sukeldami riziką Grupės verslo reputacijai rinkoje. 

KAIP MES PRIIMAME SPRENDIMUS 

Svarbu suprasti, kad šio Kodekso „Elgesio taisyklės” gali padėti darbuotojams ir vado-
vams priimti sprendimus, tačiau kiekvienai situacijai nėra vienos konkrečios taisyklės. 

Taigi, kiekvienas Grupės darbuotojas, asmeniškai priimdamas teisingiausią galimą 
sprendimą konkrečioje situacijoje, turi remtis ir asmeniniu vertinimu ir Grupės ver-
tybiniu POŽIŪRIU bei etiškos veiklos principais. 
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PRIEŠ PRIIMANT SPRENDIMĄ, PAKLAUSKITE SAVĘS:

 Ar tai yra teisėta?
 Ar tai yra sąžininga, teisinga ir atsakinga?
 Ar tai atitinka Grupės Etikos ir elgesio kodeksą?
 Ar žinau su mano sprendimu susijusias teisines, finansines, aplinkosaugines,   

reputacijos rizikas?
 Ar žinau, kad mano sprendimas nepakenks Grupės santykiams su klientais,  

partneriais, tiekėjais, rangovais, valstybės institucijomis, žiniasklaida ir visuomene?

Svarbu suprasti, kad šio Kodekso „Elgesio taisyklės“ gali padėti darbuotojams ir vado-
vams priimti sprendimus, tačiau kiekvienai situacijai nėra vienos konkrečios taisyklės. 

Jūsų atsakymas į visus šiuos klausimus yra
„TAIP“ 

DRĄSIAI 
VEIKITE!

Jūsų atsakymas į vieną, kelis ar kiekvieną 
šį klausimą yra „NE“

 

SUSTOKITE 
IR KLAUSKITE!
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KAIP MES KALBAME IR IŠREIŠKIAME SUSIRŪPINIMĄ 

Grupė yra dėmesinga klientų, tiekėjų, rangovų, darbuotojų, valstybės institucijų, akcininkų ir 
platesnės visuomenės išreiškiamam susirūpinimui dėl Grupės veiklos ar neveikimo, todėl esa-
me įsipareigoję atidžiai išklausyti ir suprasti kiekvieną ir tuomet stengtis sąžiningai bei veiks-
mingai išspręsti suinteresuotųjų šalių iškeltas problemas. 

Kiekviena išorės suinteresuotoji šalis gali susisiekti su 
Grupe šiais būdais ir kontaktais: 

Tel. 8 800 00 653 
El. p. info@zalvaris.lt
Adresu: Palemono g. 1, 52159, Kaunas, Lietuva 

Kiekvienas Grupės darbuotojas, įskaitant vadovus, turėtų laiku ir atvirai pranešti apie 
kylantį susirūpinimą ar galimus šio Kodekso pažeidimus šiais būdais:

 pasitarti su savo tiesioginiu vadovu;
 jeigu konkrečiu klausimu nepatogu ar nepriimtina kalbėtis su tiesioginiu vadovu, turė-

tumėte pasikalbėti su aukštesniu pagal pavaldumą vadovu;
 jeigu tam tikri veiksmai yra galimai neteisėti ir turi rimto Kodekso pažeidimo riziką, 

turėtumėte iš karto susisiekti su Grupės teisės arba atitikties vadovu arba direktoriumi 
arba pranešti el.p. pasitikejimolinija@zalvaris.lt

Pranešimas apie pažeidimus arba galimus pažeidimus yra Grupės darbuotojų teisė, to-
dėl nė vienas darbuotojas nebus baudžiamas, atleidžiamas iš darbo ir nebus diskrimi-
nuojamas už informavimą apie pažeidimus.




