
 

AB „ACHEMA“ VERSLO 
PARTNERIŲ ELGESIO KODEKSAS 

AB „Achema“ labai vertina santykius ir bendradarbiavimą su visais partneriais bei nori vystyti 

verslo ryšius su partneriais, kurie laikosi tam tikrų vertybių. AB „Achema“ palaiko Jungtinių 

Tautų Darnaus Vystymosi Tikslų vertybes ir vykdo veiklą laikydamasi tarptautiniu mastu 

pripažintų žmogaus teisių normų, aplinkos tvarumo ir atsakingo verslo principų. AB 

„Achema“ reikalauja, kad panašūs standartai būtų taikomi ir partnerių verslo praktikoje. 

 

Šiuo elgesio kodeksu siekiama pateikti pagrindines vertybių ir etikos gaires, kurių AB 

„Achema“ tikisi iš savo partnerių. Šios gairės taikomos visoje tiekimo grandinėje. Tai reiškia, 

kad visi AB „Achema“ partneriai turi užtikrinti, kad jų pačių verslo partneriai savo veikloje 

taikytų panašius standartus. 

 

Tikimės, kad apie bet kokius šiame dokumente išdėstytų punktų pažeidimus bus nedelsiant 

pranešta AB „Achema“. Gairių nesilaikymas gali privesti prie verslo santykių nutraukimo. 

1.  HUMAN RIGHTS AND WORK 
ENVIRONMENT 



 

Partneriai visiems darbuotojams privalo užtikrinti sąžiningą darbo aplinką. Darbo organizavimas, darbuotojų įdarbinimas ir 

kompensavimo praktika turi atitikti tarptautinius standartus ir nacionalinius įstatymus. Visi darbuotojai privalo būti gerbiami, su 

darbuotojais turi būti elgiamasi sąžiningai. Tikimės, kad bendradarbiaujantys verslo partneriai laikosi toliau išvardytų principų ir 

reikalavimų: 

1.1 Vaikų darbas yra draudžiamas. Nei vienas darbuotojas 

neturi būti jaunesnis nei minimalaus legalaus darbingo 

amžiaus. Jauni darbuotojai neatlieka pavojingo darbo. 

1.2 Priverstinis darbas yra draudžiamas. 

1.3 Darbuotojai turi teisę dalyvauti profesinėse sąjungose ir 

kitose su darbu susijusiose organizacijose. Darbuotojai 

neturi būti baudžiami už dalyvavimą šiose organizacijose.  

1.4 Darbuotojams leidžiama reikšti skundus. Už skundų 

pareiškimus darbuotojai nėra baudžiami. 

1.5 Darbuotojai dirba pagal rašytinę darbo sutartį. Neteisėtas 

darbas nėra toleruojamas. 

1.6 Darbuotojams netaikomos fizinės ir psichologinės 

bausmės grasinamai, prie darbuotojų nepriekabiaujama. 

 

AB „Achema“ tikisi, kad partneriai laikysis aukštų etikos standartų, taip pat nacionalinių ir tarptautinių įstatymų ir kitų teisės aktų. 

2.1 AB „Achema“ partnerių veikla turi atitikti nacionalinius 

aplinkos apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus. 

2.2 Didelė aplinkos tarša yra draudžiama. 

2.3 Apie visus aplinkosauginius incidentus privaloma 

pranešti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. 

Privaloma imtis priemonių, siekiant išvengti tokių 

incidentų ateityje. 

2.4  

AB „Achema“ remia aplinkos apsaugos iniciatyvas ir ragina savo partnerius elgtis taip pat. AB „Achema“ remia aplinkai 

nekenksmingų technologijų ir atsinaujinančios energijos naudojimą. 

2.4 Šiuo metu naudojamos energijos šaltiniai yra žinomi ir 

patikrinti. 

2.5 Atliekos laikomos, transportuojamos, šalinamos ir 

perdirbamos aplinkai nekenksmingu būdu, ribojant 

grunto, vandens ir kitokią taršą. 

3.1 AB „Achema“ netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir 

tikisi, kad verslo partneriai neužsiims jokia korupcijos 

forma. 

3.2 AB „Achema“ griežtai laikosi sukčiavimo ir pinigų 

plovimo prevencijos taisyklių ir nuostatų ir reikalauja, 

kad tą darytų ir partneriai. 

3.3 AB „Achema“ užsiima laisva ir atvira verslo praktika ir 

netoleruoja antikonkurencinių susitarimų. 

3.4 Partneriai laikosi visų su šiuo dokumentu susijusių 

nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų. 

3.5 Medžiaga, kuri yra klasifikuojama kaip konfidenciali, turi 

būti saugoma ir neatskleidžiama. Turi būti laikomasi visų 

atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės 

aktų. 

3.6 Bet koks neteisėtas AB „Achema“ produktų naudojimas 

yra griežtai draudžiamas. Visi produktai turi būti 

naudojami tik laikantis atitinkamų nacionalinių ir 

tarptautinių taisyklių ir teisės aktų. Visi partneriai turi 

užtikrinti, kad AB „Achema“ produktai būtų teisėtai 

naudojami visoje tiekimo grandinėje. 

 

 

1. ŽMOGAUS TEISĖS IR DARBO APLINKA 
2.  

Apie bet kokius aukščiau nurodytų punktų 

pažeidimus privaloma nedelsiant pranešti AB 

„Achema“ elektroninio pašto adresais 

info@achema.com 

sales@achema.com 

2.  APLINKOS APSAUGA 

1.7 Diskriminacija dėl lyties, amžiaus, rasės, negalios ar 

seksualinės orientacijos yra draudžiama. Lygios 

galimybės tobulinti ir plėtoti su darbu susijusius įgūdžius 

ir kompetencijas privalo būti užtikrintos. 

1.8 Darbuotojams yra suteikiami tinkami darbo ir saugos 

mokymai, apsaugos priemonės. Darbuotojai nepatiria 

neadekvačių darbo saugos rizikų darbe. Į su darbu 

susijusius incidentus yra reaguojama ir imamasi 

veiksmų, siekiant išvengti tokių incidentų ateityje. 

1.9 AB „Achema“ vertina ir skatina darbuotojų sveikatą. AB 

„Achema“ tikisi, kad partneriai užtikrins kiekvienam 

darbuotojui sveikas darbo sąlygas ir saugos jų sveikatą 

darbe. 

1.10 Darbuotojai už darbą gauna teisingą atlygį. 

Darbuotojams turi būti mokamas ne mažesnis nei 

minimalus legalus darbo užmokestis. 

 

3. VERSLO ETIKA 


