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UAB ,,PRIENU BUTIJ UKIS"
DARBUOTOJU ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sis UAB ,,Prienq butq [kis" (toliau - Bendrove) etikos kodeksas (toliau Kodeksas) taikomas
visiems Bendroves darbuotoj ams.

2. Kodekso nuostatos galioja visoms Bendroves veiklos rD5ims, kurias ji vykdo, iskaitant veiklas:

daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkq bendrosios nuosavybes administravimas,

daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq ir, nustatyta tvarka, namui priskirto Zemes sklypo

naudojimo organizavimas, prieZiura, remontas ir kitoks tvarkymas, pastato Sildymo ir karSto vandens

sistemos prieZilra (eksploatavimas) ir kt.

3. Bendroves darbuotojai turi laikytis Kodekso nonnq ir jomis vadovautis tiek tarpusavio

santykiuose, tiek santykiuose su vartotojais, butq savininkais ir trediaisiais asmenimis.

4. Bendroves darbuotojai turi laikytis atitinkamq ES direktyvq, Lietuvos Respublikos Konstitucijos,

istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei vykdyti teismq sprendimus.

s. Sis Kodeksas tvirtinamas direktoriaus isakymu ir skelbiamas viesai.

II. KODEKSO PASKIRTIS IR TIKSLAS

6. Kodekso paskirtis - nustatyti elgesio principus ir taisykles, skatinti jq taikym4 darbineje veikloje:

elgesyje su kolegomis, partneriais, butq savininkais, naudotojais ir visuomene. Bendroves vertybes

pagarba Zmogui ir valstybei, profesionalumas, efektyvumas, konfidencialumas, pavyzdingumas ir
padorumas, bendradarbiavimas, paslaugumas.

7, Kodekso tikslas - kurti kflrybi5kq ir geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti tinkamus bei efektyvius

tarpusavio rySius, pagarbius santykius su butq savininkais, naudotojais ir trediaisiais asmenimis,



uZtikrinti profesionalum4, didinti autoritet4, pasitikejim4 Bendroves darbuotojais. Teikiant paslaugas

siekti, kad mflsq butq savininkai- klientai, gautq kuo daugiau naudos, kuo daugiau demesio skirti jq

aptamavimui.

III. PAGRINDINIAI ELGESIO PRINCIPAI

8. Bendroves darbuotojai, teikdami paslaugas turi siekti, kad jq veikla uZtikrintq butq ir kitq patalpq

savininkq, naudotojq, paslaugq gavejq, vartotojq interesus, bei savo veikloje vadovautqsi Siais

principais:

8.1. pagarbos Zmogui ir valstybei principu - gerbti Zmogq, jo teises ir laisves, valstybg, jos
institucijas ir istaigas;

._.r 8.2. profesionalumo principu - Bendroves darbuotojai privalo tureti pakankamai Ziniq ir patirties,

btti gerai susipaZinE su istatymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais veikl4, turi nuolat kelti

kvalifikacij4, gilinti profesines Zinias, palaikyti gerus dalykinius rySius su darbuotojais, kitais

asmenimis, butq savininkais ai5kiai destyti savo mintis;

8.3. efektyvumo principu - Bendroves darbuotojai, atlikdami darbus, turi siekti, kad paslaugq

gavejq reikalavimai b[tq patenkinti kiek imanoma didesne dalimi, bfitq efektyviai naudojami

ZmogiSkiej i, laiko ir materialiniai i5tekliai;

8.4. konfidencialumo principu - Bendroves darbuotojai turi uZtikrinti, kad naudodami savo darbe

kompiuterines duomenq bazes, privalo pasirupinti reikalingomis apsaugos priemonemis, kad

pasaliniai asmenys neturetq galimybes pasinaudoti jose sukaupta informacija;

8.5. pawzdinsumo ir padorumo principu - Bendroves darbuotojai privalo blti nepriekai5tingos

reputacijos ir j4 saugoti; nesinaudoti kito asmens neZinojimu ar klaidomis; nemenkinti kitq bendroves

darbuotojq, elgtis pagarbiai, konfliktines situacijas sprgsti taikiai ir mandagiai, nereikSti paniekos;

pareigas atlikti nepriekai5tingai, laiku ir dalyki5kai; susilaikyti nuo vieSq pasisakymq savireklamos

tikslais informuojant apie galimybes, gebejimus ir visada veikti profesionaliai, saugoti savo profesijos

garbg ir prestiZ4, biiti toleranti5kais, paslaugiais;

8.6. bendradarbiavimo principu Bendroves darbuotojq bendradarbiavimas su kitais

administratoriais ir kitq profesijq atstovais turi boti grindZiamas abipusio pasitikejimo, s4Ziningumo,

mandagumo ir profesinio solidarumo principais; kai to reikalauja teises aktai, bendradarbiavimas turi

LJ

2



buti iteisintas atitinkamomis sutartimis. Bendrovds darbuotojai turi vienas kitam padeti profesineje

veikloje, jeigu tai neprie5tarauja teises aktq reikalavimams;

8.7. paslaugumo principu - geranori5kai ir mandagiai bendrauti su klientais ir kolegomis, isiklausyti

ijq poreikius.

IV. KODEKSO NUOSTATU LAIKYMOSI KONTROLE IR PRIEZIORA

9. Kodekso nuostatq laikymosi kontrolg ir prieZifrr4 Bendroveje vykdo Etikos komisija (toliau -

Komisija), kuri sudaroma Bendroves direktoriaus isakymu ne maZiaus kaip i5 3 nepriekai5tingos

reputacij os Bendroves darbuotojq.

10. Komisija gavusi raSytinE informacij4 apie Bendroves darbuotojo galim4 Kodekso paLeidimE,

vykdo paZeidimo nagrinejimo proced[rq. Sprendim4 del nuobaudos skyrimo ar neskyrimo priima

Bendroves direktorius. Drausmines nuobaudos skiriamos LR Darbo kodekso nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Bendroves darbuotojai pasira5ytinai supaZindinami su Siuo Kodeksu ir isipareigoja juo

vadovautis. Naujai priimamas darbuotojas su Siuo Kodeksu pasiraSytinai supaZindinamas i5 karto po

darbo sutarties pasira5ymo.
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