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UAB „GRAINMORE“ VEIKLOS KODEKSAS
Šis kodeksas – tai UAB „Grainmore“ pareiškimas laikytis LR teisės aktų reikalavimų visose
socialinio atsakingumo srityse bei periodiškai peržiūrėti šio kodekso aktualumą. Šį kodeksą
komunikuosime visoms susijusioms šalims ir prižiūrėsime, kad jis būtų įgyvendinamas kasdieninėje
įmonės veikloje.
BENDROS NUOSTATOS
UAB „Grainmore“ atsakingai vykdydama savo veiklą, vertindama bei gerbdama savo klientų,
partnerių bei darbuotojų poreikius, siekia užtikrinti ekonominės, aplinkos ir socialinės veiklos
efektyvumą. Įgyvendinant šiuos tikslus, svarbų vaidmenį atlieka mūsų prekių ir paslaugų tiekėjai bei
rangovai. Šiuo tikslu sukūrėme mūsų tiekėjams veiklos kodeksą, kurio principų prašome laikytis.
VEIKLOS PRINCIPAI
UAB „Grainmore“ tiekėjai, klientai ir partneriai privalo laikytis visų teisės aktų bei reglamentų
reikalavimų, užtikrinti sąžiningą ir etišką veiklą, laikytis antikorupcinių ir nekyšininkavimo principų.
Mūsų įmonė vadovaujasi tarptautiniu mastu pripažįstamomis žmogaus ir darbuotojų teisėmis. Mes
siekiame užtikrinti, kad su visais mūsų darbuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai. Mes tikimės,
kad mūsų tiekėjai ir subrangovai laikysis tokių pačių, etiškų darbo sąlygų politikos, principų.
DARBO PRINCIPAI
Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai, saugome jų orumą. Netoleruojame jokios fizinės ir
psichologinės prievartos, šiurkštumo ir įžeidinėjimo. Užtikriname, kad darbo laikas atitinka LR teisės
aktų reikalavimus. Esant viršvalandiniam darbui, šis yra laisvai pasirenkamas ir yra apmokamas didesniu
tarifu nei įprastos darbo valandos. Visiems darbuotojams nustatytu periodiškumu mokame sutartą darbo
užmokestį. Darbo užmokestis už įprastą darbo savaitę (40 darbo val.) yra ne mažesnis negu valstybės
nustatytas minimalus atlyginimas. Nevengiame vykdyti jokių darbdavio įsipareigojimų darbuotojams
pagal LR teisės aktus.
UAB „Grainmore“ pripažįsta darbuotojų asociacijų laisvę, smerkia priverstinį darbą, vadovaujasi
teisės aktais, užtikrina teisingas darbo sąlygas ir sąžiningą darbo užmokesčio politiką bei skatina savo
tiekėjus vadovautis tais pačiais principais.

DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA
UAB „Grainmore“ stengiasi savo darbuotojams suteikti saugias ir sveikas darbo sąlygas,
investuoja į tinkamų ir saugių darbo priemonių aprūpinimą. Mūsų įmonės darbuotojų atstovai dalyvauja
saugos komiteto veikloje, teikia vadovybei pasiūlymus, kad saugi ir tinkama darbo aplinka būtų
užtikrinta kiekvienam įmonės darbuotojui. Įmonėje, vadovaujamės taisykle: „Tu saugai mane, o aš
tave“, tad kiekvienas įmonės darbuotojas privalo pranešti apie galimas nesaugias darbo sąlygas, bet
kokius nelaimingus atsitikimus ar susižeidimus. Iš savo tiekėjų taip pat reikalaujame sukurti saugią
aplinką savo darbuotojams bei susijusiems asmenims, nuolat gerinti darbo sąlygas ir, be abejo, laikytis
visų galiojančių sveikatos ir saugos taisyklių bei reikalavimų.
APLINKOS APSAUGA
UAB „Grainmore“ tiekėjai, klientai ir partneriai, atsižvelgdami į aplinkai daromą poveikį ir
tvarumą, turi siekti mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai. Atsiradus galimybei, primygtinai
siūlome visiems naudoti naujas, ekologiškesnes gamybos technologijas. Tiekėjai, partneriai ir klientai
mažų mažiausiai privalo laikytis visų taikytinų aplinkos apsaugos įstatymų ir norminių aktų reikalavimų.
Visas įmones ir fizinius asmenis, su kuriais bendradarbiaujame, skatiname diegti nuosavas valdymo
sistemas, kurios leistų jiems įvykdyti minėtus reikalavimus.
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