
 
 
 

 

Godātais uzņēmējdarbības partneri! 

Koncerns Tele2 Group ("Tele2") ir ieviesis rīcības kodeksu un vides aizsardzības 
politiku, kas koncentrējas uz uzņēmējdarbības ētiku, apkārtējo vidi un to, kā mēs 
izturamies cits pret citu un apkārtējo uzņēmējdarbības pasauli. Tele2 rēķinās, ka visi tā 
uzņēmējdarbības partneri (konsultanti, piegādātāji un citas puses) vienmēr ievēros 
rīcības kodeksā un vides aizsardzības politikā izklāstītos standartus.  
 
Parakstot šo dokumentu ar tā pielikumā esošo rīcības kodeksu un vides aizsardzības 
politiku, Jūs apstiprināt, ka Jūs kā Tele2 uzņēmējdarbības partneris: 
 

 strādāsiet saskaņā ar rīcības kodeksā un vides aizsardzības politikā noteiktajām 
prasībām, ja tās uz jums attiecas; 
 

 ja iespējams, piekrītat informēt savus darbiniekus, aģentus, pārstāvjus un 
izplatītājus vai citas iesaistītas trešās puses par iepriekšminētajiem rīcības 
kodeksa un vides aizsardzības politikas standartiem un darīt visu iespējamo, lai 
iepriekšminētās personas un puses ievērotu un pildītu šos standartus; 
 

 atļaujat Tele2 vai neatkarīgam trešās puses auditoram saskaņā ar vienošanos 
starp Tele2 un Jums kā uzņēmējdarbības partneri, ja ir pamats uzskatīt, ka 
rīcības kodekss vai vides aizsardzības politika ir pārkāpta, pārbaudīt atbilstību 
rīcības kodeksam un vides aizsardzības politikai, īstenojot atbilstošus 
pasākumus, piemēram, rīcības kodeksa auditus, novērtējumus, pārbaudes, kā arī 
izmeklēšanas un/vai pārskatīšanas pasākumus. Tele2 nosūtīs iepriekšēju 
rakstisku paziņojumu par šādu pasākumu piemērošanu, ja vien nepastāvēs 
tūlītējs apdraudējums, un īstenos šādus pasākumus veidā, kas Jums kā 
uzņēmējdarbības partnerim neietekmēs parasto uzņēmējdarbības gaitu. Gan 
uzņēmums Tele2, gan arī Jūs kā piegādātājs apmaksāsiet savas izmaksas 
saistībā ar šādiem pasākumiem. Auditi koncentrēsies tikai uz jomām, kas ir 
saistītas ar rīcības kodeksu un vides politiku. 

 
Jūs kā uzņēmējdarbības partneris atzīstat, ka rīcības kodeksa un vides aizsardzības 
politikas ievērošana uzņēmumam Tele2 ir kritiski svarīga. To neievērošana tiks 
uzskatīta par nopietnu pārkāpumu, kā rezultātā, iespējams, Tele2 pārskatīs Jūsu kā 
uzņēmējdarbības partnera piemērotību visa Tele2 koncerna mērogā.  

 
Turpmāk norādītās personas vārdā: <uzņēmējdarbības partnera nosaukums, adrese, 
valsts>  
 
Organizācijas Nr.: Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu. 
 
 
Paraksttiesīgās personas  
paraksts: __________________________________ 

Vārds, uzvārds un amats: __________________________________ 

Vieta un datums: __________________________________ 


