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Augstākajiem ētikas standartiem atbilstoša uzņēmējdarbība 
Tele2 strādā atbilstoši visaugstākajiem biznesa ētikas standartiem. Mēs esam pieņēmuši Rīcības 
kodeksu u (turpmāk — Kodekss), lai informētu Uzņēmējdarbības partnerus par spēkā esošajiem 
rīcības standartiem. 
 
Mēs nosakām, ka visiem Tele2 uzņēmējdarbības partneriem ir: 

• jāizlasa un jāizprot Kodekss;  
• parakstīt a rakstveidau vai elektronisku apliecinājumu, ka uzņēmējdarbības partneri ir 

izlasījuši un izpratuši Kodeksu  
• jānodrošina, ka tiek ievērots gan Kodeksa saturs, gan būtība. 
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Ievads 
Tele2 uzskata, ka uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no visas sabiedrības panākumiem. Ilgtspējīga 
sabiedrības izaugsme un stabila uzņēmējdarbība ir cieši saistītas. Lai saglabātu ilgtspējīgu 
uzņēmējdarbības modeli un palīdzētu veidot labāku sabiedrību, mums ir jāuzņemas pilna atbildība 
par mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.  Uzņēmējdarbības partneri ir svarīga mūsu 
uzņēmējdarbības daļa,tāpēc mēs pieprasām, lai viņi mums pievienotos mūsu centieniem.  

Tele2 mērķis ir, lai saprātīga uzņēmējdarbības prakse vadītu mūsu darbību un ikdienas rīcību, tādēļ 
Tele2 izturas pret korporatīvās atbildības jautājumiem tieši tāpat kā pret visām pārējām 
uzņēmējdarbības jomām. 

Šis Rīcības kodekss Uzņēmējdarbības partneriem balstās uzTele2 Rīcības kodeksu, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz Tele2, tās darbiniekiem, vadības grupu un uzņēmuma valdi. Šis rīcības kodekss satur 
principus, kam Tele2 vēlas sekot. Visas šajā dokumentā ietvertās atsauces uz Tele2 uzskatāmas arī 
kā atsauces uz Tele2 uzņēmējdarbības partneriem, ja vien no satura un konteksta neizriet cita 
nozīme. 

Kodeksa pamati 
Kodekss balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globalajā līgumā. Plašāku skatīt 1. 
pielikumā. 

Kodeksa darbības joma 
 
Mums ir svarīgi, lai Tele2 piegādājamās preces un pakalpojumi tiktu ražoti un sniegti ētiskā veidā. 
Tādēļ Tele2 sagaida, ka šis Kodekss tiek ievērots ikviena Tele2 uzņēmējdarbības partnera 
organizācijā, piemēram, saistītā uzņēmuma, piegādātāja, piegādātāja apakšuzņēmuma, tirgotāja vai 
ražotāja organizācijā neatkarīgi no tā, vai šie piegādātāji un tirgotāji sniedz pakalpojumus vai piegādā 
preces. 

Juridisko prasību ievērošana un Kodekss 
Tele2 ievēro piemērojamos tiesību aktus visās valstīs, kurās tā darbojas. . Kodekss nosaka minimālās 
prasības. Ja citos tiesību aktos neatkarīgi no tā vai tie ir vietējie, valsts līmeņa vai starptautiska 
mēroga, ietvertās prasības attiecībā uz  korporatīvo atbildību (turpmāk — KA) ir stingrākas nekā šajā 
Kodeksā noteiktāš, tās jāievēro un jāpilda . Situācijās, kas nav reglamentētas ne tiesību aktos, ne 
šajā Kodeksā, jāievēro  ANO Globālajā līgumā noteiktie principi. Ja  rodas  pretruna starp šo Kodeksu 
un obligātu vietējo tiesību normu, spēkā ir vietējā tiesību norma.  

Produktu un pakalpojumu drošība  
Tele2 piesaista klientus un izveido ar tiem ilgtermiņa attiecības, nodrošinot izmaksu ziņā efektīvus un 
kvalitatīvus pakalpojumus. To panāk, demonstrējot godīgumu un integritāti visā saziņā. Mūsu 
mārketinga vai reklāmas materiāliem, ir jābūt precīziem un patiesiem un jāatbilst vietējiem tiesību 
aktiem.  

Personas datu integritāte 
 
Savas darbības ietvaros Tele2 piekļūst klientu datiem, lai apstrādātu un uzglabātu tos. Apstrādājot 
datus, Tele2 un tā Uzņēmējdarbības partneriem jāņem vērā Tele2 klientu tiesības saglabāt 
personisko integritāti un privātumu.. 

Tele2 ievēro piemērojamos tiesību aktus un noteikumus attiecībā uz vārda brīvību, tiesībām uz 
privātumu un personas integritāti, kā arī personas saglabājamo datu izmantošanu apstrādei. Tele2 
dara visu iespējamo, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi klientu personas datiem. Tele2 apstrādā 
klienta personas datus tikai tad, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti. Ir svarīgi, lai klienti un darbinieki 
uzticētos Tele2  attiecībā uz klienta personas datu uzglabāšanu, un šo mēs varam panākt tikai 
sadarbībā ar mūsu Uzņēmējdarbības partneriem.  

 



 2018-11-05 

Klientu drošība 
 
Tele2 aktīvi strādā, lai novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu  tā sniegto komunikāciju pakalpojumu 
izmantošanu. Tādēļ Tele2 piedāvā rīkus, kas palīdz novērst r nevēlamu satura atklāšanu. Šajā sakarā 
mēs  īpašui uzmanīgi rūpējamies par bērnu un jauniešu drošību. 

Elektromagnētisko lauku iedarbība 
 
Elektroiekārtas, kas tiek izmantotas, izstaro starojumu un rada elektromagnētiskos laukus (EML). 
Apstrādājot  EML saistībā ar tīkliem, Tele2 ievēro attiecīgo iestāžu ieteikumus. 

 
Piegādātāji un pārdevēji 
Tele2 līgumattiecības ar piegādātājiem, pārdevējiem un tirgotājiem, ir nozīmīgi panākumu elementi. 
Piegādātāju un pārdevēju izvēle un iepirkuma  lēmumi jārealizē objektīvi,Tele2 interesēs, cenšoties 
iegūt vislabāko piedāvājumu, novērtējot izmaksas, prasību izpildi, piegādes iespējas, kvalitāti un citus 
būtiskus faktorus. 

Tele2 pārliecinās, lai uzņēmējdarbības lēmumi tiek pieņemti bez trešās puses negodprātīgas 
ietekmes. Tos piegādātājus un pārdevējus, par kuriem ir pierādījumi, ka tie ir mēģinājuši negodprātīgi 
ietekmēt Tele2 iepirkumu lēmumus, Tele2 var izslēgt no jebkuriem turpmākiem darījumiem ar Tele2 . 

 
Uzņēmējdarbības godīgums 

Korupcijas novēršana 
 
Tele2  darbinieki un valdes locekļi nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt, pieprasīt, dot vai pieņemt 
nepamatotas priekšrocības, lai iegūtu  personīgu labumu no kādas trešās puses, izņemot, ja var 
uzskatīt, ka tie sniegti vispārpieņemtas un labas uzņēmējdarbības prakses robežās, piemēram, kā 
reprezentācijas un saprātīgas viesmīlības pasākumi parastajā uzņēmējdarbības gaitā. Mēs sagaidām, 
ka Uzņēmējdarbības partneri ievēro šos standartus veicot Tele2 pasūtījumu.  

Vairumā  valstu dāvanu vai labumu došanu valsts iestāžu darbiniekiem un amatpersonā tiek 
uzskatītas par tiesību aktu pārkāpumu. Uzņēmējdarbības partneri nedrīkst piedāvāt naudu vai dāvanu 
valsts iestādes darbiniekam vai amatpersonai ne savā, ne Tele2 vārdā, izņemot simboliskas dāvanas 
ar nenozīmīgu vērtību naudā, ja vien to atļauj tiesību akti. 

Godīga konkurence 
Tele2 stingri atbalsta godīgu konkurenci un atvērtu tirgu. Viens no mūsu panākumu pamatiem ir 
monopola varas sadalīšana. Mēs esam pārliecināti, ka brīvas un godīgas konkurences apstākļi 
darbojas mūsu labā, ļaujot  Tele2 nodrošināt  klientiem kvalitatīvus un izdevīgus sakaru pakalpojumus 
parlabu cenu. Attiecīgi, Tele2 un Uzņēmējdarbības partneriem ir jāievēro konkurenci regulējošie 
tiesību akti un, piemēram, neiesaistīties slepenās vienošanās par cenām vai monopola stāvokļa 
izmantošanā. 

Interešu konflikts 
 
Pieņemot uzņēmējdarbības lēmumus, ir jāizvairās no interešu konflikta tā, lai lēmumi tiktu pieņemti 
vienmēr jāpieņem atbilstoši uzņēmuma Tele2 labākajām interesēm.Personīgas attiecības vai 
apsvērumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Tele2 pieņemtos lēmumus. Šis noteikums attiecas uz 
potenciālām priekšrocībām ne tikai uz Tele2 darbiniekiem, bet arī uz Tele2 darbinieku radiniekiem un 
draugiem. 

Tiek sagaidīts, ka Uzņēmējdarbības partneri identificēs iespējamos interešu konfliktus to 
(iespējamajās) attiecībās ar Tele2 un attiecīgi informēs Tele2 par šiem konfliktiem. 

Lai izvairītos no interešu konflikta riska, piemēro šādus principus: 
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• Darbiniekiem nav tiesību bez  uzņēmuma rakstiskas piekrišanasstrādāt ārpus Tele2 jebkādā statusā 
(piemēram, kā darbiniekam, konsultantam vai kā valdes loceklim). 

• JJa pastāv kaut neliels interešu konflikta risks, darbiniekam ir pienākums nekavējoties informēt savu 
vadītāju. 

Finanšu pārskati 
Tele2 ir pienākums stingri ievērot grāmatvedības principus un standartus (IFRS), precīzi un 
pilnīgi paziņot finanšu informāciju, kā arī nodrošināt atbilstošu iekšējo kontroli un procedūras, lai 
nodrošinātu, ka grāmatvedība un sniegtie finanšu pārskati atbilst tiesību aktiem. Uzņēmēju partneriem 
ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu Tele2 centienus šajā jomā. 

Tele2 finanšu uzskaites integritāte Tele2 uzņēmējdarbībai ir izšķiroši svarīga, un tas ir galvenais 
faktors, kas nodrošina mūsu akcionāru uzticību mums. Mums jānodrošina, lai visi darījumi tiktu 
pienācīgi reģistrēti, klasificēti un apkopoti saskaņā ar Tele2 grāmatvedības politiku. Uzņēmēju  
partneri nedrīkst prasīt, lai Tele2 darbinieks  iekļautu vai dzēstu uzņēmuma reģistros vai ierakstos 
tādu informāciju, kas apzināti slēpj, maldina vai maskē jebkāda finanšu vai nefinanšu darījuma vai 
rezultāta patieso būtību. 

Korporatīvā pārvaldība 
 
Tele2 stingri paļaujas uz pārredzamu un konsekventu korporatīvās pārvaldības praksi un ievēro katrā 
ģeogrāfiskajā tirgū spēkā esošo regulējumu un standartus. Tādējādi tiek aizsargātas visu Tele2 
akcionāru un ieinteresēto personu likumīgās intereses. Tele2 rēķinās, ka Uzņēmējdarbības partneri 
rīkosies saskaņa ar šo pieeju. 

 
Cieņa pret cilvēku 

Godīgi darba apstākļi 
Visiem Tele2 un to Uzņēmējdarbības partneru darbiniekiem ir tiesības uz cilvēka pamattiesībām,  

kas ir zināmas, saprotamas un ievērojamas, un tās piemēro vienādi. Nevienam nedrīkst piemērot 
miesas sodu, fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai verbālu uzmākšanos vai izmantošanu. Piespiedu 
darbs un ekspluatēšana ir stingri aizliegti. Darbiniekiem nav jāiesniedz depozīts vai personu 
apliecinoša dokumenta oriģināls kā nodarbinātības nosacījums. 

Darbinieki nav spiesti strādāt vairāk par parasto un virsstundu darbalaiku saskaņā ar ierobežojumiem, 
ko pieļauj tiesību akti tajā valstī, kurā viņi strādā. Virsstundu darbu kompensē, piemērojot likmi, kas 
nav mazāka par likumā noteikto. Visiem darbiniekiem ir jānoslēdz līgumi, kuros ir precizēti darba 
attiecību nosacījumi. Kā darbaspēku nedrīkst izmantot bērnus, kuru vecums ir mazāks par 15 
(piecpadsmit) gadiem vai par minimālo darba vecumu, kas noteikts vietējos tiesību aktos – atkarībā 
no tā, kurš ir lielāks. Darbiniekus, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, nedrīkst iesaistīt 
bīstamā vai smagā darbā vai nakts maiņās. 

Bērnu aizsardzība 
Lai atbalstītu bērnu tiesību aizsardzību, Tele2 sniedz norādījumus saviem darbiniekiem par bērnu 
aizsardzību.  

Tele2 darbiniekiem nekādā gadījumā nav atļauts sazināties vai satikt bērnus jebkura veida seksuāla 
rakstura nolūkiem. Tas attiecas, strādājot mūsu vietējos tirgos, strādājot ārzemēs un darba 
braucienos. Mēs neapmeklējam bārus, restorānus vai viesnīcas, kur jebkādā veidā seksuāli izmanto 
bērnus. Mēs nekavējoties ziņojam policijai par nepilngadīgo seksuālas izmantošanas gadījumiem. 
Tele2 piemēro tādu pašu standartu tiešsaistē kā bezsaistē un neļauj darbiniekiem turēt viņu rīcībā vai 
meklēt materiālus, kuros ir dokumentēta bērnu seksuāla izmantošana.   

Uzņēmējdarbības partneriem ir jaievēro šos principus, veicot darbu pēc Tele2 pasūtījuma. 

DDaudzveidība  un iekļaušana 
VisusTele2 un tā Uzņēmējdarbības partneru darbiniekus aizsargā pamattiesības pret diskrimināciju. 
Tele2 neatbalsta diskrimināciju neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota aktīvi vai ar pasīvu atbalstu, 
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pamatojoties uz etnisko izcelsmi, nacionalitāti, reliģiju, invaliditāti, dzimumu, seksuālo orientāciju, 
laulību vai vecāku statusu, arodbiedrības piederību, politisko piederību vai vecumu 

Darba ņēmēju tiesības brīvi apvienoties un slēgt koplīgumus saskaņā ar to valstu, kurās viņi strādā, 
likumiem tiek atzītas un ievērotas. 

Darba samaksa un labumi 
 
Visiem tele2 un Uzņēmējdarbības partneru darbiniekiem ir jānodrošina  , ka darbiniekam  netiek 
maksāts mazāk par minimālo kopējo algu, kas noteikta piemērojamos valsts tiesību aktos, ieskaitot 
visas obligātās algas, pabalstus un labumus. Visiem darbiniekiem ir tiesības uz vienādu atalgojumu 
par vienādu darbu, kā arī uz periodisku apmaksātu atvaļinājumu. 

Arodveselība un darba drošība  
Darba drošība Tele2 ir prioritārs jautājums. Negadījumu un veselības kaitējumu novēršanai jāveic 
atbilstoši pasākumi, samazinot darba vides risku cēloņus un nodrošinot atbilstošu drošības 
aprīkojumu. Šādu rīcību mēs sagaidām arī no Uzņēmējdarbības partneriem. 

Vide 
Jāievēro vides likumi un noteikumi, kas piemērojami vietējai apkārtnei un attiecīgajai 
uzņēmējdarbības nozarei. Jāveicina prakse, kas mazina ietekmi uz vidi, un, izmantojot videi jutīgas 
vielas vai procesus, jārīkojas uzmanīgi. Tele2 veicina ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, proaktīvi 
samazinot resursu patēriņu un tādējādi arī ietekmi uz vidi. Tele2 vides centieni ir balstīti uz Tele2 
Vides politiku (skatīt Pielikumu Nr.2), kurā ir izklāstīta sīkāka informācija par mūsu vides darbu. 
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Ziņošana par pārkāpumiem 
Uzņēmējdarbības partneru pienākums ir nodrošināt, lai šī Kodeksa būtība un garstiktu izklāstīts, 
saprasts un ievērots to organizācijās, kā arī mudinātu darbiniekus ziņot par Kodeksam neatbilstošu 
rīcību. Tieša vai netieša piekrišana apšaubāmām darbībām nav pieļaujama  

Brīdī, kad darbinieks uzzina vai arī tam rodas aizdomas par darbībām, kas tiek veiktas Tele2 vai 
Uzņēmumu partneru darba vietās, kas var būt pretrunā ar šo Kodeksu viņam ir pienākums par to 
paziņot.  

Lai iesniegtu ziņojumu ar Ziņneša kanāla palīdzību, veiciet kādu no šīm darbībām: 

• nosūtiet ziņojumu uz epastu:   report.violation@tele2.com, nosūtit vēstuli uz šādu adresi: 
“Tele2 Whistle Blower, Group Security, Torshamnsgatan 17, SE-164 40 Kista Zviedrija”. 

• Tiešais tālrunis saziņai: +46 701 620 062  

Tiks pieņemti arī anonīmi ziņojumi, taču mēs augstu vērtējam arī ziņotāja kontaktinformāciju. 

Pārvaldība 
Šo Kodeksu ir apstirpinājusi Tele2 AB direktoru padome un valde.  

 

mailto:report.violation@tele2.com
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1. pielikums  - rīcības kodeksa pamats 
 
Kodekss balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pasaules pakta (Global Compact) desmit 
principiem1. 
 
ANO Pasaules pakts aicina uzņēmumus pieņemt, atbalstīt un savā ietekmes sfērā īstenot noteiktu 
pamatvērtību kopu cilvēktiesību, darba standartu, vides aizsardzības un korupcijas apkarošanas 
jomā. 
 

Cilvēktiesības 
1. princips: uzņēmumiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski atzītas cilvēktiesības;  

 
2. princips: jāpārliecinās, ka tie nav iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos.  

Darba standarti 
3. princips: uzņēmumiem jāievēro apvienību veidošanas brīvība un jāatzīst tiesības veikt 

pārrunas par koplīgumu slēgšanu;  
 

4. princips: visu veidu piespiedu un spaidu darba izskaušana;   
 

5. princips: bērnu darba izmantošanas efektīva novēršana;   
 

6. princips: diskriminācijas novēršana attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām un 
nodarbošanos.  

Vide 
7. princips: uzņēmumiem jāīsteno piesardzīga pieeja vides aizsardzības jautājumos;  

 
8. princips: jāuzņemas iniciatīva, lai veicinātu atbildības uzņemšanos par apkārtējo vidi;  

 
9. princips: jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana.  

Korupcijas apkarošana 
10. princips: uzņēmumiem jācīnās pret visu veidu korupciju, tostarp izspiešanu un 
kukuļdošanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ANO Pasaules pakta principi ir vispāratzīti un ir aizgūti no:   

- Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas;   
- Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarācijas par pamatprincipiem un tiesībām darbā;   
- Rio deklarācijas par vidi un attīstību;   
- Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas.  
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2. pielikums  - Vides aizsardzības politika 

Ievads 
Tele2 tic, ka vides ziņā ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir ilglaicīgas pelnītspējas priekšnosacījums. Tele2 
produkti un pakalpojumi veicina ilgtspējīgākas pasaules veidošanu, savukārt, plašāka digitalizācija 
rada mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Mums ir svarīgi panākt, lai ietekme uz vidi būtu neliela, — šim mērķim jāatspoguļojas mūsu rīcībā un 
ikdienas uzņēmējdarbībā. Mēs esam pieņēmuši šo Vides aizsardzības politiku, lai nodrošinātu, ka 
vides apsvērumi tiek ņemti vērā visās mūsu uzņēmējdarbības jomās. 

Vides aizsardzības politikas darbības joma 
 
Ir svarīgi, lai Tele2 piegādātās preces un pakalpojumi tiktu ražoti un nodrošināti videi draudzīgā veidā. 
Tele2 rēķinās, ka Vides aizsardzības politiku piemēros un ieviesīs gan organizācijas pārdošanas 
sektorā, gan arī tās sagādes sektorā, tostarp visi ar Tele2 saistītie uzņēmumi, piegādātāji un ražotāji, 
neatkarīgi no tā, vai attiecīgā puse sniedz pakalpojumus vai piegādā preces. Sagādes sektorā ietilpst 
piegādātāji produktu un pakalpojumu sagādes departamentiem. Pārdošanas sektorā ietilpst dažādi 
posmi no pārdošanas departamentiem un mazumtirgotājiem līdz klientiem, pakalpojumu un produktu 
dzīves cikla garumā. 

Pārvaldība 
Tele2 ievēro tās valsts likumus un noteikumus, kurā darbojas. Vides aizsardzības politikā ir noteiktas 
minimālās prasības. Ja citos reģiona vai valsts līmeņa tiesību aktos, normatīvos vai noteikumos ir 
paredzēta stingrāka pozīcija attiecībā uz vides aizsardzības jautājumiem, tad tie ir jāievēro. 

Politika 
Tele2 atbalsta videi draudzīgas uzņēmējdarbības prakses un metožu veicināšanu. Tas nozīmē, ka 
mēs centīsimies samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, pirms tā rodas, nevis pēc tam, un visā mūsu 
darbībā centīsimies panākt, lai tā būtu pēc iespējas mazāka. 

Piesardzīga pieeja 
Tele2 atbalsta piesardzīgu pieeju vides problēmām, tādējādi pēc iespējas samazinot ietekmi uz 
apkārtējo vidi. Slēdzot piegādes darījumus, Tele2 pieprasa, lai tiktu parakstīts un ievērots Rīcības 
kodekss. 

CO2 izmeši 
Mēs nosakām stingras vides aizsardzības prasības visām mūsu darbības jomām, kas ir saistītas ar 
izmešu veidošanos, piemēram, ceļošanai, transportam un ražošanai. Tele2 vienmēr cenšas 
samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus. Mēs aktīvi piedāvājam klientiem pakalpojumus, 
kas palielina efektivitāti un samazina CO2 izmešus. Sadarbojoties ar partneriem un klientiem, mēs 
mēģinām samazināt oglekļa izmešu daudzumu, tādējādi cīnoties pret klimata pārmaiņām. 

Enerģijas patēriņš 
Tele2 ir pieņemta stratēģija uzņēmuma enerģijas patēriņa samazināšanai. Enerģijas patēriņš ir rūpīgi 
jāuzrauga, jāmēra un par to jāziņo. 

Dabas resursi 
Saistībā ar dabas resursu patēriņu uzņēmumā vienmēr rīkojas taupīgi, un ar videi kaitīgām vielām 
vienmēr darbojas ar lielu piesardzību. 

Atkritumi 
Tele2 dara visu iespējamo, lai pārstrādātu un atkārtoti izmantotu materiālus un produktus. Liekas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas uzņēmumā izmanto atkārtoti vai pārdod trešajai pusei. Nolietotas 
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iekārtas utilizē saskaņā ar juridiskajām prasībām un pārstrādā atkārtotai lietošanai, kad vien tas ir 
iespējams. 

Atklāšana un slēgšana 
Īpaši ainaviskā vidē Tele2 ierobežo mastu un antenu vizuālo redzamību. Atklājot un slēdzot darbības 
vietas un tīklus, uzņēmums rīkojas ar vislielāko rūpību pret apkārtējo vidi un saskaņā ar piesardzības 
principu. Mēs veicinām globālo ilgtspēju, izstrādājot, popularizējot un izmantojot resursu ziņā 
efektīvus un videi draudzīgus pakalpojumus, kā arī savā darbībā samazinām savas rīcības ietekmi uz 
apkārtējo vidi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Augstākajiem ētikas standartiem atbilstoša uzņēmējdarbība
	Augstākajiem ētikas standartiem atbilstoša uzņēmējdarbība 1
	Ievads 3
	Kodeksa pamati 3
	Kodeksa darbības joma 3
	Juridisko prasību ievērošana un Kodekss 3
	Produktu un pakalpojumu drošība 3
	Personas datu integritāte 3
	Klientu drošība 3
	Elektromagnētisko lauku iedarbība 4

	Piegādātāji un pārdevēji 4
	Uzņēmējdarbības godīgums 4
	Korupcijas novēršana 4
	Godīga konkurence 4
	Interešu konflikts 4
	Finanšu pārskati 5
	Korporatīvā pārvaldība 5

	Cieņa pret cilvēku 5
	Godīgi darba apstākļi 5
	Bērnu aizsardzība 5
	DDaudzveidība  un iekļaušana 5
	Darba samaksa un labumi 6
	Arodveselība un darba drošība 6
	Vide 6

	Ziņošana par pārkāpumiem 7
	Pārvaldība 7
	1. pielikums  - rīcības kodeksa pamats 8
	Cilvēktiesības 8
	Darba standarti 8
	Vide 8
	Korupcijas apkarošana 8
	2. pielikums  - Vides aizsardzības politika 9
	Ievads 9
	Vides aizsardzības politikas darbības joma 9
	Pārvaldība 9
	Politika 9
	Piesardzīga pieeja 9
	CO2 izmeši 9
	Enerģijas patēriņš 9
	Dabas resursi 9
	Atkritumi 9
	Atklāšana un slēgšana 10

	Ievads
	Kodeksa pamati
	Kodeksa darbības joma
	Juridisko prasību ievērošana un Kodekss
	Produktu un pakalpojumu drošība
	Personas datu integritāte
	Klientu drošība
	Elektromagnētisko lauku iedarbība

	Piegādātāji un pārdevēji
	Uzņēmējdarbības godīgums
	Korupcijas novēršana
	Godīga konkurence
	Interešu konflikts
	Finanšu pārskati
	Korporatīvā pārvaldība

	Cieņa pret cilvēku
	Godīgi darba apstākļi
	Bērnu aizsardzība
	DDaudzveidība  un iekļaušana
	Darba samaksa un labumi
	Arodveselība un darba drošība
	Vide

	Ziņošana par pārkāpumiem
	Pārvaldība

	1. pielikums  - rīcības kodeksa pamats
	Cilvēktiesības
	Darba standarti
	Vide
	Korupcijas apkarošana
	2. pielikums  - Vides aizsardzības politika
	Ievads
	Vides aizsardzības politikas darbības joma
	Pārvaldība
	Politika
	Piesardzīga pieeja
	CO2 izmeši
	Enerģijas patēriņš
	Dabas resursi
	Atkritumi
	Atklāšana un slēgšana



