
 

 

Keller uzņēmējdarbības ētikas kodekss – mūsu darba 

metodes 
 

Tas, kā mēs uzvedamies, ir ļoti svarīgi. Mēs visi kopā veidojam Keller kultūru, un tas, ko mēs 

darām vai nedarām, tieši ietekmē cilvēkus mums apkārt. Un tikai viena darbība vai nolaidība var 

sagraut mūsu reputāciju, mūsu akciju cenu un mūsu nākotni. 

 

Uzņēmējdarbības ētikas kodekss nosaka mūsu minimālās prasības visiem kolēģiem neatkarīgi no 

tā, kur mēs atrodamies un kurā Keller uzņēmumā strādājam.  Mūsu ētikas kodekss apvieno trīs 

lietas, kuru mērķis ir parūpēties par mūsu drošību: 

 

1. Likums – mums vienmēr ir jāievēro likums un tiesību akti, jo tas ir pamats, kādēļ ieinteresētās puses 

uzticas Keller. 

 

2. Mūsu darba metodes un atbalsta politika – tās sniedz informāciju, atbalstu un vadlīnijas, lai 

nodrošinātu, ka mēs nepārkāpjam likumu. 

 

• Rūpes par veselību un drošību:  

Mēs uzskatām, ka neviens nedrīkst ciest no 

mūsu veiktā darba – mums jāparūpējas, lai 

ikviens būtu drošībā un būtu vesels. 

• Darbinieku tiesību un daudzveidības 

atbalstīšana: Mēs augstu vērtējam, atbalstām 

un aizsargājam indivīda tiesības un cieņu, kā 

arī savu darbinieku daudzveidību, lai pret 

mums visiem izturētos ar cieņu. 

• Ētiskas un godprātīgas rīcības ievērošana: 

Mēs vienmēr esam godīgi, rīkojamies 

godprātīgi un ievērojam likumus – tāpēc 

ikviens var mums uzticēties. 

• Izvairīšanās no kukuļošanas un korupcijas: 

Mēs vienmēr nodrošinām, ka neiesaistāmies 

kukuļošanā un korupcijā un projektus iegūstam 

godīgi – lai cilvēki zinātu, ka mūsu lēmumi tiek 

pieņemti pareizo iemeslu dēļ. 

• Atklātas un atbildīgas saziņas uzturēšana: 

Mēs sazināmies atklāti, godīgi, skaidri un 

atbildīgi. 

• Izcilas klientu apkalpošanas nodrošināšana 

un sadarbība ar piegādātājiem, lai 

nodrošinātu mūsu standartu ievērošanu: 

Mēs strādājam, lai apmierinātu savu klientu 

vajadzības un pārsniegtu viņu cerības, – lai tie 

ar mums sadarbotos atkal un atkal.  Mēs 

nodrošinām, ka veidojam konstruktīvas 

attiecības ar saviem piegādātājiem un ka tie 

saprot mūsu principus un standartus, pēc 

kuriem mēs vadāmies savā darbā.  

• Darbs kopienā: Mēs rīkojamies atbildīgi un ar 

cieņu pret kopienām, kurās strādājam, jo esam 

daļa no tām. 

• Mūsu vides aizsardzība: Mēs saudzējam un 

aizsargājam vidi un cenšamies to pozitīvi 

ietekmēt, lai aizsargātu nākotni. 

• Pareizas rīcības aizstāvība: Mēs nekad 

neklusējam, ja uzskatām, ka mūsu principi tiek 

apdraudēti – mēs aizstāvam savus principus 

kopā. 

 

3. Mūsu vērtības – tādas mūsu pamatvērtības kā godīgums, sadarbība un izcilība nodrošina, ka 

vienmēr rīkojamies pareizi savu kolēģu, klientu, akcionāru un kopienu labā, bieži vien pārsniedzot 

likuma un savu darba principu prasības. 

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo ētikas un atbilstības amatpersonu vai sūtiet 

ziņojumu uz e-pasta adresi secretariat@keller.com. 


