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Piegādes ķēdes uzņēmējdarbības rīcības kodekss 

1. Ievads 

Mēs sagaidām, ka visi mūsu direktori, vadītāji un darbinieki, kā arī tie, kas strādā mūsu labā, vienmēr 
ievēros tiesību aktus un rīkosies ētiski un godprātīgi, kā tas ir izklāstīts Keller uzņēmējdarbības rīcības 
kodeksā Code of business conduct | Keller Group plc.Tādas pašas prasības mēs attiecinām arī uz savu 
piegādes ķēdi. Strādājot kopā, mūsu mērķis irveidot ilgtspējīgas biznesa attiecības abām pusēm. 

Keller pieprasa saviem piegādātājiem darboties saskaņā ar šajā Keller piegādes ķēdes 
uzņēmējdarbības rīcības kodeksā ("Piegādes ķēdes kodekss") noteiktajiem principiem un pilnībā 
ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus. Šis Piegādes ķēdes kodekss ir plašāks par 
piemērojamo tiesību aktu ievērošanu; tas ir izveidots pēc starptautiski atzītiem standartiem sociālās un 
vides atbildības veicināšanai. Ja rodas atšķirības starp standartiem un juridiskajām prasībām, piemēro 
stingrāko standartu saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. 

Šajā Piegādes ķēdes kodeksā ir izklāstītas Keller prasības attiecībā uz mūsu piegādes ķēdes rīcību 
saistībā ar darba tiesībām un cilvēktiesībām, veselību un drošību, vides aizsardzību, ētiku un 
pārvaldības praksi. 

Keller atbalsta ANO Globālo līgumu un cenšas ievērot tā 10 principus pretkorupcijas, vides, 
cilvēktiesību un darba tiesību jomā. Mēs sagaidām, ka mūsu piegādes ķēde mudinās un sadarbosies 
ar savu piegādes ķēdi, lai nodrošinātu, ka arī tā darbojas saskaņā ar ANO Globālā līguma principiem 
(www.unglobalcompact.org). Keller Uzņēmējdarbības rīcības kodeksa, kā arī šajā Piegādes ķēdes 
kodeksā aprakstīto principu pamatā ir ANO Globālais līgums (www.unglobalcompact.org), SDO 
konvencijas (Conventions and Recommendations (ilo.org)), Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo 

cilvēktiesību deklarācija (Universal Declaration of Human Rights | United Nations) un ANO konvencijas 

par bērna tiesībām (OHCHR | Convention on the Rights of the Child). 

2. Ilgtspēja 

Keller apņemšanās nodrošināt ilgtspēju ietver resursu efektīvu izmantošanu, saudzīgu attieksmi pret 
vidi un drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas. 

Piegādes ķēdes uzņēmumiem ir šādi pienākumi: 

 ievērot visus vietējos un valsts veselības aizsardzības un drošības likumus un noteikumus, 
kā arī nozares prasības; 

 ievērot visus vietējos un valsts vides aizsardzības likumus un noteikumus; 
 pārvaldīt savu darbību tā, lai pēc iespējas samazinātu negatīvu ietekmi uz vidi un kopienu; 
 nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, tostarp apmācību, 

darba procedūras un individuālos aizsardzības līdzekļus; 
 ievērot visus piemērojamos darba aizsardzības un darba drošības tiesību aktus; un 
 izveidot un uzturēt pārvaldības sistēmu vai programmu, kas veicina pastāvīgu veselības 

aizsardzības un drošības rādītāju uzlabošanu. 

3. Ētikas un juridiskās prasības 

Uzņēmums Keller savu uzņēmējdarbību veic ētiski un saskaņā ar tiesību aktiem, un tas sagaida, ka 
piegādes ķēdes uzņēmumi rīkosies tāpat. 

3.1 Pretkorupcijas tiesību akti 

Mēs uzsveram, cik svarīgi ir ievērot visus vietējos un valsts tiesību aktus un izvairīties no jebkāda veida 
korupcijas, kukuļdošanas vai citām neētiskām darbībām. Mēs sagaidām, lai, darbojoties mūsu labā, 

https://www.keller.com/how-we-work/code-business-conduct
http://www.unglobalcompact.org/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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piegādes ķēdes uzņēmumi: 

 iepriekš atklāj visas attiecības ar Keller direktoru, vadītāju, darbinieku vai personu, kas strādā 
ar Keller, kuras varētu radīt interešu konfliktu;  

 ievērotu visus piemērojamos pretmonopola un konkurences tiesību aktus; 
 ievērotu visus piemērojamos pret kukuļošanu un korupciju vērstos tiesību aktus, tostarp 

Apvienotās Karalistes 2010. gada Kukuļošanas likumu, Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu 
koruptīvās prakses likumu un līdzīgus tiesību aktus, un ieviestu atbilstošu politiku un 
uzticamas procedūras, kas paredzētas kukuļošanas un korupcijas novēršanai; 

 veiktu pilnīgu, precīzu un uzticamu uzskaiti par visiem jautājumiem, kas saistīti ar darījumiem 
ar Keller, un pēc pieprasījuma iesniegtu attiecīgo dokumentu kopijas; un 

 aizsargātu Keller konfidenciālo informāciju un veiktu visus saprātīgos pasākumus, lai novērstu 
tās izpaušanu, nozaudēšanu, zādzību, bojāšanu vai neatļautu izmantošanu. 

Piegādes ķēdes uzņēmumi nedrīkst: 

 veidot jebkādas attiecības ar Keller direktoru, vadītāju vai darbinieku, vai personām, kas 
strādā ar Keller, neatkarīgi no tā, vai tās ir finansiālas vai citādas, kas varētu būt pretrunā vai 
varētu šķist pretrunā ar šādas personas pienākumu rīkoties Keller interesēs; 

 iesaistīties jebkāda veida kukuļdošanā vai piedāvāt kādam Keller direktoram, vadītājam vai 
darbiniekam, vai šādas personas ģimenei vai draugiem jebkāda veida stimulu, lai iegūtu, 
saglabātu vai ietekmētu Keller uzņēmējdarbību; 

 piešķirt valsts amatpersonām jebkādas personiskas priekšrocības (piemēram, maksājumus 
un/vai aizdevumus, tostarp mazākas dāvanas ilgākā laika posmā); vai 

 pieņemt vai dot jebko vērtīgu, par ko var pamatoti uzskatīt, ka tas varētu ietekmēt 
uzņēmējdarbības lēmumus vai darījumus, jo īpaši pieņemt jebko vērtīgu no uzņēmuma 
vadības vai Keller darbinieka vai dot tam kaut ko vērtīgu. 

3.2 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana 

Keller ir apņēmies stingri ievērot visus piemērojamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas ("NILLN") un terorisma finansēšanas novēršanas ("TFN") likumus un noteikumus. Mēs 
sagaidām, ka piegādes ķēdes uzņēmumi, darbojoties mūsu labā, nepiedalās darbībās, kas var izraisīt 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai citas nelikumīgas darbības, jo īpaši: 

 apzināti neiesaistās vai nemēģina iesaistīties darījumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju; 

 godprātīgi ievēro piemērojamos NILLN / TFN pienākumus un nekavējoties ziņo mums par 
jebkuru jautājumu, par kuru ir aizdomas, ka tas varētu būt saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu vai terorisma finansēšanu; un 

 nesadarbojas ar sarakstos iekļautām personām un organizācijām (piemēram, saistībā ar 
aizdomām par terorismu vai narkotiku kontrabandu), uz kurām attiecas starptautiskas 
ekonomiskās sankcijas. 

3.3 Datu konfidencialitāte un drošība 

Piegādes ķēdes uzņēmumiem ir šādi pienākumi: 

 nodrošināt, ka Keller konfidenciālā informācija tiek turēta stingrā slepenībā, un veikt visus 
saprātīgos pasākumus, lai novērstu tās izpaušanu, nozaudēšanu, zādzību, bojāšanu vai 
neatļautu izmantošanu; un 

 aizsargāt mūsu datu konfidencialitāti un ievērot visus piemērojamos datu aizsardzības 
likumus, noteikumus un regulas. 

4. Cilvēktiesības un darba standarti 

Mēs sagaidām, ka Keller piegādes ķēde ievēros savu darbinieku un darbuzņēmēju cilvēktiesības un 
izturēsies pret tiem taisnīgi saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem. 
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Piegādes ķēdes uzņēmumiem ir šādi pienākumi: 

 ievērot visus piemērojamos bērnu darba tiesību aktus; 
 noteikt darba laiku, algas un virsstundu apmaksu saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību 

aktiem. Darba ņēmējiem ir jāmaksā vismaz minimālā likumā noteiktā alga vai alga, kas atbilst 
vietējiem nozares standartiem, atkarībā no tā, kura ir lielāka; 

 nodrošināt, ka darba attiecības starp darba ņēmējiem un piegādātāju ir brīvi izvēlētas un nav 
saistītas ar draudiem un ka visi darba ņēmēji var brīvi pamest darbu pēc saprātīga iepriekšēja 
paziņojuma, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus; 

 ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz uzmākšanos un darbinieku 
ļaunprātīgu izmantošanu; 

 pieņemt darbā darbiniekus, pamatojoties uz to spējām veikt darbu, nevis uz personiskajām 
īpašībām vai pārliecību (tostarp rasi, ādas krāsu, dzimumu, etnisko izcelsmi, tautību, 
valstspiederību, reliģisko piederību, seksuālo orientāciju, vecumu, invaliditāti, maternitāti vai 
ģimenes stāvokli); 

 atļaut biedrošanās brīvību. Darba ņēmējiem jābūt iespējai brīvi apvienoties pašu izvēlētās 
apvienībās un brīvībai slēgt koplīgumus, ja vietējie tiesību akti paredz šādas tiesības; un 

 nodrošināt atbilstošu politiku un uzticamas sistēmas, lai novērstu nelegāli vai neētiski iegūtu 
materiālu izmantošanu, jo īpaši politiku un sistēmas, lai iepirktu tēraudu, cementu un betonu 
no atbilstošiem avotiem, un pēc pieprasījuma nekavējoties sniegt Keller apliecinošus datus 
par savu piegādes ķēdi attiecībā uz šiem materiāliem. 

Piegādes ķēdes uzņēmumi nedrīkst: 

 izmantot piespiedu vai bērnu darbu; vai 
 pieļaut, ka pret to darbiniekiem tiek pielietota psiholoģiska, verbāla, seksuāla vai fiziska 

uzmākšanās vai jebkāda cita veida ļaunprātīga izmantošana. 

5. Atbilstība 

Keller patur tiesības novērtēt un uzraudzīt piegādātāju atbilstību šim Piegādes ķēdes kodeksam. 
Jebkuram piegādātājam, kas neievēro šo kodeksu, ir jāveic korektīvi pasākumi; pretējā gadījumā tas 
netiks izskatīts turpmākai sadarbībai. Jebkurš šī Piegādes ķēdes kodeksa pārkāpums var apdraudēt 
piegādātāja darījumu attiecības ar Keller, līdz pat to izbeigšanai. 

Piegādes ķēdes uzņēmumiem ir šādi pienākumi: 

 ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, nodrošinot produktus vai pakalpojumus Keller; 
 ieviest sistēmas un kontroles mehānismus, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību 

aktiem un šajā Piegādes ķēdes kodeksā izklāstītajiem principiem, tostarp politiku, apmācību, 
uzraudzības un revīzijas mehānismus; un 

 piemērot šos vai līdzīgus principus piegādes ķēdei, ar kuru tie sadarbojas, piegādājot preces 
un pakalpojumus uzņēmumam Keller. 

6. Neklusējiet 

Piegādātāji vai sadarbības partneri var ziņot par iespējamiem šā Piegādes ķēdes kodeksa 
pārkāpumiem vai uzdot ar to saistītus jautājumus: 

secretariat@keller.com 

Ja nepieciešama ārēja anonīma saziņa, piegādātāji vai sadarbības partneriem var sazināties ar: 

Ziņošana par incidentu un atjaunināšana (safecall.co.uk) 

7. Papildu informācija 

mailto:secretariat@keller.com
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Keller uzņēmējdarbības rīcības kodekss 

8. Dokumenta izmaiņu vēsture 

Kodeksa statuss: GALĪGĀ 

Izdošanas datums: 01.12.2021. 

Versija: 1.0 

Atbildīgais par politikas dokumentu: Grupas uzņēmuma sekretārs un juriskonsults 

Pārskatīšanas datums: 30.08.2022. 

 


