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       Hamburga (Hamburg), 2021. gada aprīlī 

Priekšvārds 

VAN GRAAF piešķir lielu nozīmi tam, lai visas uzņēmuma darbības raksturotu godīgums, 
caurredzamība, integritāte un taisnīgums. Kā VAN GRAAF pakalpojumu sniedzējam un sadarbības 
partnerim Jums ir jāizlasa un jāsaprot Pakalpojumu sniedzēju un sadarbības partneru rīcības kodekss 
un tas ir jāievēro visās jomās un biznesa attiecībās. Visi darījumi, kas tiek veikti ar VAN GRAAF vai tā 
vārdā, vienmēr ir jāveic saskaņā ar šo Rīcības kodeksu un ievērojot tās valsts likumdošanas aktu 
prasības, kurā darbība tiek veikta.  Ja kāds šī Rīcības kodeksa noteikums ir pretrunā valsts vai reģiona 
tiesību aktiem, vienmēr ir jāievēro likumīgās prasības. Šajā gadījumā pakalpojumu sniedzējam vai 
sadarbības partnerim par to nekavējoties ir jāinformē VAN GRAAF. VAN GRAAF prasības var pārsniegt 
valsts un reģionālo tiesību aktu noteikumus. VAN GRAAF sagaida, ka pakalpojumu sniedzēji un 
sadarbības partneri ievēros 

 valsts un starptautiskos likumus un noteikumus; 

 Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju („SDO konvencija”); 

 ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju; 

 nozares standartus 

 un visas citas attiecīgās tiesību  

normas.  
 

1. Uzņēmuma atbildība  

Cilvēktiesības 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri kā pamatnostādnes un vispārīgas prasības 
ievēro un aizsargā visā pasaulē piemērojamos cilvēktiesību aizsardzības noteikumus. Jo īpaši tas 
nozīmē, ka VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri neizmanto piespiedu vai bērnu 
darbu. Pakalpojumu sniedzēji un biznesa partneri ievēro SDO konvencijas 138. un 182. panta 
noteikumus par likumā noteikto minimālo vecumu bērnu nodarbināšanai. 
 

Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri nediskriminē pēc etniskās, nacionālās vai 
sociālās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, reliģijas, pasaules uzskata, vecuma, invaliditātes, seksuālās 
orientācijas, politiskās attieksmes ‒ ja tā pamatojas uz demokrātiskiem principiem un iecietību pret 
citādi domājošiem ‒ vai jebkuras citas likumīgi aizsargātas pazīmes, ja vien tas nav pretrunā 
imperatīvajām tiesībām. 
 

Minimālā alga 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri nodrošina, ka viņu darbinieki saņem 
attiecīgu samaksu, kas atbilst vismaz juridiski spēkā esošajam un garantētajam minimumam. Ja nav 
likumā noteiktu vai vispārēji saistošu koplīguma noteikumu, atalgojums pamatojas uz nozarei 
raksturīgo, vietējam līmenim atbilstošo atalgojumu un pabalstiem, kas darbiniekiem un viņu ģimenēm 
nodrošina pietiekamu dzīves līmeni. 
 

Drošība darba vietā un darba laiks 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri ievēro piemērojamās juridiskās prasības 
darba drošībai un veselības aizsardzībai darba vietā. Tie atbalsta turpmāku darba apstākļu 
pilnveidošanu un uzlabošanu. Darba laiks atbilst vismaz attiecīgajām valsts likumdošanas aktu prasībām 
vai minimālajiem standartiem attiecīgajās valsts ekonomikas nozarēs. 
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Produktu drošums 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri ievēro visus piemērojamos produktu 
drošuma noteikumus un prasības, jo īpaši juridiskās prasības attiecībā uz produktu drošumu, 
marķēšanu un iepakošanu, kā arī bīstamu vielu un materiālu izmantošanu. 
 

Tiesības apvienoties 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri ievēro darbinieku tiesības saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts tiesību aktiem dibināt uzņēmuma organizācijas vai pievienoties 
starpuzņēmumu organizācijām.  
 

2. Vides un klimata aizsardzība 

Atbilstība likumdošanas aktu prasībām 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri uzņemas atbildību par vides aizsardzības 
jautājumiem un ievēro visas juridiskās prasības, kas attiecas uz vidi un ilgtspējību. 
 

Enerģijas un resursu efektivitātes paaugstināšana 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri taupīgi izmanto dabas resursus un līdz 
minimumam samazina vides piesārņošanu savos ražošanas procesos un produktos. Tie palīdz mazināt 
enerģijas patēriņu un CO2 emisijas. VAN GRAAF aicina pakalpojumu sniedzējus un sadarbības 
partnerus saudzēt dabas resursus. Negatīvā ietekme uz klimatu, vidi un savvaļas dzīvniekiem ir jāmazina 
un pēc iespējas jānovērš, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot materiālus, pielāgojot ražošanas 
procesus un izmantojot aizstājējmateriālus. Turklāt tiek gaidīts, ka pakalpojumu sniedzēji un sadarbības 
partneri piedalīsies klimatam draudzīgu produktu un darba metožu izstrādē un lietošanā, lai veicinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu. 
 

3. Caurredzamas biznesa attiecības un biznesa ētika 

Interešu konfliktu nepieļaušana 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri pieņem savus lēmumus, tikai pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem, un tos neietekmē personiskās intereses un attiecības. 
 

Korupcijas aizliegums 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri nepieļauj korupciju. Tie pēc iespējas 
nodrošina, ka viņu darbinieki, apakšuzņēmēji vai pārstāvji nepiedāvā kukuļus, nepieļaujamus 
ziedojumus vai citus nepieļaujamus maksājumus vai labumus klientiem, valsts amatpersonām vai citām 
trešām personām un nepieņem tos. Tas attiecas arī uz tā sauktajiem „veicināšanas maksājumiem” 
(piemēram, nelikumīgi maksājumi, lai pasteidzinātu ikdienas administratīvās lietas). 
 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas aizliegums 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri nepieļauj noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju savos uzņēmumos, veicot atbilstošus organizatoriskus pasākumus. 

 

Dāvanas, viesmīlība un ielūgumi 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri tieši vai netieši ietekmēšanas nolūkā 
nepiedāvā darbiniekiem vai trešām personām nepiemērotus labumus dāvanu, viesmīlības vai ielūgumu 
veidā. Viņi arī nelūdz un nepieņem nepiemērotus labumus. 
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Valsts kā klients un saziņa ar iestādēm 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri stingri ievēro juridiskās prasības, sazinoties 
ar valdībām, varas iestādēm un valsts iestādēm. Piedaloties publiskos konkursos, tie ievēro attiecīgās 
likumdošanas aktu prasības un brīvas un godīgas konkurences noteikumus.  
 

Konsultanti un starpnieki 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri izmanto konsultantus vai starpniekus tikai 
saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Jo īpaši tie ievēro, ka konsultantiem/starpniekiem atlīdzību 
maksā tikai par faktiski sniegtajiem konsultāciju un starpniecības pakalpojumiem un ka atlīdzība ir 
proporcionāla sniegtajam pakalpojumam. 
 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēju un sadarbības partneru līgumpartneri 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem tiek lūgts paziņot šī Rīcības kodeksa 
principus saviem tiešajiem līgumpartneriem, pēc iespējas veicināt, ka viņu līgumpartneri tos ievēro, un 
lūgt šos principus izpildīt. Tiek lūgts arī ieteikt saviem līgumpartneriem aicināt savus līgumpartnerus 
ievērot šo līgumpartneru Rīcības kodeksu. 
 

4. Datu aizsardzība un intelektuālais īpašums 

Datu aizsardzība un konfidencialitāte 

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri nodrošina visu piemērojamo personas datu 
aizsardzības prasību (īpaši darbinieku, darbuzņēmēju un klientu) ievērošanu, kā arī visu citu saistību, 
kas izriet no konfidencialitātes līgumiem ar VAN GRAAF, izpildi. 
 

Intelektuālais īpašums 

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri aizsargā VAN GRAAF intelektuālo īpašumu un respektē 
trešo personu intelektuālo īpašumu. Intelektuālais īpašums iekļauj, piemēram, izstrādes rezultātus, 
rasējumus, patentus, zīmolus un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības, dizainu, 
komercnoslēpumus, paraugus, modeļus un citas zinātības. Turklāt uzņēmumam VAN GRAAF nedrīkst 
piegādāt nekādus produktus, kas pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu. 
 

5.  Ziņošana par pārkāpumiem  

VAN GRAAF pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem ir jāziņo par aizdomām par juridisko 
prasību, kā arī šī Rīcības kodeksa pārkāpumu. Pārkāpumu gadījumā ir jāinformē VAN GRAAF 
kontaktpersona. 
 

6. VAN GRAAF Pakalpojumu sniedzēju un sadarbības partneru rīcības kodeksa 
pārkāpumi 

Rīcības kodekss pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem ir daļa visu ar VAN GRAAF 
noslēgto līgumu. Ja rodas aizdomas par VAN GRAAF Rīcības kodeksa pārkāpumu, pakalpojumu 
sniedzēji un sadarbības partneri atbalsta VAN GRAAF jautājuma noskaidrošanā. Šī Rīcības kodeksa 
pārkāpumu gadījumā VAN GRAAF patur tiesības atbilstoši reaģēt, ņemot vērā pārkāpuma smagumu. 
Tas tostarp, bet ne tikai, iekļauj prasību nekavējoties novērst pārkāpumu, zaudējumu atlīdzināšanas 
pieprasīšanu vai līguma laušanu. Nopietnu šī Rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumā VAN GRAAF patur 
tiesības uz līguma ārkārtas izbeigšanu. 
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_________________________________________________________________________________ 
 

Pakalpojuma sniedzēja/sadarbības partnera deklarācija 

Ar šo apstiprinām, ka esam saņēmuši un sapratuši VAN GRAAF Pakalpojumu sniedzēju un sadarbības 
partneru rīcības kodeksu. Apstiprinām arī, ka esam iepazinušies ar visām attiecīgajām juridiskajām 
prasībām valstīs, kurās darbojas mūsu uzņēmums. Ziņosim par visiem iespējamajiem šī Rīcības kodeksa 
pārkāpumiem.  

 

____________________________________ 
Vieta, datums 

__________________________________________________________________________ 
Uzņēmuma nosaukums drukātiem burtiem  Uzņēmuma zīmogs 

 

__________________________________________________________________________ 
Parakstītājs drukātiem burtiem    Parakstītāja paraksts 


