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CleanR grupas piegādātāju ētikas kodekss 
 

1. AS “CleanR Grupa” un grupas uzņēmumi (turpmāk – CLEANR GRUPA) savā darbībā ievēro atbildīgas, 
godīgas un ētiskas komercdarbības principus, sniedzot kvalitatīvus un ilgtspējīgus pakalpojumus. Tādēļ 
CLEANR GRUPA ir svarīgi, lai arī tās piegādātāji ievēro tos pašus principus savā komercdarbībā. 

2. Šajā Piegādātāju ētikas kodeksā (turpmāk – Ētikas kodekss) ir aprakstīts, kādas prasības grupas uzņēmumu 
piegādātājiem (turpmāk – Piegādātājs) ir jāievēro, lai sadarbotos ar CLEANR GRUPA. 

3. Šī Ētikas kodeksa izpratnē Piegādātājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas CLEANR GRUPA sniedz 
pakalpojumus vai piegādā preces. 

4. Piegādātāji, izvēloties sadarbības partnerus, kurus tie iesaista pakalpojumu nodrošināšanā CLEANR 
GRUPA, informē tos par šajā Ētikas kodeksā noteiktajiem pamatprincipiem un veicina to, ka līdzvērtīgi vai 
šie principi tiek ievēroti visā tā piegādes ķēdē.     

5. Piegādātājs, slēdzot līgumu ar CLEANR GRUPA vai piedaloties CLEANR GRUPA iepirkumos, iepazīstas ar šo 
Ētikas kodeksu un apņemas to ievērot. 

6. Ētikas kodeksa visjaunākā versija ir pieejama CLEANR GRUPA vietnē www.cleanrgrupa.lv./korporativa-
parvaldiba 

7. Piegādātājs ievēro visus tiesību aktus un noteikumus, kas regulē tā darbību.  
8. Piegādātājs ievēro cilvēktiesības, darba tiesības un visas tiesību aktu prasības attiecībā uz veselību un 

drošību darbā: 
8.1. Piegādātājs veido un uztur drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kas atbilst visiem tiesību aktiem un 

noteikumiem, kuri piemērojami tā darbībai. Nodrošina regulāru uzraudzību nodarbinātības un darba 
aizsardzības jomā;  

8.2. Piegādātājs nodrošina taisnīgu un atbilstošu darba samaksu; 
8.3. Piegādātājs nepieļauj neatļautas nodarbinātības formas, nepraktizē piespiedu darbu, tostarp fizisko 

vai emocionālo vardarbību; 
8.4. Piegādātājs nenodarbina bērnus, kuri nav sasnieguši vecumu, no kāda tos drīkst nodarbināt.  Bērnus 

un jauniešus, kuri ir sasnieguši minimālo darba uzsākšanas vecumu, bet nav sasnieguši 18 gadu 
vecumu, nenodarbina bīstamā darbā vai darbā, kas apdraud viņu veselību, drošību vai morālo stāju; 

8.5. Piegādātājs nepieļauj diskrimināciju, kuras pamatā ir neobjektīva attieksme vai aizspriedumi, 
diskrimināciju, balstoties uz etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, ģimenes stāvokli, 
grūtniecību, bērnu esamību vai neesamību, reliģisko piederību u. c. 

9. Piegādātājs nodrošina tiesību aktos noteikto nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu. 
10. Piegādātājs savā darbībā nodrošina atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi, ievērojot visus attiecīgos tiesību 

aktus, apzinās savu ietekmi un nodrošina nelabvēlīgas ietekmes uz vidi samazināšanu.  
11. Piegādātājs nepieļauj kukuļošanu un korupciju. Piegādātājs, slēdzot līgumu ar CLEANR GRUPA un 

apņemoties ievērot Ētikas kodeksu, apliecina, ka Piegādātāja darbinieki un trešās puses, kas rīkojas 
Piegādātāja uzdevumā, nepiedāvās, nesolīs, nedos un nepieņems kukuļus vai citus neatbilstošus 
maksājumus ar mērķi iegūt jaunus klientus, saglabāt esošos klientus vai iegūt sev kādas priekšrocības. 
Piegādātāja darbinieki vai trešās puses, kas rīkojas Piegādātāja uzdevumā, nedrīkst piedāvāt CLEANR GRUPA 
darbiniekiem dāvanas vai priekšrocības, kas var būt par pamatu CLEANR GRUPA darbinieka objektivitātes 
apšaubīšanai attiecībā pret Piegādātāju.  

12. Piegādātājs ievēro godīgas konkurences principus, tostarp šajā jomā piemērojamos tiesību aktus un citus 
noteikumus. 

13. Piegādātājs ievēro prasības attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanu, tostarp nodrošina atbilstību starptautisko ekonomisko un tirdzniecības sankciju noteikumiem.  

14. Piegādātājs ievēro konfidencialitātes noteikumus, izvairās no interešu konflikta situācijām starp Piegādātāju 
un CLEANR GRUPA, kā arī  informē CLEANR GRUPA par iespējamiem un esošiem interešu konfliktiem. 

http://www.cleanrgrupa.lv/
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15. Piegādātājs ievēro attiecīgos privātuma un datu aizsardzības tiesību aktus un nodrošina visu datu 
konfidencialitāti un drošību attiecībā uz  CLEANR GRUPU. 

16. Par visa veida aizdomām un šī Ētikas kodeksa pārkāpumiem Piegādātājam tūlītēji jāziņo līgumā vai 
iepirkumā norādītājai kontaktpersonai, vai AS "CleanR Grupa" trauksmes celšanas sistēmā "Uzticības līnija", 
kas darbojas Grupas interneta mājaslapā: www.cleanrgrupa.lv. 

17. Visas darbības, kas ir pretrunā ar šo Ētikas kodeksu, ir uzskatāmas par līguma pārkāpumu, un var būt par 
pamatu sadarbības pārskatīšanai vai izbeigšanai starp Piegādātāju un CLEANR GRUPA. 
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