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1. Ievads 
 

Consolis politika attiecībā uz piegādātājiem ir ievērot katras 
personas intereses, nosakot pārredzamus un godīgi apspriestus 
līguma noteikumus. Tā balstās uz trim pīlāriem: dialogs, 
profesionalitāte un saistību ievērošana. Mēs cenšamies veidot 
ilgtermiņa attiecības ar mūsu piegādātājiem, lai nodibinātu 
likumīgas, ētiskas un abpusēji izdevīgas partnerattiecības. Mūsu 
līgumu slēgšanas process ir objektīvs un, izvēloties piegādātājus, 
mēs izmantojam tikai pamatotus, ar uzņēmējdarbību saistītus 
kritērijus.  

Consolis rīkojas godīgi, objektīvi un ciena savus darbiniekus, klientus, partnerus un apkārtējo vidi, un 
mēs apņēmīgi pildām savus kā atbildīga uzņēmuma pienākumus. Un to pašu sagaidām arī no visiem 
mūsu piegādātājiem.  
 

Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji ievēros šajā Piegādātāju rīcības kodeksā noteiktos principus 
un nodrošinās, ka to pašu piegādātāji un apakšuzņēmēji ievēros šim Piegādātāju rīcības kodeksam 
līdzvērtīgus principus. 

1.1. Kam ir paredzēts šis Piegādātāju rīcības kodekss?  
Šī Piegādātāju rīcības kodeksa nolūks ir izklāstīt, ko mēs kā minimumu sagaidām no saviem 
piegādātājiem, to darbiniekiem un saistītajām pusēm, apakšuzņēmējiem, izplatītājiem, 
tālākpārdevējiem, pārstāvjiem, starpniekiem, konsultantiem, kopuzņēmumu partneriem un citiem 
biznesa partneriem (visi kopā dēvēti par mūsu “Piegādātājiem”).  

Papildus vispārējai atbilstībai tiesību aktiem un līgumsaistībām Piegādātājiem ir jāievēro mūsu 
pamatprincipi un jāizpilda šajā Piegādātāju rīcības kodeksā noteiktais. Jebkāda veida nepilnības šī 
Piegādātāju rīcības kodeksa izpildē var novest pie visu biznesa un / vai līgumisko attiecību 
izbeigšanas ar Consolis, neskarot jebkādas citas tiesības, kas varētu būt uzņēmumam Consolis.  

Piegādātājiem pēc pieprasījuma ir jāļauj Consolis 1.5. punktā noteiktajā kārtībā pārbaudīt, kā tie 
ievēro šo Piegādātāju rīcības kodeksu. 

1.2. Piegādātāju rīcības kodeksa pamats 
Piegādātāju rīcības kodeksa pamatā ir mūsu pamatvērtības un ilgtspējības saistības, starptautiskie 
un valsts tiesību akti, un tas balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu, kā arī citām 
starptautiskajām ētikas vadlīnijām un atbilst tām.  

Mūsu vērtības liek mums rīkoties saskaņā ar visaugstākajiem ētikas standartiem un veikt 
uzņēmējdarbību atbildīgi un ilgtspējīgi, un to pašu mēs sagaidām no saviem Piegādātājiem.  
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1.3. Ziņošana par kodeksa pārkāpumiem 
Ja savās attiecībās ar Consolis jūs sastopaties ar situāciju, kas varētu būt saistīta ar šī Piegādātāju 
rīcības kodeksa vai ar jebkuru piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu pārkāpumu, jūs par to varat 
ziņot Consolis grupas brīdinājumu kanālā. 

 

Brīdinājumu kanāla sistēma 

Piegādātāji tiek aicināti ziņot par jebkuru rīcību, kas 
viņuprāt ir pretrunā ar Consolis Piegādātāju rīcības 
kodeksu, politikām vai piemērojamiem tiesību aktiem un 
noteikumiem. Par visām iespējamām problēmām ir 
jāziņo, izmantojot Consolis brīdinājumu kanālu — 
pakalpojumu, ko nodrošina trešā persona un kas 
piegādātājiem ir pieejams visās valodās. 

Kontaktinformāciju skatiet 12. lpp. 

 

Ciktāl tas ir saprātīgi iespējams, visus ziņojumus Consolis apstrādās konfidenciāli, saskaņā ar 
vietējiem tiesību aktiem, ievērojot Consolis politiku un veicot rūpīgu izmeklēšanu. Visi ziņojumi tiks 
izmeklēti ātri un rūpīgi, ievērojot piemērojamos tiesību aktus.  

Kā Consolis Piegādātājam jums savā organizācijā ir jāuztur līdzīga ziņošanas sistēma, kas atbilstu 
piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.  

1.4. Nevēršanās pret ziņotāju 
Consolis nevēršas ne pret vienu, kurš labticīgi izsaka bažas par šī Piegādātāju rīcības kodeksa vai 
jebkuru piemērojamo tiesību aktu vai noteikumu iespējamu pārkāpumu.  

Līdzīgi arī jūs nedrīkstat vērsties ne pret vienu, kurš labticīgi ziņo par iespējamu vai zināmu kodeksa 
pārkāpumu, kā arī jūs nedrīkstat pieļaut šādu vēršanos pret šādu ziņotāju.  

1.5. Revīzija 
Piegādātājam ir jāļauj Consolis (vai Consolis pilnvarotai trešai personai) pārbaudīt atbilstību šī 
Piegādātāju rīcības kodeksa prasībām, vedot dialogu, atklājot informāciju vai, ja Consolis to uzskata 
par nepieciešamu, veicot Piegādātāja darbību revīziju. Jebkādā šādā revīzijā ir jāņem vērā 
Piegādātāja intereses netraucētu darbību veikšanā, un tā nedrīkst pārkāpt likumā un līgumos 
noteiktās Piegādātāja tiesības un saistības. 

Ja Consolis secinās, ka Piegādātājs nerīkojas atbilstoši šim Piegādātāju rīcības kodeksam, Consolis 
norādīs, kuri jautājumi ir jālabo vai jāuzlabo. Pēc tam Piegādātājam ātri ir jāveic korektīvas darbības 
un jāsniedz pietiekami pierādījumi par uzlabojumiem. Tomēr Consolis saglabā tiesības atcelt 
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neizpildītos pasūtījumus, atlikt turpmākus pasūtījumus un / vai izbeigt pamatlīgumu ar Piegādātāju, 
ja ir noticis būtisks šī Piegādātāju rīcības kodeksa pārkāpums vai ja Piegādātājs atsakās veikt 
korektīvas darbības. Ja Consolis un Piegādātāja pamatlīgums, kura neatņemama daļa (kā Pielikums 
vai ar atsauci) ir arī šis Piegādātāju rīcības kodekss, satur atsevišķus līguma izbeigšanas noteikumus, 
abas puses tik un tā saprot, ka šī Piegādātāju rīcības kodeksa pārkāpums var tikt uzskatīts par 
pamatlīguma būtisku pārkāpumu, kas tādējādi dod tiesības Consolis izbeigt pamatlīgumu. 

Līdzīgi arī jums ir pienākums izvērtēt savu piegādes ķēdi, lai nodrošinātu atbilstību šajā Piegādātāju 
rīcības kodeksā noteiktajiem principiem, kā arī savas darbības ietvaros vai arī pēc Consolis 
pieprasījuma veikt savas piegādes ķēdes revīziju.  

2. Atbilstība tiesību aktiem 
 

Mūsu Piegādātājiem ir jāseko līdzi valsts tiesību aktiem, kā arī attiecīgajiem un piemērojamajiem 
starptautiskajiem noteikumiem un konvencijām, kas skar šajā Piegādātāju rīcības kodeksā minētās 
jomas un kas ir piemērojamas Piegādātāja darbībai, un jāizpilda tās. Ja šī Piegādātāju rīcības kodeksa 
prasības ir stingrākas par vietējiem tiesību aktiem, ir jāpiemēro šī Piegādātāju rīcības kodeksa 
noteikumi. Ja starp šo Piegādātāju rīcības kodeksu un piemērojamiem tiesību aktiem un 
noteikumiem pastāv faktiskas vai iespējamas pretrunas, piegādātājiem ir jāinformē Consolis. 

3. Veselība, drošība un labjūtība 
 

Savā uzņēmējdarbībā mēs cenšamies nodrošināt, lai darbā 
nenotiktu neviens negadījums nedz ar mūsu darbiniekiem, 
nedz darbuzņēmējiem, piegādātājiem un klientiem. Integrējot 
veselības un drošības apsvērumus visos mūsu uzņēmējdarbības 
aspektos, mēs aizsargājam mūsu cilvēkus, panākam ilgtspējīgu 
izaugsmi un paātrinātu produktivitāti, veicinām atbilstību 
visiem spēkā esošajiem noteikumiem un izstrādājam 
tehnoloģijas, kas paplašina mūsu pasaules ilgtspējīgu 
kapacitāti.  

Mūsu Piegādātājiem ir jāievēro visi tiesību akti veselības un drošības jomā un jāierobežo darbinieku 
saskare ar veselībai un drošībai potenciāli bīstamām situācijām, ieviešot piemērotas sistēmas un 
kontroles, ieskaitot atbilstošus dizaina, inženiertehniskos un administratīvos pasākumus, 
profilaktiskos pasākumus, droša darba procedūras, vienkāršus un pieejamus ziņošanas, 
komunikācijas un atbalsta kanālus, kā arī šo sistēmu un pasākumu aktīvu uzraudzību. Tiem arī ir 
jāieceļ par veselības un drošības jautājumiem atbildīgā organizācijas amatpersona. 

Mēs sagaidām, ka mūsu Piegādātāji sadarbosies ar mums, lai nodrošinātu veselīgus un drošus darba 
apstākļus un lai atbilstoši apmācītu visus savus darbiniekus un citas trešās puses, lai tās savu darbu 
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varētu veikt droši. Vizīšu laikā Piegādātājiem ir jāpanāk pilnīga izpratne par vietas prasībām. Mūsu 
Piegādātāju darbiniekiem ir tiesības atteikties veikt darbu, ja tie pamatoti uzskata, ka darba situācija 
rada neizbēgamus un būtiskus riskus viņu veselībai un drošībai.  

Mūsu Piegādātājiem ir nekavējoties jāinformē mūs par tādu veselības un drošības noteikumu 
iespējamu vai faktisku pārkāpumu, kas var vai varētu ietekmēt Piegādātāja sadarbību ar Consolis vai 
šo Piegādātāju rīcības kodeksu. Mums arī ir nekavējoties jāsaņem informācija par visiem veselības 
un drošības incidentiem, kas saistīti ar mūsu projektu vietām.  

4. Godīgi darba apstākļi 
 

Consolis mērķis ir panākt, lai mūsu darbinieki būtu 
ieinteresēti, motivēti un tiem būtu vienlīdzīgas un godīgas 
nodarbinātības iespējas. Daudzveidība un vienlīdzība ir 
prioritāras jomas visā organizācijā, un tās aptver visu, sākot 
no personāla atlases procesiem līdz darbinieku dialogiem un 
karjeras attīstībai.  

Mēs apņemamies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi 
no rases, etniskās piederības, nacionālās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, dzimuma, seksuālās 
orientācijas, dzimuma identitātes vai izpausmes, vecuma, invaliditātes, ģimenes stāvokļa vai 
jebkuras citas pazīmes. Un tas pats ir jāapņemas arī mūsu Piegādātājiem. 

Mūsu Piegādātājiem ir jāzina par jebkāda veida cilvēktiesību aizskārumiem, kurus tie izraisa vai 
veicina vai kuri ir tieši saistīti ar to darbību, produktiem vai pakalpojumiem, un jārisina tie. Consolis 
par nepieņemamu uzskata bērnu darbu un darbu pirms tiesību aktos noteiktā minimālā pieļaujamā 
vecuma. Tāpat arī Piegādātājiem savās darbībās un rīcības ķēdē ir jānovērš bērnu darbs un darbs 
pirms tiesību aktos noteiktā minimālā pieļaujamā vecuma, kā arī jānodrošina tiesību aktos jauniem 
darbiniekiem noteiktie darba apstākļi. 

Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 

• jānodrošina, ka jūsu darbība nav saistīta ar piespiedu vai nebrīvprātīgu darbu; 

• jāatzīst un jārespektē darbinieku tiesības uz pulcēšanās brīvību, dalību arodbiedrībā un 
koplīgumu; 

• jāmaksā iztikas minimumam atbilstoša alga, tas ir, tiesību aktos noteiktā minimālā vai 
nozarē pieņemtā standarta alga, un tā jebkurā gadījumā ir jāaprēķina, ņemot vērā tos 
ienākumus, kas personai ir nepieciešami, lai sasniegtu pienācīgu dzīves līmeni un 
pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē;  

• jānodrošina, lai darba stundas nebūtu pārmērīgas, atbilstu piemērojamajiem tiesību 
aktiem un koplīgumiem un lai virsstundas tiktu apmaksātas pienācīgi un atbilstoši; 
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• jānodrošina, lai visi rīcības kodeksi un citas politikas būtu rakstveidā un lai jebkādas 
darbības vai disciplinārlietas, kas tiek vestas saskaņā ar šiem kodeksiem, kā arī politikas, 
tiktu fiksētas rakstveidā; 

• jārespektē visas cilvēktiesības un jāveic cilvēktiesību ievērošanas padziļināta izpēte, lai 
izvairītos no potenciālas negatīvas ietekmes un risinātu to. 

5. Diskriminācijas un aizskaršanas aizliegums  
 

Mūsu Piegādātājiem ir jārespektē katrs darbinieks, tā privātums un tiesības, un Piegādātāji nedrīkst 
pieļaut nekāda veida fizisku vai garīgu aizskaršanu vai vardarbību, ne mutisku, ne citādu. Mūsu 
Piegādātājiem ir jāaizliedz tāda rīcība, runa un fizisks kontakts, kas būtu seksuāla, piespiedu, 
draudoša, varmācīga vai ekspluatējoša rakstura.  

Darbinieku darbā pieņemšanas procesā un tad, kad darbinieki jau strādā, mūsu Piegādātāji nedrīkst 
negodīgi diskriminēt pēc vecuma, nacionālās vai etniskās piederības, reliģijas, politiskajiem 
uzskatiem, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes vai izpausmes, fiziskajām spējām vai jebkuras 
citas pazīmes, ko sargā tiesību akti vai Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas; šāda 
diskriminācija ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai tā ir aktīva vai izpaužas kā pasīvs atbalsts.  

6. Klimats un vide 
 

Ilgtspējīga attīstība uzņēmumam Consolis nozīmē ilgtermiņa 
apņemšanos. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu izaugsme un 
konkurētspēja ir nesaraujami saistīta ar dzīves apstākļu kvalitāti 
vietās, kur mēs darbojamies, un ka ilgtspējīga ekonomikas 
attīstība nevar pastāvēt, neņemot vērā vidi. 

Mūsu Piegādātājiem ir jāievēro visi tiesību akti vides 
aizsardzības jomā un jāievieš, jāīsteno un jāuztur uz risku 
balstīta pieeja, lai samazinātu vai minimizētu jebkāda veida negatīvu ietekmi uz vidi, ko rada to 
darbība, produkti un pakalpojumi.  

Mūsu Piegādātājiem resursi ir jāizmanto efektīvi un jānodrošina adekvātas darbības kontroles, kas 
minimizētu negatīvo ietekmi uz vidi.  

Mūsu Piegādātājiem, kolīdz ir pamats uzskatīt, ka ir kāda darbība, kura varētu kaitēt videi vai 
sabiedrības veselībai, ir jāveic piesardzības pasākumi un savos produktos, procesos, dizainos un 
materiālu atlasē jācenšas ieviest un atbalstīt videi draudzīgas metodes.  

Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 



   

8. lpp. Consolis Piegādātāju rīcības kodekss © 2022 Consolis – latviski  

 

 

• savā organizācijā jāieceļ atbildīgais, kas uzraudzītu atbilstību un risinātu citus vides 
aizsardzības jautājumus, kā arī nodrošinātu, ka jūsu darbiniekiem piemīt attiecīgā zinātība 
un resursi, kas saistīti ar vides aizsardzības jautājumu kontroli;  

• jācenšas veicināt un uzlabot jūsu biznesa modeļu, produktu dizaina un darbību cirkulārā 
daba; 

• vides aizsardzības pārkāpumi un sūdzības vides aizsardzības jomā jārisina sistemātiski un 
jāziņo par tiem attiecīgajām iestādēm, kā arī rakstveidā jāfiksē jebkādas darbības vai 
disciplinārlietas, kas tiek vestas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un politikām;  

 

7. jāsargā aktīvi, īpašums un aprīkojums; 
 

Consolis ir dažādu veidu aktīvi — fiziski, elektroniski, finansiāli un pat nemateriāli aktīvi. Neatkarīgi 
no tā, vai tas ir Consolis klēpjdators, zīmols, iekārta vai ēka, mēs sagaidām, ka ikviens, ieskaitot mūsu 
Piegādātājus, rūpēsies par mūsu aktīviem. 

Mēs sagaidām, ka mūsu Piegādātāji respektēs Consolis un iesaistīto personu aktīvus. Piegādātāji 
drīkst izmantot tikai Consolis piederošus aktīvus un citus aktīvus atbilstoši tam, kā un kad tas ir 
noteikts pilnvarojumā, un tie nedrīkst pieļaut aktīvu zādzību. 

8. Konfidencialitāte 
 

Kā visas organizācijas, ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu 
pieņemšanā un ikdienas darbībās mēs esam atkarīgi no 
informācijas izmantošanas un apmaiņas, un mēs apmaināmies 
ar informāciju ar mūsu Piegādātājiem. Mums ir jānodrošina, ka 
šo informāciju mēs veidojam, aizsargājam un izmantojam 
atbildīgi, jo īpaši, ja runa ir par tādiem datiem kā personas dati 
(skat. 9.5. sadaļu), komerciāli sensitīva informācija un 
intelektuālais īpašums (gan mūsu, gan citu personu).  

Mēs sagaidām, ka mūsu Piegādātāji respektēs ar Consolis un tā iesaistītajām personām saistīto 
konfidenciālo informāciju un veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
konfidenciālas informācijas izpaušanu jebkādām tādām personām, kurām tā nav vajadzīga un 
nepieciešama savu darba pienākumu veikšanai. 

  



   

9. lpp. Consolis Piegādātāju rīcības kodekss © 2022 Consolis – latviski  

 

 

9. Biznesa ētika 
 

9.1. Korupcijas un kukuļošanas aizliegums 
Mēs esam apņēmušies veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar augstākajiem godīguma principiem. Ir 
stingri aizliegta jebkāda veida korupcija un kukuļošana. Mūsu Piegādātājiem sava uzņēmējdarbība ir 
jāveic godīgi, nepieļaujot nekāda veida korupciju vai kukuļošanu, un jānodrošina, lai visi to piegādes 
ķēžu dalībnieki tāpat vestu arī savu uzņēmējdarbību. 

Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 

• jāatceras nekādos apstākļos nekad nepieprasīt, nepieņemt, nemaksāt, nepiedāvāt un 
neatļaut ne tiešus, ne netiešus kukuļus. Tas nozīmē nekad nemēģināt neatbilstoši ietekmēt 
un neuzpirkt Consolis darbinieku, klientu vai amatpersonu (ieskaitot ārvalstu 
amatpersonas), vai jebkuru citu personu vai organizāciju;  

• nepiedāvāt un neveikt veicinošus maksājumus, kā arī neļaut citiem piedāvāt vai veikt šādus 
maksājumus jūsu vārdā;  

• jāizveido sistēmas, kontroles mehānismi un skaidras procedūras, lai identificētu korupcijas 
un kukuļošanas riskus savā uzņēmumā un piegādes ķēdēs, un jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu korupciju un kukuļošanu. Šādi preventīvi pasākumi cita starpā ietver 
atbilstošu apmācību, skaidru komunikāciju un ziņošanas kanālus, kā arī sistēmu un 
kontroles mehānismu aktīvu uzraudzību. 

9.2. Viesmīlība un dāvanas 
Mēs nelūdzam, nepieņemam, nepiedāvājam, nesniedzam un neatļaujam tādu viesmīlību vai 
dāvanas, kas var neatbilstoši ietekmēt — vai radīt iespaidu, ka neatbilstoši tiek ietekmēti — mūsu 
biznesa lēmumi, mūsu klientu vai citu sadarbības personu lēmumi.  

Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 

• jūs nedrīkstat piedāvāt un pieņemt tādu viesmīlību vai dāvanas, kas var neatbilstoši 
ietekmēt — vai radīt iespaidu, ka neatbilstoši tiek ietekmēti — jūsu vai Consolis biznesa 
lēmumus;  

• jūs nedrīkstat apmaksāt Consolis pārstāvju ceļošanas vai uzturēšanās izmaksas, kad tie 
apmeklē jūs, un jūs nedrīkstat tiem piedāvāt pārmērīgas dāvanas, viesmīlību vai izklaides, 
izņemot samērīgu un saprātīgu ēdināšanu tiešā saistībā ar biznesa pasākumiem. 

9.3. Godīga konkurence 
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Godīga konkurence rada veselīgu tirgu. Tā nodrošina, ka tirgū par zemāko cenu ir pieejami labākie 
un inovatīvākie produkti un pakalpojumi. Lai Consolis konkurētu likumīgi un godīgi, mēs nepārtraukti 
uzraugām savu darbību un nepieļaujam konkurences noteikumus pārkāpjošu rīcību. 

Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 

• jums ir jāievēro tiesību akti godīgas konkurences un pretmonopola jomā, jānodrošina 
atbilstība savas piegādes ķēdes ietvaros un jūs nedrīkstat slēgt nekādu vienošanos par 
cenas noteikšanu vai tirgus sadali; 

• jūs nedrīkstat manipulēt ar cenu piedāvājumiem, atsaucot vai neiesniedzot piedāvājumu, 
iesniedzot viltus piedāvājumu, piedaloties piedāvājumu rotācijā vai citos mehānismos, kas 
ierobežo godīgu konkurenci iepirkumos. 

9.4. Interešu konflikts 
Lai saglabātu labu reputāciju, mums ir jāizvairās no interešu konfliktiem un vienmēr jārīkojas un 
jāpieņem lēmumi labākajās mūsu darba devēja interesēs. Interešu konflikts rodas tad, ja mūsu 
personīgās intereses traucē vai šķietami traucē mūsu spējai veikt savu darbu objektīvi. To var izraisīt 
viesmīlība un dāvanas, ziedojumi labdarībai, politiski ziedojumi, sponsorēšana vai personīgas 
attiecības.  

Mēs pieprasām, lai mūsu Piegādātāji rīkotos tāpat kā Consolis un savos biznesa darījumos izvairītos 
no interešu konflikta.  

Mēs pieprasām, lai mūsu Piegādātāji ziņotu Consolis par jebkādu situāciju, kuru tie pamana un kura 
attiecībās ar Consolis rada vai varētu radīt interešu konfliktu.  

9.5. Vispārīgā datu aizsardzības regula 
Mūsu Piegādātājiem ir jāievēro visi tiesību akti datu aizsardzības jomā un jāizmanto personas dati 
tikai tad, kad tas ir likumīgi un nepieciešams, lai nodrošinātu leģitīmus biznesa mērķus. 

Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 

• jums ir jānodrošina atbilstība tiesību aktiem un direktīvām, kas regulē personiskās 
informācijas aizsardzību, pārsūtīšanu, glabāšanu un piekļuvi tai. Tas it īpaši attiecas uz 
tādiem piemērojamajiem standartiem, kas noteikti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 
(VDAR) (Regula (ES) 2016/679).  

• jums vienmēr jānodrošina atbilstoši elektroniskie, administratīvie, fiziskie un tehniskie 
kontroles mehānismi datu privātuma un drošības garantēšanai, kad notiek darbības ar 
jebkāda veida personas datiem, un jāievēro visi piemērojamie tiesību akti un noteikumi, 
kad personas dati tiek jebkādā veidā izmantoti (piemēram, apstrāde, pārsūtīšana, 
turēšana, saglabāšana, reģistrēšana, dzēšana u.c.). 
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Mūsu Piegādātājiem mums ir jāziņo par šādu tiesību aktu jebkāda veida pārkāpumiem vai 
iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Consolis vai tā darbinieku datus. 

9.6. Tirdzniecības atbilstība, sankcijas 
Tirdzniecības atbilstība ietver noteikumus, kas reglamentē preču un pakalpojumu importu, eksportu 
un vietējo tirdzniecību, kā arī starptautiskās sankcijas un ierobežojošu tirdzniecības praksi. 

Consolis grupa ir pilnībā apņēmusies veikt savu uzņēmējdarbību, ievērojot visus piemērojamos tiesību 
aktus un noteikumus, ieskaitot tirdzniecības ierobežojumus, ekonomiskās vai finanšu sankcijas vai 
tirdzniecības embargo, ko nosaka, administrē vai izpilda Apvienoto Nāciju Drošības padome, Eiropas 
Savienība un / vai jebkādas citas valsts vai pārrobežu institūcijas, kam valstīs, kur darbojas Consolis, ir 
jurisdikcija. 
 
Mēs arī sagaidām, lai visus šādus tiesību aktus un noteikumus ievērotu arī mūsu Piegādātāji (un 
nodrošinātu savu piegādes ķēžu atbilstību tiem). 

Turklāt kā Consolis Piegādātājam jums ir:  

• jāizprot, ka Consolis ir jāpazīst savas ārējās iesaistītās personas un ka jums ir jābūt atklātam 
par patiesā labuma guvējiem, ar kuriem Consolis ved uzņēmējdarbību; 

• jāizprot un jāievēro, ka Consolis vērīgi vēro valstis un / vai ārējās iesaistītās personas, kas 
varētu būt iekļautas sankciju sarakstos vai kam sankciju sarakstā esošā valstī varētu būt 
saistīts uzņēmums. 

Mūsu Piegādātājiem mums ir jāziņo par šādu tiesību aktu un noteikumu, kā arī šī Piegādātāju rīcības 
kodeksa jebkāda veida pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem. 

9.7. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana 
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija notiek tad, ja nelikumīgi iegūti līdzekļi tiek slēpti likumīgos 
darījumos vai ja likumīgi līdzekļi tiek izmantoti noziedzīgu darbību, tostarp terorisma, atbalstam.  

Mūsu Piegādātāji nedrīkst iesaistīties nekāda veida noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībās, 
un tiem vienmēr ir jāievēro piemērojamie tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas jomā.  
 
Kā Consolis Piegādātājam jums ir: 

• jums ir jāievēro visas tiesību aktos noteiktās padziļinātas izpētes prasības attiecībā uz jūsu 
darījumu partneriem; 

• jums ir jānodrošina, ka jūsu darījumi nav saistīti ar noziedzīgiem līdzekļiem iegūtu naudas 
līdzekļu vai īpašuma iegūšanu, izmantošanu vai turēšanu; 
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• jums ir nekavējoties jāziņo, ja jūs zināt vai pastāv aizdomas, ka darījuma partneris ir 
iesaistīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā saistībā ar darījumu ar Consolis; 

• jums ir caurredzami un precīzi jāfiksē un jāatklāj ziņas par saimniecisko darbību, 
korporatīvo struktūru, finansiālo situāciju un darbības rādītājiem atbilstoši 
piemērojamajiem tiesību aktiem. 

10. Kontaktinformācija ziņošanai 
 

 

 Grupas galvenā padomniece:  
Emanuelle Kočārda [Emmanuelle Cochard] 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Consolis brīdinājumu kanāla vietnes: 

• https://consolis.ethicspoint.com (no datora) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (no mobilajām ierīcēm) 

Consolis brīdinājumu kanāla tālruņa numuri: 

Dānija: 80 83 06 56 Ēģipte: skatīt 1. piezīmi Igaunija: 8000 044 629 

Somija : 0800 416154 Francija: 0 805 98 55 36 Vācija: 0800 1803960 

Ungārija: 80088550 Indonēzija: 0800 1401897 Latvija: 80205327 

Lietuva: 8 800 30 435 Nīderlande: 0800 0232878 Norvēģija: 80062435 

Polija: 800005047 Rumānija: 0800 890 421 Spānija: 900876288 

Zviedrija: 020-088 00 15 Tunisija: skatīt 2. piezīmi  

 

1. piezīme: Tālruņa numuri Ēģiptē: 2510-0200 (Kaira), 02-2510-0200 (ārpus Kairas), 02-2510-0200 
(mobilais tālrunis visā Ēģiptē). Ātrā numura sastādīšana angliski: 844 979-4904 

2. piezīme: Tālruņa numuri Tunisijā: No ārējās līnijas sazinieties ar vietējo operatoru. Pieprasiet, lai 
zvanu uz tālāk norādīto ASV numuru apmaksā saņēmējs. Visus saņēmēja apmaksātos zvanus 
Kontaktu centrs pieņems ar automātisku ziņojumu angļu valodā. Ātrā numura sastādīšana: +1 704-
526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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