
Ievads

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir svarīga BALTA korporatīvās biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Mēs sagaidām, ka mūsu 
piegādātāji ievēros standartus un principus, kurus mēs piemērojam savai uzņēmējdarbības praksei. "BALTA piegādātāju 
KSA kodekss" (turpmāk tekstā - Kodekss) ir noteikumu kopums visiem BALTA piegādātājiem, un darbība saskaņā ar Kodeksu 
un tā vērtību atbalstīšana ir nozīmīgi kritēriji potenciālo Piegādātāju kvalifikācijai un novērtēšanai.

Darbinieki

BALTA veic savu uzņēmējdarbību, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, visus noteikumus par 
darba drošību, veselības aizsardzību un cilvēktiesībām. BALTA arī vēlas ietekmēt savu Piegādātāju 
attieksmi šajā ziņā. Mēs sagaidām, ka BALTA piegādātāji cienīs un ievēros cilvēktiesības un 
nepieļaus diskrimināciju savā darbībā, it īpaši turpmāk minēto.

Piegādātāji:

savā darbībā nodrošina cilvēktiesību ievērošanu un nekādā gadījumā nepieļauj iespēju nodarbināt bērnus, kā arī ievēro 
piemērojamos likumus, kas aizliedz bērnu darbu. Tāpat piegādātāji nepieļauj jebkāda veida piespiedu darbu; 

ievēro likumus, rīkojas godīgi un nepieļauj savā darbībā jebkāda veida korupciju, ievēro darbinieku tiesības un nodrošina 
saviem darbiniekiem drošību un pienācīgus darba apstākļus;

nodrošina vienlīdzīgu attieksmi darba vietā un nepieļauj nekādu diskriminējošu praksi vecuma, dzimuma, invaliditātes, 
seksuālās orientācijas, rases vai citu faktoru dēļ; 

atbildīgi vada visus savus darbiniekus un darba vietu (piemēram, nodrošina darbinieku kompetenču attīstību, veicina 
līdzsvaru starp darbinieku profesionālo un privāto dzīvi) un atbilstoši definē savus mērķus.

BALTA piegādātāju korporatīvās sociālās 
atbildības kodekss

Piegādātāji:

tiecas samazināt saražoto atkritumu daudzumu, šķiro jau saražotos atkritumus un nodod tos pārstrādes uzņēmumiem, 
tādējādi veicinot otrreizēju materiālu izmantošanu. Piegādātāji pienācīgi iznīcina bīstamos atkritumus;

samazina siltumnīcefekta gāzu, izplūdes gāzu un putekļu emisijas. Piegādātāji gudri pārvalda savu transportlīdzekļu parku, 
izvēloties transportlīdzekļus ar mazāku dzinēja tilpumu, labāku nobraukumu un zemākām emisijām. Tāpat piegādātāji 
modernizē savu autoparku, ja iespējams, investējot videi draudzīgos dzinējos;

racionāli izmantot elektroenerģiju un siltumu, dodot priekšroku enerģijai no dabīgiem avotiem. Piegādātāji samazina ūdens 
patēriņu un novērš tā piesārņošanu; 

veic aktīvu darbu, lai aizsargātu vidi un veicinātu šādu rīcību savu darbinieku un darbuzņēmēju vidū.

Vide

BALTA ņem vērā vides tiesības un vajadzības. BALTA cenšas ieviest risinājumus, kas atbalsta 
veidus, kā pārvaldīt ietekmi uz vidi. BALTA cenšas ierobežot savas darbības nelabvēlīgo ietekmi 
uz dabisko vidi, īstenojot vides iniciatīvas un iesaistot darbiniekus vides aizsardzības 
pasākumos. Mērķis ir videi draudzīgs darbs, piemēram, ierobežojot izejvielu un dabas resursu, 
tostarp ūdens, izmantošanu un racionāli tos apsaimniekojot. BALTA cenšas nepārtraukti 
samazināt papīra patēriņu, atbildīgi apsaimniekot atkritumus un uzlabot īpašumu enerģijas 
patēriņu. Mēs esam pārliecināti, ka katram no BALTA piegādātājiem ir jāievēro  vienlīdzīgi vides 
aizsardzības noteikumi, jo īpaši turpmāk minētie.

 



Uzņēmējdarbības ētika

BALTA darbība notiek saskaņā arspēkā esošajiem tiesību aktiem. BALTA uzņēmējdarbības ētika 
atspoguļo redzējumu un vērtības, kas mūs ikdienā vada. Šīs vērtības nosaka visu darbību 
standartus, un to mērķis ir atbalstīt BALTA attīstības stratēģisko redzējumu, tāpēc mēs sagaidām 
turpmāk minēto.

Piegādātāji:

piemēro augstākos uzņēmējdarbības standartus godīgas un brīvas konkurences ziņā, kā arī godīgā un taisnīgā komunikācijā 
ar klientiem;

nepieļauj korupciju un interešu konfliktus, piemēram, stingri aizliedzot sniegt vai piedāvāt jebkuram nepamatotu labumu 
apmaiņā pret konkrētu darbību vai kādas darbības neizpildi;

aizsargā un neizpauž sadarbības gaitā iegūto konfidenciālo informāciju;

dibinot attiecības ar BALTA un šo attiecību uzturēšanas laikā izvairās un nepieļauj situācijas, kurās iespējams interešu 
konflikts;

ciena intelektuālo, personisko un ar autortiesībām aizsargāto īpašumu, kā arī citus tiesību aktus un noteikumus, kas izriet 
no attiecīgā darbības veida;

nodrošina, ka piegādātāju darbinieki pārzina piemērojamos uzņēmējdarbības ētikas standartus un tiesību normas, kas 
piemērojamas šajā kodeksā izklāstītajiem uzvedības noteikumiem

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Piegādātāji:

ievēro visas vadlīnijas un saistības, kas noteiktas un izriet no VDAR un valsts tiesību aktiem par personas datu aizsardzību;

izglīto savus darbiniekus un pieprasa ievērot VDAR un valsts tiesību aktus par personas datu aizsardzību;

ļoti rūpīgi atlasa uzņēmējdarbības partnerus, kuri atbilst iepriekšminētajām prasībām.

Vispārīgā datu aizsardzības regula 

BALTA dara visu iespējamo un apņemas nodrošināt savu datu drošību un aizsargāt savu klientu 
personas datus. BALTA saprot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – VDAR) 
noteikto pienākumu sarežģīto raksturu un nodrošina, ka visi uzņēmuma procesi atbilst VDAR un 
valsts tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. BALTA sagaida līdzvērtīgu rīcību no saviem 
uzņēmējdarbības partneriem. Stingri tiks ievēroti spēkā esošie augstākie personas datu 
aizsardzības standarti, it īpaši tiem Piegādātājiem, kuriem ir uzticēti klientu personas dati. 
Turpmāk norādītas pamatprasības attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar BALTA piegādātāju 
KSA kodeksu un apņemos to ievērot:

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas nr.

Atbildīgā persona
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