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„Jula AB“ elgsenos kodeksas 

„Jula AB“ vizija yra palengvinti gyvenimą nagingiems žmonėms ir profesionalams visame pasaulyje. 
Savo viziją mes pasiekiame siūlydami namų pagerinimo gaminius žema kaina.  
 
Mes žinome, kad mūsų verslas daro įtaką žmonių gyvenimui ir aplinkai tiek vietiniu, tiek pasauliniu 
mastu. Siekdami įgyvendinti savo viziją mes suprantame, kad atsakome ne vien už savo gaminius. 
Mes tvirtai tikime glaudžiu bendradarbiavimu su mūsų tiekėjais, įskaitant prisiimamą neabejotiną 
atsakomybę už gamtinę ir socialinę aplinką visoje mūsų tiekimo grandinėje. Tai yra išankstinė geros 
kokybės, tvaraus išteklių naudojimo ir žemos kainos sąlyga.  

 
Sąmoningumas, pasitikėjimas ir nuolatinis vystymasis yra pagrindai nuolatinio augimo kartu su 
tiekėjais, kurie dalinasi mūsų vertybėmis ir siekiais.  
 
„Jula“ elgsenos kodekso tikslas yra nustatyti bendrus principus, standartus ir mūsų reikalavimus pačiai 
„Jula“ ir jos tiekėjams. „Jula“ priėmė šiuos principus ir mes tikimės, kad mūsų tiekėjai prisiims tuos 
pačius įsipareigojimus: 

- etiškas ir atsakingas elgesys visose mūsų verslo srityse 
- pagarba visų asmenų teisėms 
- pagarba aplinkai 

„Jula“ elgsenos kodeksas taikomas visiems tiekėjams ir jų subrangovams bei tiekėjams, kurie 
dalyvauja gaminant ar tiekiant gaminius ir paslaugas „Jula“. Tiekėjų pareiga yra informuoti savo 
darbuotojus ir tiekimo grandinę apie „Jula“ elgsenos kodeksą ir užtikrinti jo įgyvendinimą bei nuostatų 
laikymąsi. 
 
Sutrumpintas šio elgsenos kodekso variantas (5 psl.), išverstas į atitinkamos šalies darbuotojų kalbą, 
turi būti iškabintas matomoje vietoje visose įmonėse, kurios gamina gaminius tiesiogiai „Jula“.  
 
Šie reikalavimai atitinka Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (Global Compact) iniciatyvą, kuri 
grindžiama JT Visuotine žmogaus teisių deklaracija (1948), Tarptautinės darbo organizacijos 
deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe (1998), Rio de Žaneiro deklaracija dėl aplinkosaugos 
ir plėtros (1992) bei JT konvencija prieš korupciją (2000). 
 

TEISINIAI REIKALAVIMAI 

Be atitikties šio kodekso reikalavimams tiekėjai taip pat turi laikytis visų nacionalinių įstatymų ir 
reglamentų bei kitų taikomų standartų (pvz., geros gamybos praktikos, kitų elgsenos kodeksų) ir bet 
kurių kitų atitinkamų įstatyminių reikalavimų, jei jų reikalavimai yra griežtesni.  

 

ŽMOGAUS TEISĖS IR DARBAS 

1. Sąžiningas elgesys 

Tiekėjai su visais darbuotojais turi elgtis garbingai ir pagarbiai ir nenaudoti fizinių bausmių, grasinimų, 
prievartos ar kitų formų fizinio, seksualinio, psichologinio ar žodinio priekabiavimo.  

2. Darbo valandos ir darbo užmokestis 

Maksimalų leistiną darbo valandų skaičių per savaitę nustato nacionaliniai įstatymai, tačiau jis neturi 
nuolat viršyti 48 valandų, o maksimalus leistinas viršvalandžių skaičius per savaitę neturi viršyti 12 
valandų. Viršvalandinis darbas visada turi būti savanoriškas. Per septynių dienų laikotarpį darbuotojai 
turi teisę bent į vieną laisvadienį. 

Su visais darbuotojais privaloma pasirašyti rašytinę darbo sutartį.  

Darbuotojams būtina mokėti ne mažesnį kaip įstatyme nustatytą minimalų atlygį ir visiems jiems reikia 
apmokėti už viršvalandžius, atidirbtus pagal įstatyminius reikalavimus. Vienetinis darbas neturi būti 
išimtis apmokant už viršvalandinį darbą. 
 

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Darbo užmokestį visiems darbuotojams reikia mokėti reguliariai ir laiku. Jis turi būti mokamas bent 
kartą į mėnesį. Tiekėjas negali užlaikyti jokio darbuotojo atlyginimo. 

Tiekėjas privalo vesti tikslią ir pilną darbo laiko ir išmokamų atlyginimų apskaitą, įskaitant vienetinį 
darbą ir laikinus darbuotojus, dokumentuose fiksuojant kiekvieno darbuotojo darbo valandas ir darbo 
užmokesčio išmokėjimus.  

3. Vaikų darbas ir jauni darbuotojai 

Tiekėjai negali naudoti vaikų darbo. Joks asmuo negali būti įdarbintas, jeigu jam nėra 15 metų (ar 14 
metų, kur taip nustatyta įstatymu) arba jo amžius nesiekia įstatyme numatytos įdarbinimo ribos virš 15 
metų. 

Tiekėjai turi imtis atitinkamų priemonių ir užtikrinti, kad jų pačių ir jų tiekėjų gamybos vietose 
nenaudojamas vaikų darbas. Tiekėjai privalo turėti oficialius dokumentus, patvirtinančius kiekvieno jų 
darbuotojo gimimo datą.  

Tiekėjai, įdarbinę jaunus darbuotojus, kurių amžius viršija įstatymu įteisintą minimalų įdarbinimo 
amžių, tačiau nesiekia 18 metų, turi laikytis visų tokiems asmenims taikomų įstatymų ir reglamentų. 
Jauniems darbuotojams negalima patikėti darbo, kuris gali būti pavojingas ar trukdyti jų mokymuisi, 
arba kenkti jauno darbuotojo sveikatai ar fiziniam, protiniam, dvasiniam, moraliniam ar socialiniam 
vystymuisi. 

4. Priverstinis darbas 

Nepriimtinos jokios priverstinio darbo formos ir kalinių ar nelegalus darbas. Tai taikoma ir visoms 
priverstinių sutarčių formoms. Jokio asmens ir jokiam laikotarpiui negalima užlaikyti darbe prieš jo 
valią. Tiekėjas privalo leisti darbuotojams palikti gamyklos teritoriją pasibaigus jų darbo pamainai ir jis 
negali užlaikyti jų asmens tapatybės dokumentų ar reikalauti užstatų. 

5. Susivienijimų laisvė ir kolektyvinių derybų teisė  

Tiekėjas turi netrukdyti darbuotojams naudotis teise savo valia jungtis į sąjungas ar kitus 
susivienijimus ir kartu derėtis. 

Tiekėjui draudžiama diskriminuoti, bausti, gąsdinti ar priekabiauti prie darbuotojų ar jų atstovų dėl 
dalyvavimo teisėtoje ir taikioje profesinių sąjungų veikloje. 

Jeigu konkrečioje veiklos srityje profesinių sąjungų veikla yra draudžiama ar leidžiama veikti tik 
valstybės įgaliotoms organizacijoms, tuomet tiekėjas turi skatinti, o ne drausti, alternatyvias 
priemones, kurios padėtų darbuotojams rinktis kartu, svarstyti su darbu susijusius klausimus ir pateikti 
problemas vadovybei. 

6. Diskriminavimas 

Darbuotojų paieškos ir įdarbinimo metu tiekėjas neturi diskriminuoti ar remti diskriminavimo dėl rasės, 
lyties, amžiaus, politinių pažiūrų, religijos, etninės ar nacionalinės kilmės, tikėjimo, šeimyninės ar 
motinystės padėties, sveikatos, seksualinės orientacijos, ligos ar neįgalumo, narystės darbuotojų 
organizacijose, įskaitant sąjungas, ar dėl bet kokių kitų asmeninių savybių. Įdarbinimas, darbo 
užmokestis, išmokos, apmokymas, paaukštinimas, bausmės, darbo sutarties nutraukimas, išėjimas į 
pensiją ar bet kokie kiti su darbu susiję sprendimai turi būti grindžiami tiesiogiai susijusiais ir 
objektyviais kriterijais. 

 

SVEIKATA IR SAUGA  

7. Prevencija ir apsauga darbo vietoje 

Tiekėjai turi sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas jų darbo vietoje pagal 
atitinkamus įstatymus ir reglamentus. Darbuotojai neturi būti veikiami kenksmingų procesų, cheminių 
medžiagų ar technologijų. 

Kai toks poveikis neišvengiamas, visus šiuos darbuotojus reikia aprūpinti būtina apsaugine įranga. 
Kenksmingoje ar potencialiai pavojingoje darbo aplinkoje dirbančius darbuotojus reikia nemokamai  
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aprūpinti atitinkama darbo saugos įranga, kurią būtina naudoti ir techniškai prižiūrėti. Statybinės 
konstrukcijos, visos mašinos ir kiti įrenginiai turi būti saugūs naudoti ir su įtaisytais būtinais apsaugos 
įtaisais, kad būtų išvengta darbuotojų sužalojimų. Darbo vieta turi būti taip įrengta ir prižiūrima, kad 
darbuotojai būtų apsaugoti nuo pavojų darbe ir jiems būtų užtikrintos geros darbo sąlygos.  

Tiekėjas privalo visus darbuotojus nemokamai aprūpinti švariu geriamuoju vandeniu ir pakankamu 
kiekiu švarių ir higieniškų tualetų su praustuvais tiek vyrams, tiek moterims. 

Visus naujus ar vėl paskirtus darbuotojus ir vadovus būtina reguliariai apmokyti (užregistruojant 
atitinkamame žurnale) pagal sveikatos ir saugos programą. Tiekėjai turi apmokyti priešgaisrinės 
saugos pagrindų ir darbo vietas aprūpinti gaisro gesinimo įranga. Liepsnos gesintuvai turi būti tinkamai 
paženklinti ir veikiantys. Avariniai išėjimai turi būti aiškiai paženklinti ir neužblokuoti.  

Be to, tiekėjai turi pasirūpinti, kad darbo vietoje būtų lengvai pasiekiamų pirmosios pagalbos priemonių 
ir apmokyti suteikti šią pagalbą darbuotojai.  

8. Cheminių medžiagų naudojimas 

Tiekėjai turi imtis priemonių ir užtikrinti saugų cheminių ir pavojingų medžiagų naudojimą, laikymą ir 
utilizavimą ir atitinkamai darbuotojus apmokyti. Talpos su cheminėmis medžiagomis turi būti tinkamai 
paženklintos ir saugiai laikomos. Darbo vietoje turi būti gamyboje naudojamų cheminių medžiagų 
sąrašas vietine kalba su galiojančiais saugos duomenų lapais (SDL). 

9. Gyvenamosios patalpos  

Gyvenamosios patalpos, pvz., darbuotojams skirtas tiekėjo bendrabutis turi būti saugus ir atitikti 
pagrindinius darbuotojų higieninius, statybinės konstrukcijos, erdvės, temperatūros, apšvietimo, 
vėdinimo, maisto gaminimo priemonių, vandens, sanitarinių patalpų, privatumo ir kainos reikalavimus. 

 

APLINKOSAUGA 

10. Aplinka – bendra informacija 

Tiekėjai turi nuolat dirbti mažindami kenksmingą poveikį aplinkai visose technologinėse operacijose ir 
gaminio tinkamumo naudoti laikotarpiu. Tai apima svarbių aplinkos aspektų ir poveikių supratimą ir 
kontroliavimą, įskaitant, tačiau neapsiribojant: 
– Su gaminiu susiję klausimai, t.y. dizainas, pakuotė, gabenimas, naudojimas ir perdirbimas / 
šalinimas 
– Nepakankamų gamtos išteklių, energijos ir vandens naudojimas 
– Emisijos ar oro, vandens ir dirvožemio tarša 
– Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas 
– Pavojingų medžiagų tvarkymas 
– Triukšmas, kvapų ir dulkių emisijos  
 
Tiekėjas turi užtikrinti ir rodyti nuolatinę pažangą aplinkosaugos srityje, rodydamas iniciatyvą ir 
vykdydamas atsakingą vadybos politiką. 
 
Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos „Jula“ gaminių gamyboje naudojamos cheminės ir pavojingos 
medžiagos atitinka „Jula“ reikalavimus. Tiekėjas turi taikyti pakeitimo principą ir nuolat dirbti, 
siekdamas pavojingas medžiagas pakeisti mažiau pavojingomis.  
 
Tiekėjai privalo gerai žinoti ir laikytis aplinkosauginių reikalavimų pagal nacionalinius įstatymus, 
reglamentus ir pramonės standartus.  

11. Atliekos 

Bet kokias atliekas, o ypač pavojingas atliekas būtina laikyti, tvarkyti ir prižiūrėti pagal vietinius 
įstatymus ir atsakingai tokiu būdu, kad nebūtų užterštas oras, žemė ir vanduo, nekiltų gaisras ir būtų 
apsaugota darbuotojų sveikata ir užtikrintas jų saugumas. 
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12. Nuotekos 

Tiekėjai turi imtis priemonių, kad būtų išvengta vandens užteršimo, mažindami nuotekų išleidimą.  

Gamybos vietoje tiekėjas nuotekas turi tinkamai išvalyti arba išleisti į įgaliotą nuotekų valymo įmonę, 
kad iki minimumo būtų sumažintas poveikis vandens gyvūnams ir augalams. 

ELGESYS SU GYVŪNAIS 

Tiekėjai su gyvūnais turi elgtis pagal nacionalinius reglamentus ir pripažintus tarptautinius metodus. 
Visus gyvūnus, kuriuos laiko ar kontroliuoja žmonės, reikia laikyti tokiomis sąlygomis, kokios yra 
tinkamos tų rūšių fiziologiniams ir elgesio poreikiams.  

Gyvūno gerovę galima apibūdinti kaip gerą, jei jis yra stiprus, sveikas ir nekenčia. Gyvūnų apsauga 
apima bereikalingo kankinimosi prevenciją ir geros kokybės gyvenimo ar humaniškos mirties 
užtikrinimą. 

 

ANTIKORUPCIJA 

Tiekėjai neturi dalyvauti jokioje korupcijos formoje, įskaitant kyšininkavimą, dėkingumo mokesčius, 
apgavystes ar turto prievartavimą. Tiekėjai privalo nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pažeisti ar 
priverstų „Jula“ pažeisti bet kokį prieš kyšininkavimą nukreiptą įstatymą ar reglamentą. 

 

ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ 

 
Tiekėjai turi paskelbti šį elgsenos kodeksą visiems savo darbuotojams ir tiekėjams, kurie yra įtraukti į 
„Jula“ gaminių gamybos procesus. Tiekėjas dokumentais turi nustatyti tvarką, kaip pranešti apie 
problemas ir nusiskundimus, susijusius su „Jula“ elgsenos kodeksu, pvz., diskriminaciją, 
priekabiavimą ar žmogaus teisių pažeidimus. Šią nusiskundimų tvarką darbuotojai turi gerai žinoti. 

„Jula“ prašymu visi tiekėjai privalo jai pranešti įmonių, kuriose gaminamas kiekvienas užsakymas, 
adresus. 

Tiekėjai turi įgalioti „Jula“ ir jos atstovus vykdyti patikrinimus. Šie patikrinimai gali būti atliekami apie 
juos iš anksto pranešus arba nepranešus, bet kuriuo metu ir bet kurioje gamybos vietoje, įskaitant 
tiekėjų tiekėjus, kur gaminami „Jula“ gaminiai, kad būtų užtikrinta atitiktis „Jula“ elgsenos kodeksui. 
„Jula“ ar bet kuri jai atstovaujanti trečioji šalis turi teisę gauti visus atitinkamus dokumentus ar įrašus ir 
lankytis gamybos padaliniuose. 
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„Jula“ elgsenos kodeksas  

– Sutrumpintas variantas 

 

Priekabiavimas, žmogaus teisių pažeidimai ir drausminės nuobaudos (sąžiningas elgesys) 

Tiekėjai su visais darbuotojais turi elgtis garbingai ir pagarbiai ir nenaudoti fizinių bausmių, grasinimų, prievartos 
ar kitų formų fizinio, seksualinio, psichologinio ar žodinio priekabiavimo.  

Mokamas pragyvenimui pakankamas darbo užmokestis 

Darbuotojams būtina mokėti ne mažesnį kaip įstatyme nustatytą minimalų atlygį ir visiems jiems reikia apmokėti 
už viršvalandžius, atidirbtus pagal įstatyminius reikalavimus. 

Darbo valandų nėra pernelyg daug 

Maksimalus leistinas darbo valandų skaičius per savaitę neturi nuolat viršyti 48 valandų, o maksimalus leistinas 
viršvalandžių skaičius per savaitę neturi viršyti 12 valandų. Per septynių dienų laikotarpį darbuotojai turi teisę bent 
į vieną laisvadienį.  

Nenaudojamas vaikų darbas 

Negalima įdarbinti jokio asmens, kurio amžius nesiekia 15 metų. 

„Vaikas“ yra bet koks jaunesnis nei 15 metų asmuo arba jo amžius nesiekia įstatyme numatytos įdarbinimo ribos 
virš 15 metų. Jauni iki 18 metų amžiaus darbuotojai neturi vykdyti darbų, kurie gali būti pavojingi. 

Darbas yra savanoriškai pasirenkamas 

Nepriimtinos jokios priverstinio ar kalinių darbo formos. Tiekėjas privalo leisti darbuotojams palikti gamyklos 
teritoriją pasibaigus jų darbo pamainai ir jis negali užlaikyti jų asmens tapatybės dokumentų ar reikalauti užstatų. 

Susivienijimų laisvė ir kolektyvinių derybų teisė 

Tiekėjas turi skatinti, o ne drausti, alternatyvias priemones, kurios padėtų darbuotojams rinktis kartu, svarstyti su 
darbu susijusius klausimus ir pateikti problemas vadovybei. 

Jokios diskriminacijos darbe 

Nėra jokios diskriminacijos įdarbinant, mokant darbo užmokestį, apmokant, paaukštinant pareigose, nutraukiant 
darbo sutartį ar išeinant į pensiją dėl rasės, kastos, nacionalinės kilmės, religijos, amžiaus, neįgalumo, lyties, 
šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos, narystės profesinėse sąjungose ar politinių pažiūrų. 

Darbo sąlygos yra saugios ir higieniškos 

Darbuotojai neturi būti veikiami kenksmingų procesų, cheminių medžiagų ar technologijų. Kenksmingoje ar 
potencialiai pavojingoje darbo aplinkoje dirbančius darbuotojus reikia aprūpinti atitinkama darbo saugos ir 
apsaugine įranga. 

 

Pilną kodekso variantą rasite www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANEŠKITE „JULA“ 

Jeigu tiekėjai pažeidžia bet kurią šio Elgsenos kodekso 
nuostatą, mes norime tai žinoti.  

Prašome mums pranešti apie tokius pažeidimus telefonu Nr. +86 
(0)21 5465 1608 arba užpildyti nusiskundimų formą interneto 
svetainėje www.julasupplier.com/report-issue. Prašome 
nesivaržyti ir rašyti savo kalba. Visa iš jūsų gauta informacija 
bus laikoma griežtai konfidencialiai ir jūsų asmens tapatybė bus 
apsaugota. 

ŠIO KODEKSO VERTIMĄ VIETINE DARBUOTOJŲ KALBA REIKIA 

IŠKABINTI MATOMOJE VIETOJE VISOSE ĮMONĖSE, KURIOS 

GAMINA GAMINIUS TIESIOGIAI „JULA“. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue
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