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Jula AB Rīcības kodekss 

Jula AB vīzija ir atvieglot dzīvi profesionāļiem un tiem, kuriem patīk darīt pašiem, visā pasaulē. Mēs 
cenšamies īstenot savu vīziju, piedāvājot mājokļa uzlabošanas produktus par zemu cenu.  
 
Mēs apzināmies, ka mūsu uzņēmums ietekmē cilvēku dzīvi un vidi gan vietējā, gan globālā mērogā. 
Tāpat mēs apzināmies — lai īstenotu mūsu vīziju, mēs esam atbildīgi ne tikai par mūsu produktiem. 
Mēs patiešām ticam ciešai sadarbībai ar piegādātājiem, tostarp tam, ka ikvienam no mums jāuzņemas 
atbildība vides un sociālās aizsardzības jomā. Tas ir augstas kvalitātes, ilgtspējīgas resursu 
izmantošanas un zemu cenu priekšnosacījums.  

 
Pastāvīgas izaugsmes pamatā ir apzinātība, uzticība un nepārtraukta attīstība, un sadarbība ar tādiem 
piegādātājiem, kuri atbalsta mūsu vērtības un ambīcijas.  
 
Jula Rīcības kodeksa mērķis ir definēt pamatprincipus un standartus un noteikt prasības Jula un mūsu 
piegādātājiem. Tālāk minēti principi, saskaņā ar kuriem Jula strādā un kas jāievēro arī mūsu 
piegādātājiem: 

- ētiska un atbildīga rīcība visās darbības jomās; 
- visu personu tiesību ievērošana; 
- vides aizsardzības prasību ievērošana. 

Jula Rīcības kodekss ir piemērojams visiem piegādātājiem, to apakšuzņēmējiem un 
apakšpiegādātājiem, kuri ir iesaistīti Jula paredzēto produktu un pakalpojumu ražošanā vai piegādē. 
Piegādātāji ir atbildīgi par savu darbinieku un piegādes ķēdes dalībnieku informēšanu par Jula Rīcības 
kodeksu un par tā izpildi un ievērošanu. 
 
Šī Rīcības kodeksa saīsinātā versija (5. lpp.) darbiniekiem saprotamā valodā ir jānovieto redzamā un 
ikvienam pieejamā vietā visur, kur tiek ražoti tieši Jula paredzētie produkti. 
 
Šīs prasības atbilst ANO Globālajam līgumam, kura pamatā ir ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 
(1948.), Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā 
(1998.), Rio Deklarācija par vidi un attīstību (1992.), kā arī ANO Pretkorupcijas konvencija (2000.). 
 

TIESISKĀS PRASĪBAS 

Papildus šī kodeksa prasību ievērošanai piegādātājiem ir jāievēro arī attiecīgās valsts tiesību akti, kā 
arī citi piemērojamie standarti (piemēram, laba ražošanas prakse, citi rīcības kodeksi) un atbilstošas 
normatīvās prasības — atkarībā no tā, kura dokumenta prasības ir stingrākas.  

 

CILVĒKTIESĪBAS UN DARBS 

1. Vienlīdzīga attieksme 

Piegādātājiem pret visiem darbiniekiem ir jāizturas ar cieņu, un miesas sodi, draudi, vardarbība vai 
cita veida fiziska, seksuāla vai psiholoģiska rakstura vai verbāla aizskaršana nav pieļaujama. 

2. Darba laiks un alga 

Maksimālais pieļaujamais darba laiks nedēļā ir noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos, bet parastos 
apstākļos tas nedrīkst pārsniegt 48 stundas, un maksimālais pieļaujamais virsstundu skaits nedēļā 
nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Virsstundu darbu drīkst veikt tikai brīvprātīgi. Katrā septiņu dienu 
periodā darbiniekiem ir tiesības vismaz uz vienu brīvu dienu.   

Visiem darbiniekiem ir tiesības uz rakstisku darba līgumu.  

Darbinieku algai ir jābūt vismaz attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktās minimālās algas apmērā, un 
visiem darbiniekiem atbilstoši tiesiskajām normām ir jāsaņem kompensācija par nostrādāto virsstundu 
darbu. Tiesības uz kompensāciju par virsstundu darbu attiecas arī uz darbiniekiem, kuri veic 
gabaldarbu. 
 

http://www.ilo.org/declaration/
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Alga ir jāmaksā regulāri un savlaicīgi, un tā ir jāsaņem visiem darbiniekiem. Alga ir jāmaksā vismaz 
vienu reizi mēnesī. Piegādātājam aizliegts ieturēt darbinieka algu. 

Piegādātājam ir jāuztur precīzs un pilnīgs apmeklējuma reģistrs un algas dokumentācija, kas uzrāda 
katra darbinieka nostrādātās stundas un aprēķināto algu, tas attiecināms arī uz pagaidu darbiniekiem 
un tiem darbiniekiem, kuri veic gabaldarbu.  

3. Bērnu darbs un gados jauni darbinieki 

Piegādātājiem aizliegts nodarbināt bērnus. Aizliegts nodarbināt personas, kuras ir jaunākas par 
15 gadiem (vai 14 gadiem, ja to nosaka attiecīgās valsts tiesību akti) vai kuras ir jaunākas par valstī 
noteikto minimālo nodarbinātības vecumu, ja šis vecums ir lielāks par 15 gadiem. 

Piegādātājiem ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka piegādātāju vai apakšpiegādātāju 
ražotnēs netiek nodarbināti bērni. Piegādātājiem par katru darbinieku ir jāuztur oficiāla dokumentācija, 
kurā apstiprināts darbinieka dzimšanas datums.  

Piegādātājiem, kuri nodarbina gados jaunus darbiniekus, kuri ir vecāki par attiecīgās valsts tiesību 
aktos noteikto minimālo nodarbinātības vecumu, bet jaunāki par 18 gadiem, ir jāievēro visi tiesību akti 
un prasības, kas attiecināmas uz šādām personām. Gados jauni darbinieki nedrīkst veikt darbu, kas 
varētu būt bīstams vai kas varētu traucēt jaunieša izglītībai, vai kas varētu kaitēt viņa veselībai vai 
viņa fiziskajai, psihiskajai, garīgajai, morālajai vai sociālajai attīstībai. 

4. Piespiedu darbs 

Nav pieņemams nekāda veida piespiedu darbs, kā arī darbs ieslodzījuma vietās vai nelegāla 
nodarbinātība. Tas attiecas arī uz visa veida piespiedu līgumiem. Aizliegts personas aizturēt darbā 
pret viņu gribu uz jebkādu laikaposmu. Piegādātājam ir jāļauj darbiniekiem pamest ražotnes teritoriju, 
kad beidzas darbinieka darba maiņa, un piegādātājam aizliegts paturēt darbinieku ID karti vai pieprasīt 
nodot glabāšanā jebkādas citas lietas. 

5. Biedrošanās brīvība un tiesības uz koplīguma slēgšanu  

Piegādātājs nedrīkst traucēt darbinieku tiesībām veidot biedrības vai citas pašu izvēlētas asociācijas 
un pievienoties tām, un slēgt koplīgumus. 

Piegādātājs nepieļauj darbinieku pārstāvju un darbinieku diskrimināciju, sodīšanu, aizskaršanu un 
draudēšanu viņiem par piedalīšanos likumīgās un miermīlīgās arodbiedrības aktivitātēs. 

Ja konkrētajā darbības jomā arodbiedrību veidošana nav atļauta vai ja attiecīgajā valstī drīkst 
darboties tikai valsts atļautas organizācijas, piegādātājam ir jāveicina, nevis jānovērš alternatīvi 
pasākumi, kas ļautu darbiniekiem neatkarīgi pulcēties, lai pārrunātu ar darbu saistītus jautājumus, un 
foruma rīkošana, lai vadībai atklātu ar darbu saistītās bažas. 

6. Diskriminācijas aizliegums 

Piegādātājs darbinieku atlases un darba tiesisko attiecību laikā nedrīkst pieļaut diskrimināciju pēc 
rases, dzimuma, vecuma, politiskās vai reliģiskās pārliecības, etniskās vai pilsoniskās izcelsmes, 
uzskatiem, laulību vai ģimenes stāvokļa, veselības, seksuālās orientācijas, slimības vai invaliditātes, 
dalības darbinieku organizācijās, piemēram, biedrībās, vai citām individuālām pazīmēm, vai atbalstīt 
šādu diskrimināciju. Lēmumiem par pieņemšanu darbā, algu, labumiem, apmācībām, paaugstināšanu 
amatā, disciplīnu, darba attiecību izbeigšanu, iešanu pensijā vai citiem ar nodarbinātību saistītiem 
lēmumiem ir jābalstās uz atbilstošiem un objektīviem kritērijiem. 

 

VESELĪBA UN DROŠĪBA  

7. Preventīvie un aizsardzības pasākumi darba vietā 

Piegādātājiem jānodrošina darbiniekiem droša un veselībai nekaitīga darba vieta atbilstoši 
piemērojamajiem tiesību aktiem un prasībām. Darbinieki nedrīkst tikt pakļauti bīstamiem procesiem, 
ķimikālijām, vielām vai tehnikai. 

Ja no šādu vielu vai tehnikas iedarbības nav iespējams izvairīties, visiem iesaistītajiem darbiniekiem ir 
jāsaņem nepieciešamie aizsardzības līdzekļi. Darbiniekiem, kuri strādā kaitīgā vai iespējami bīstamā  
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darba zonā, ir jābūt pieejamiem atbilstošiem darba aizsardzības un drošības līdzekļiem; šiem 
līdzekļiem ir jābūt pieejamiem un tie ir jāuztur, jāizmanto un jāizsniedz bez maksas. Būvkonstrukcijām, 
visām iekārtām un citam aprīkojumam ir jābūt lietošanai drošiem un aprīkotiem ar nepieciešamajām 
drošības ierīcēm, lai novērstu ievainojumu rašanos. Darba vieta preventīvi ir jāuztur kārtībā, lai 
pasargātu darbiniekus no riskiem, kas ir saistīti ar darbu, un lai nodrošinātu labus darba apstākļus.  

Piegādātājam bez maksas ir jānodrošina tīrs dzeramais ūdens visiem darbiniekiem un pietiekams 
skaits tīru tualešu ar ūdens noskalošanas iespēju gan vīriešiem, gan sievietēm. 

Visiem jaunajiem vai jaunā amatā pārceltajiem darbiniekiem un vadības pārstāvjiem ir jāsaņem 
regulāra apmācība veselības un drošības jomā, turklāt šīs apmācības ir jāreģistrē. Piegādātājiem ir 
jānodrošina pamatapmācības par ugunsdrošību, un darba vietā ir jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļi. 
Ugunsdzēšamajiem aparātiem ir jābūt atbilstoši marķētiem un pilniem. Avārijas izejām ir jābūt skaidri 
marķētām, un tās nedrīkst būt bloķētas.  

Tāpat piegādātājiem darba vietā ir jānodrošina viegla piekļuve pirmās medicīniskās palīdzības 
materiālu minimumam, un jānodrošina darbinieki, kuri ir apmācīti pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanā.  

8. Darbs ar ķimikālijām 

Piegādātājiem ir jāveic pasākumi, lai garantētu drošu darbu ar ķimikālijām un bīstamajām vielām un to 
drošu uzglabāšanu un likvidēšanu, kā arī ir jānodrošina atbilstoša apmācība. Ķimikāliju tvertnēm ir 
jābūt atbilstoši marķētām, un tās ir jāuzglabā drošā veidā. Visu ražošanā izmantoto ķimikāliju 
sarakstam un derīgām datu drošības lapām darba vietā ir jābūt pieejamām attiecīgās valsts valodā. 

9. Izmitināšanas vietas  

Piegādātāja nodrošinātajām izmitināšanas vietām, piemēram, kopmītnēm, ir jābūt drošām un tīrām, un 
tām ir jāatbilst darbinieku pamata vajadzībām attiecībā uz ēkas konstrukciju, telpu plašumu, 
temperatūru, apgaismojumu, ventilāciju, ēdiena gatavošanu, ūdeni, sanitārajām telpām, privātumu un 
pieejamību. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

10. Vides aizsardzība — Vispārīgi 

Piegādātājiem ir pastāvīgi jāstrādā, lai uzlabotu savas darbības un produktu dzīves cikla ekoloģiskos 
raksturlielumus. Tas nozīmē, ka ir jāapzinās un jāuzrauga būtiski vides aizsardzības aspekti un 
ietekme, kas ietver, bet neaprobežojas ar: 
- ar produktu saistītas jomas, piemēram, dizains, pārvadāšana, izmantošana un pārstrāde/aizvākšana; 
- ierobežotu dabas resursu, enerģijas un ūdens izmantošanu; 
- emisiju gaisā, ūdenī un augsnē un gaisa, ūdens un augsnes piesārņošanu; 
- darbības ar bīstamiem un nebīstamiem atkritumiem; 
- darbības ar bīstamām vielām; 
- trokšņa, smaku un putekļu emisiju.  
 
Piegādātājam, veicinot proaktīvu pieeju un atbildīgu pārvaldību, ir jānodrošina un uzskatāmi jāparāda 
pastāvīgi uzlabojumi vides aizsardzības jomā. 
 
Piegādātājam ir jānodrošina, ka visas ķīmiskās un bīstamās vielas, kas tiek izmantotas Jula produktu 
ražošanā, atbilst Jula prasībām. Piegādātājam ir jāievēro aizstāšanas princips un pastāvīgi jācenšas 
aizstāt bīstamās vielas ar mazāk bīstamām vielām.  
 
Piegādātājiem ir jāseko līdzi vides aizsardzības prasībām, kas noteiktas attiecīgās valsts tiesību aktos, 
normatīvos un nozares standartos, un jāievēro tās.  

11. Atkritumi 

Visi atkritumi, it īpaši bīstamie atkritumi ir jāuzglabā, jāpārkrauj un jāapsaimnieko atbildīgi un saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem — tā, lai tiktu novērsta gaisa, grunts un ūdens piesārņošana, 
uzliesmošanas risks un lai garantētu darbinieku veselību un drošību. 
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12. Notekūdeņi 

Piegādātājiem ir jānovērš un jāsamazina notekūdeņu izplūde, kā arī jāveic pasākumi, lai izvairītos no 
ūdens piesārņošanas.  

Piegādātājam uz vietas notekūdeņi ir atbilstoši jāattīra vai tie ir jānovada uz atļautām ārējām 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai samazinātu to ietekmi uz ūdens vidi. 

ATTIEKSME PRET DZĪVNIEKIEM 

Piegādātājiem jāizturas pret dzīvniekiem tā, kā to nosaka attiecīgās valsts tiesību akti un starptautiski 
atzītās metodes. Visi dzīvnieki, kas pieder cilvēkiem vai kas ir to kontrolē, ir jātur apstākļos, kas atbilst 
attiecīgās sugas psiholoģiskajām un uzvedības vajadzībām.  

Dzīvnieku labturība ir vērtējama kā laba, ja dzīvnieks ir labā formā, veselīgs un necieš. Dzīvnieku 
aizsardzība ietver nevajadzīgu ciešanu novēršanu, proti, labu dzīves kvalitāti vai humānu nāvi. 

 

KORUPCIJAS AIZLIEGUMS 

Piegādātājiem aizliegts iesaistīties jebkāda veida koruptīvās darbībās, tostarp kukuļņemšanā un 
kukuļdošanā, “komisijas naudas” ņemšanā un došanā, krāpšanā vai izspiešanā. Piegādātājiem 
aizliegts veikt jebkādas tādas darbības, kas pārkāptu vai liktu Jula pārkāpt jebkurus piemērojamos 
tiesību aktus pretkorupcijas jomā. 

ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

 
Piegādātājiem par šo Rīcības kodeksu ir jāinformē visi darbinieki, kā arī apakšpiegādātāji, kuri ir 
iesaistīti Jula produktu ražošanas procesos. Piegādātājam ir jādokumentē kārtība, kādā tiek ierosināti 
jautājumi un sūdzības, kas skar Jula Rīcības kodeksā minētos aspektus, piemēram, diskrimināciju, 
aizskaršanu vai vardarbību. Darbiniekiem ir labi jāpārzina sūdzību iesniegšanas kārtība. 

Visiem piegādātājiem pēc Jula pieprasījuma ir jāinformē Jula par tās ražotnes adresi, kurā tiek izpildīts 
katrs pasūtījums. 

Piegādātājiem ir jāpilnvaro Jula un tā pārstāvji veikt pārbaudes. Lai pārliecinātos par atbilstību Jula 
Rīcības kodeksam, pārbaudes var tikt veiktas ar brīdinājumu vai bez tā jebkurā laikā un jebkurā 
ražošanas vietā, tostarp pie apakšpiegādātāja, kur tiek ražoti Jula produkti. Jula vai trešajai personai, 
kas pārstāv Jula, ir jābūt brīvai piekļuvei visiem attiecīgajiem reģistriem, dokumentiem un ražošanas 
zonām. 
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Jula Rīcības kodekss  

– Saīsinātā versija 

 

Aizskaršana, vardarbība un disciplinārlietas (vienlīdzīga attieksme) 

Piegādātājiem pret visiem darbiniekiem ir jāizturas ar cieņu, un miesas sodi, draudi, vardarbība vai cita veida 
fiziska, seksuāla vai psiholoģiska rakstura vai verbāla aizskaršana nav pieļaujama. 

Cilvēka cienīga alga 

Darbinieku algai ir jābūt vismaz attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktās minimālās algas apmērā, un visiem 
darbiniekiem atbilstoši tiesiskajām normām ir jāsaņem kompensācija par nostrādāto virsstundu darbu. 

Samērīgas darba stundas 

Maksimālais pieļaujamais darba stundu skaits parastos apstākļos nedrīkst pārsniegt 48 stundas, un maksimālais 
pieļaujamais virsstundu skaits nedēļā nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Katrā septiņu dienu periodā darbiniekiem ir 
tiesības vismaz uz vienu brīvu dienu.   

Bērnu darba izmantošanas aizliegums 

Aizliegts nodarbināt nevienu personu, kura ir jaunāka par 15 gadiem. 

“Bērns” ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem vai valstī noteikto minimālo nodarbinātības vecumu, ja šis 
vecums ir lielāks par 15 gadiem. Gados jauni darbinieki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nedrīkst veikt 
darbu, kas varētu būt bīstams. 

Nodarbinātība ir personas brīva izvēle 

Nav pieņemams nekāda veida piespiedu darbs. Piegādātājam ir jāļauj darbiniekiem pamest ražotnes teritoriju, 
kad beidzas darbinieka darba maiņa, un piegādātājam aizliegts paturēt darbinieku ID karti vai pieprasīt nodot 
glabāšanā jebkādas citas lietas. 

Biedrošanās brīvība un tiesības uz koplīguma slēgšanu 

Piegādātājam ir jāveicina, nevis jānovērš alternatīvi pasākumi, kas ļauj darbiniekiem neatkarīgi pulcēties, lai 
pārrunātu ar darbu saistītus jautājumus, un foruma rīkošana, lai vadībai atklātu ar darbu saistītās bažas. 

Diskriminācijas aizliegums 

Pieņemot darbā, nodrošinot kompensāciju, apmācību, paaugstināšanu amatā, darba attiecību izbeigšanu vai 
pensionēšanos, aizliegta diskriminācija pēc rases, kastas, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, vecuma, 
invaliditātes, dzimuma, ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas, dalības biedrībās vai politiskās piederības 
pazīmēm. 

Darba apstākļi ir droši un higiēniski 

Darbinieki nedrīkst tikt pakļauti bīstamiem procesiem, ķimikālijām, vielām vai tehnikai. Darbiniekiem, kuri strādā 
kaitīgā vai iespējami bīstamā darba zonā, ir jābūt pieejamiem atbilstošiem darba aizsardzības un drošības 
līdzekļiem. 

 

Pilna versija ir pieejama: www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAZINĀTIES AR JULA 

Ja piegādātāji pārkāpj kādu no šī Rīcības kodeksa punktiem, 
mēs par to gribam uzzināt!  

Informējiet mūs par to, rakstot www.julasupplier.com/report-
issue, zvanot pa tālruni vai aizpildot veidlapu. Jūs varat 
sazināties ar mums savas valsts valodā. Visa saņemtā 
informācija būs konfidenciāla, un jūsu identitāte tiks aizsargāta. 

ŠIS RĪCĪBAS KODEKSS DARBINIEKIEM SAPROTAMĀ VALODĀ IR 

JĀNOVIETO REDZAMĀ UN VISIEM PIEEJAMĀ VIETĀ VISĀS 

IESTĀDĒS, KUR TIEK RAŽOTI TIEŠI JULA PAREDZĒTIE 

PRODUKTI. 

 

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

