
 

 

 

Neste Oil rīcības kodekss 
Mūsu pienākumi pret ieinteresētajām pusēm 

 

Mēs godīgi strādājam ar saviem klientiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem. 

 

Neste Oil pret saviem sadarbības partneriem izturas profesionāli, taisnīgi un vienlīdzīgi, pamatojoties uz 

objektīviem faktoriem un nepieļaujot personīgas prioritātes vai intereses. Mēs nepiedāvājam un 

nepieņemam personiskas dāvanas vai viesmīlību, kas var radīt nevēlamu ietekmi vai šķist kā nevēlama 

ietekme.  

 

Mēs saviem akcionāriem nodrošinām labu kopējo peļņu visa cikla laikā. 

 

Esam apņēmušies palielināt vērtību saviem akcionāriem, izmantojot mūsu plašo kompetenci augstākā 

labuma degvielas izstrādāšanā, ražošanā un pārdošanā. Mūsu finansiālais, fiziskais un intelektuālais 

īpašums ir jānodrošina un jāpasargā, lai tas saglabātu savu vērtību. Mēs uzturam un pārvaldām 

precīzus un pilnīgus datus, dokumentāciju, atskaites, aktīvu un pasīvu grāmatvedību un citu svarīgu 

informāciju par visām mūsu uzņēmējdarbības formām (finansiālām vai nefinansiālām) saskaņā ar 

uzņēmējdarbības labo praksi un vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.  

 

Mēs nodrošinām taisnīgu darba vidi. 

 

Katram Neste Oil darbiniekam ir tiesības uz taisnīgu attieksmi un vienlīdzīgām iespējām, un mēs esam 

apņēmušies respektēt visu mūsu darbinieku cilvēktiesības un godu. Mēs nepieļaujam nekāda veida 

aizskaršanu vai apreibinošu vielu lietošanu Neste Oil uzņēmumā, un esam apņēmušies respektēt mūsu 

darbinieku privātumu un personas datu konfidencialitāti.  

 

Esam apņēmušies rūpēties par mūsu darbinieku un citu mūsu darbības rezultātā tieši ietekmētu 

personu veselību un drošību, kā arī aizsargāt dabisko vidi, kurā mēs darbojamies. 

 

Neste Oil respektē profesionālo labklājību un ir apņēmies kļūt par vienu no drošākajiem naftas 

rūpniecības uzņēmumiem.  Mēs negūstam peļņu uz drošības rēķina. Neatkarīgi no mūsu darbības 

vietas mēs nodrošinām to, ka mūsu darbībām ir minimāla negatīvā ietekme uz dabisko vidi un apkārtējo 

sabiedrību.   

 

Mēs pildām savu pienākumu ilgtspējības jomā. 

 

Neste Oil saviem klientiem piedāvā izstrādājumus, kas palīdz reaģēt uz tādām vides problēmām kā 

klimata pārmaiņas, nepieciešamība uzlabot vietējā gaisa kvalitāti un samazināt ietekmi, ko uz vidi atstāj 

transportā, apkurē un jebkādā citā veidā izmantotā enerģija, kuras iegūšanai tiek lietota mūsu degviela 

vai citi izstrādājumi. Izstrādājumu un procesu izveides gaitā mēs vienmēr ņemam vērā vidi, un esam 

apņēmušies uzzināt vairāk par mūsu izstrādājumu ietekmi visa to dzīves cikla laikā un izmantot šo 

informāciju, lai turpmāk uzlabotu to sniegumu.  

 



 

 

 

Veids, kādā veicam uzņēmējdarbību. 

 

Mēs darbojamies saskaņā ar tiesību aktiem un noteikumiem, kurus uzskatām par mūsu 

minimālajiem standartiem, un sagaidām, ka arī mūsu sadarbības partneri ievēro visas juridiskās 

prasības. 

 

Neste Oil ir uzņēmums ar augstu pilsonisko atbildību. Mēs darbojamies saskaņā ar visiem 

piemērojamajiem valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem un noteikumiem, starptautiskajām 

konvencijām un vispārpieņemtu labas korporatīvās vadības praksi. Taču mēs tos uzskatām vienīgi par 

saviem minimālajiem standartiem, un mūsu uzņēmējdarbības principi, kā norādīts šajā rīcības kodeksā, 

būtiski pārsniedz šīs pamatprasības. Mēs sadarbojamies vienīgi ar tādiem piegādātājiem, klientiem un 

citiem sadarbības partneriem, kuri ievēro visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. 

 

Mēs izvairāmies no situācijām, kurās privātas intereses varētu būt pretrunā ar uzņēmuma 

interesēm. 

 

Neste Oil darbiniekiem jāizvairās no situācijām, kurās viņu personīgās intereses jebkādā veidā būtu vai 

šķistu pretrunā ar Neste Oil interesēm.  

 

Jebkāda veida uzpirkšana un korupcija mūsu uzņēmumā ir nepieņemama. 

 

Neste Oil neiesaistās nekāda veida uzpirkšanā vai korupcijā, un mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji, 

klienti un citi sadarbības partneri rīkojas tādā pašā veidā.  

 

Mēs darbojamies pārskatāmi un atvērti komunicējam ar visām ieinteresētajām pusēm. 

 

Neste Oil ir apņēmusies nodrošināt savu darbību un snieguma caurskatāmību. Mūsu komunikācija ir 

tūlītēja, konsekventa un precīza, un mēs sniedzam pietiekamu informācijas apjomu, lai nodrošinātu, ka 

visas ieinteresētās puses var vienlaikus un vienlīdzīgi gūt patiesu un objektīvu viedokli par Neste Oil un 

tā pašreizējām un turpmākajām darbībām. Mēs novērtējam atklātu diskusiju un uzturam nepārtrauktu 

dialogu ar sabiedrību, kurā darbojamies, tajā skaitā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām un 

plašsaziņas līdzekļiem. 

 

Mūsu uzņēmums nav iesaistīts politiskās vai reliģiskās darbībās, kā arī nesniedz ieguldījumu 

šāda veida darbībās. 

 

Neste Oil nepiedalās politiskās vai reliģiskā darbībās, kā arī nesniedz nekādu tiešu vai netiešu politisku 

vai reliģisku ieguldījumu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


