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Atsakingo tiekimo politika tiekėjams 
 
„Indorama Ventures Public Company Limited“, jos asocijuotosios įmonės ir 
patronuojamosios įmonės (toliau kartu – Indorama Ventures) yra įsipareigoję vykdyti savo 
veiklą pagal galiojančius įstatymus, reglamentus ir aukščiausius etikos standartus, 
susijusius su etika, socialine atsakomybe, kokybe, aplinkosauga, sveikata, sauga ir 
valdymo sistemomis bei strateginiu požiūriu į korporacijos atsakomybę. Siekdama 
užtikrinti suderinamumą visoje tiekimo grandinėje, Indorama Ventures tikisi, kad ir jos 
tiekėjai laikysis panašių principų. 
 
Todėl, vadovaujantis Indorama Ventures tiekėjams taikoma vizija, Indorama Ventures 
siekis yra užtikrinti, kad visi jos tiekėjai visoje tiekimo grandinėje laikytųsi tiekėjams 
taikomos Atsakingo tiekimo politikos (toliau bendrai – Politika) (ankstesnis pavadinimas 
– „Tiekėjų elgesio kodeksas“). 
 
Taikymo sritis 

 
Šios Politikos nuostatomis apibrėžiami Indorama Ventures lūkesčiai visų tiekėjų, su 
kuriais ji vykdo verslą, bendradarbiauja arba kuriems teikia paslaugas, atžvilgiu. Politika 
taikoma jų darbuotojams, asocijuotoms įmonėms, patronuojamosioms įmonėms  
susijusioms įmonėms, filialams ir subrangovams. Šios politikos taikymo sritis taip pat 
apima ir visas kitas susijusias šalis, įskaitant, bet neapsiribojant, tiekėjus, trečiąsias šalis, 
su kuriais bendradarbiaujama, paslaugų teikėjus, komercinius partnerius. 
 
Tiekėjams taikomos Atsakingo tiekimo politikos nuostatų taip pat turi laikytis visi tiekėjo 
subrangovai, tiekiantys tiekėjui prekes ar paslaugas. Politika turi būti perduodama visų 
paskesnių lygmenų subrangovams. Tiekėjas visiškai atsako bet kurio (-ių) tokio (-ių) 
subrangovo (-ų) atitiktį reikalavimams kaip už savo paties. Indorama Ventures tikisi, kad 
jos tiekėjai sukurs ir palaikys tinkamą valdymo sistemą, susijusią su Politikos turiniu, ir 
nuolatos peržiūrės ir stebės savo valdymo procesus ir verslo operacijas, siekdami 
užtikrinti, kad jie atitiktų Politikoje išdėstytus principus. Siekdama apžvelgti tiekėjų ir 
subrangovų pažangą įgyvendinant Politiką, Indorama Ventures gali imtis įvairių 
pagalbinių iniciatyvų, įskaitant reikalavimą savarankiškai pasitvirtinti, kad tiekėjai ir 
subrangovai laikosi Politikos, bei, tam tikrais atvejais, atlikti tiekėjų ir jų subrangovų 
patalpų ir įrenginių vertinimus bei patikras vietoje. Audito metu nustačius Politikos 
pažeidimų, tiekėjai turi nedelsdami imtis atitinkamų korekcinių veiksmų situacijai atitaisyti 
taip, kad tai tenkintų Indorama Ventures. To nepadarius, tiekėjas gali netekti galimybės 
tolia tęsti verslo santykių su Indorama Ventures. 
 
Teisinė atitiktis  

 
Šioje politikoje nustatomas elgsenos vykdant verslą, kurios tikimasi iš tiekėjų, standartas, 
kuris aprėpia etiką ir korporacijos atsakomybę ir kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi galiojančių įstatymų bei taisyklių. Tai atvejais, kai Politikoje apibrėžiami 
standartai ir nacionalinių įstatymų nuostatos ar kiti taikomi standartai skiriasi, tiekėjai turi 



 

laikytis tų reikalavimų, kurie yra griežtesni. Dokumentų pabaigoje pateikiamas atitikties 
klausimų rinkinys, kurį visi pardavėjai privalo užpildyti. 
Tiekėjai turėtų įdiegti rizikos valdymo procedūras bei atlikti finansams ir apskaitai, audito 
procedūroms ir mokymams skirtus vidaus auditus, siekiant išvengti neteisėtų veiksmų ar 
neatitikties teisės aktams, arba imtis korekcinių veiksmų tokiems atvejams atitaisyti.  
 
Lūkesčiai  
 
Indorama Ventures yra įsipareigojusi bendradarbiauti su savo tiekėjais, kuriant ilgalaikius 
ir prasmingus santykius, pagrįstus abipuse pagarba, pasitikėjimu ir vienas kito vertybių 
supratimu. 
 
Siekdama įgyvendinti tokį įsipareigojimą, Indorama Ventures: 
 

 bendrauja, derasi ir sudaro sutartis su tiekėjais, veikdama profesionaliai, 
sąžiningai, teisingai ir skaidriai; 

 laikosi savo įsipareigojimų pagal sutarties sąlygas; 

 gerbia tiekėjų teises, taikydama konfidencialumo reikalavimus visai tiekėjų 
suteikiamai informacijai;  

 padeda tiekėjams identifikuoti veiklą, kuri neatitinka reikalavimų, ir stengiasi padėti 
pagerinti atitinkamas sąlygas; 

 dirba su tiekėjais, siekiant pagerinti jų etikos, socialinius, kokybės, aplinkosaugos, 
sveikatos ir saugos standartus. 

 
Mainais Indorama Ventures tikisi, kad jos tiekėjai: 
 

 atitinka visus būtinus etikos, socialinius, kokybės, aplinkosaugos, sveikatos ir 
saugos standartus ir nedelsiant praneša apie visus su gaminių sauga susijusius 
klausimus; 

 laikosi Indorama Ventures Atsakingo tiekimo politikos tiekėjams etikos standartų. 

 gerbia mūsų Politiką ir skatina jos laikytis. Pripažįstame, kad mūsų tiekėjai yra 
nepriklausomos įmonės. Tačiau mūsų verslo partnerių veiksmai gali būti priskirti 
Indorama Ventures veiksmams ir taip paveikti mūsų gerą reputaciją, kurią 
užsitarnavome. Todėl reikalaujame, kad visi tiekėjai atitiktų Politikoje apibrėžtus 
standartus ir laikytųsi joje išdėstytų principų bei įtrauktų juos į įprastas savo verslo 
tobulinimo veiklas. 

 
Tiekėjai bus atrenkami atsižvelgiant į jų aplinkosaugos, socialinės ir valdymo veiklos 
rezultatus, kuriuos Indorama Ventures periodiškai peržiūrės. 
 

1. Etika 
 

1.1 Etikos ir teisiniai reikalavimai 
 



 

a. Interesų konflikto vengimas. Tiekėjai turi laikytis galiojančių įstatymų ir taisyklių, 
susijusių su kyšininkavimu, korupcija, sukčiavimu ir bet kokia kita draudžiama 
verslo praktika. Tiekėjams draudžiama atlikti ar patvirtinti neteisėtus mokėjimus 
jokiems asmenims jokiomis aplinkybėmis. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, 
ar įgyti neteisėtą pranašumą siūloma tiesiogiai, ar per tarpininką. 
 

b. Dovanos, svetingumas ir išlaidos. Kiekviena įmonė turi vykdyti atitikties 
stebėseną, siekiant užtikrinti, kad nebūtų priimtos dovanos ir svetingumas, kurie 
yra neproporcingi arba prieštarauja vietos įstatymams. Tas pats taikytina ir 
konfidencialios ar privilegijuotos informacijos naudojimui siekiant naudos. Prieš 
pateikdami ar priimdami bet kokį su svetingumu susijusį pasiūlymą, darbuotojai 
turėtų apie tai pranešti savo tiesioginiams vadovams. Jei kyla abejonių, prieš 
priimdami ar žadėdami bet kokią dovaną arba siūlydami svetingumą, darbuotojai 
turėtų pasitarti su savo tiesioginiais vadovais. Su dovanų teikimu ir svetingumu 
susijusios taisyklės turi būti aiškiai nustatytos, įgyvendinamos ir pateikiamos 
susipažinti, nurodant pagrįstas ribas, kad dovanų teikimo ir svetingumo veiksmus 
būtų galima atlikti teisėtai ir laikantis įmonės principų. 
 

c. Tikslūs apskaitos ir verslo veiklos įrašai. Tiekėjai turi saugoti ir, Indorama 
Ventures paprašius, pateikti tikslius įrašus visais su tiekėjo veiklos, susijusios su 
Indorama Ventures, klausimais, užtikrindami, kad dokumentuota informacija būtų 
galima dalytis tik laikantis teisinių ir antimonopolinių nuostatų. Tiekėjai privalo 
įsipareigoti mokėti mokesčius ir neužsiimti veikla, siekiant išvengti mokesčių. 
 

d. Konkurencija. Tiekėjams draudžiama pažeisti bendrąsias ar specialiąsias 
konkurencijos taisykles patiems ar kartu su kitais asmenimis bet kokiomis 
aplinkybėmis, kaip antai: neteisėtas bendradarbiavimas kainų nustatymo srityje 
(komerciniai susitarimai dėl kainos nustatymo), neteisėtas rinkos pasidalijimas, 
prisijungimas prie bet kokio tipo kartelio ar kitoks elgesys, pažeidžiantis 
galiojančius įstatymus. 
 

e. Tiekimo grandinės skaidrumas. Tikimės, kad tiekėjai atskleis tikslią informaciją 

(pagal atitinkamus verslo santykius) apie kiekvieną IVL teikiamų žaliavų/paslaugų 
tiekimo grandinės etapą. Kai atvejis susijęs su kritinėmis tiekimo grandinės 
problemomis, turi būti laikomasi visų su produktų atsekamumu susijusių standartų 
pagal kiekvienam iš jų nustatytas normas. 

 

1.2 Nuosavybės teise priklausanti informacija 
 

a. Intelektinė nuosavybė. Visa rašytinė ar žodinė informacija, kurią tiekėjai gauna 
vykdydami verslo sandorius su Indorama Ventures, turi būti laikoma konfidencialia 
informacija, kurią draudžiama naudoti siekiant asmeninės naudos, taip pat 
draudžiama atskleisti trečiosioms šalims. Jei kompetentinga reguliavimo institucija 
reikalauja, kad tiekėjas atskleistų konfidencialią informaciją arba to reikalaujama 
pagal taikomą įstatymą ar reglamentą, tiekėjas privalo, iš karto, kai įmanoma pagal 
aplinkybes, apie tai raštu pranešti Indorama Ventures, kad Indorama Ventures 



 

galėtų imtis veiksmų vykdomajam raštui dėl apsaugos priemonių gauti ar imtis 
atitinkamų teisių gynimo priemonių ir (arba) atsisakyti vykdyti tokį reikalavimą. Tuo 
atveju, jei nepavyksta gauti vykdomojo rašto dėl apsaugos priemonių ar 
pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis arba Indorama Ventures 
neatsisako vykdyti taikomas sąlygas, tiekėjas gali atskleisti tik tiek konfidencialios 
informacijos, kiek jam patarė jo teisės konsultantas, ir turi pateikti visos tokiu būdu 
atskleistos konfidencialios informacijos kopiją Indorama Ventures. Tokio 
atskleidimo atveju, tiekėjas deda visas pastangas, siekdamas išsaugoti šios 
informacijos konfidencialumą. Ši nuostata taikoma ir komercinei, ir techninei 
informacijai. Atitinkami neatskleidimo arba konfidencialumo susitarimai yra ir bus 
taikomi toliau, siekiant formalizuoti nuosavybės teise priklausančios informacijos 
apsaugos procesą. 
 

b. Informacijos saugumas. Būtina pasirūpinti, kad būtų užtikrintas įmonės 

informacijos vientisumas ir apsauga, atsakingas jos naudojimas bei vykdoma 
nuolatinė saugumo spragų paieška. Įmonių ir asmenų (klientų, trečiųjų šalių, verslo 
partnerių, tiekėjų, paslaugų teikėjų ar darbuotojų) duomenys ir registracijos turi būti 
naudojami atsakingai, privačiai ir laikantis įstatymų nustatytos aprėpties. Valdymo 
procesai, projektai ir produktų formulės yra įmonės intelektinė nuosavybė. Jie turi 
būti tvarkomi konfidencialiai, apsaugoti nuo vagysčių ir jais negalima dalintis be 
oficialaus leidimo. 
 

c. Brendingas ir naudojimas. Naudoti kaip brendą, logotipą ar prekių ženklus ar 
teikti nuorodas į „Indorama Ventures Public Company Limited“ bei jos dukterines 
įmones ir (arba) filialus reklamoje, propagandoje ar viešuosiuose pranešimuose 
galima tik gavus oficialų išankstinį Indorama Ventures sutikimą, įskaitant gautus 
per išorės ryšių padalinius. 

 

1.3    Gyvūnų gerovė 
 

Bandymams su gyvūnais turi būti taikomi griežti atsakomybės standartai, apsaugant 
gyvūnus nuo nereikalingų kančių. Turi būti taikomas įsipareigojimas atlikti bandymus 
su gyvūnais tik tada, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba jei tam yra mokslinis 
pagrindas. Bandymai su gyvūnais turi būti pagrįsti etiniu ir moksliniu pagrindu. 
Tyrimams gali būti naudojami tik gyvūnai iš veisimo vietų, kurių veikla yra įteisinta ir 
kurią prižiūri veterinarijos institucijos. Išimtys gali būti taikomos tik tuo atveju, kai nėra 
oficialių veisėjų, kaip antai naminių gyvulių ir žuvų atveju, kai gyvūnus galima įsigyti iš 
pasirinktų gyvulininkystės ir žuvininkystės ūkių, jei tai leidžiama pagal specialius 
reglamentus. 

 

1.4     Mineralai iš konfliktų regionų  
 

Tiekėjai turi laikytis skaidrumo principo, siekiant užtikrinti, kad tiekimo grandinėje nėra 
konfliktų regionų. Būtina užtikrinti, kad Indorama Ventures tiekiamos medžiagos nėra 
išgaunamos konfliktų regionuose, nes tokiuose regionuose esančių naudingųjų 



 

iškasenų ir jų darinių kasyba bei prekyba mineralais gali, tiesioginiai ar netiesiogiai, 
skatinti žmogaus teisių pažeidimus ir prisidėti prie jų finansavimo. 
 

2. Socialiniai klausimai1 
 

2.1     Sąžiningas elgesys 
 

a. Gerbti laisvę jungtis į asociacijas ir vykdyti kolektyvines derybas. Tiekėjai 

gerbs darbuotojų teisę laisvai jungtis į asociacijas, taip pat teisę įstoti į profesinę 
sąjungą, ją įkurti ar nepriklausyti profesinei sąjungai, ar kitaip dalyvauti 
kolektyvinėse derybose. Priekabiavimas, bauginimas ir ypatingas elgesys 
darbuotojų, kurie įstoja į pasirinktas asociacijas, kurios jų vardu derasi kolektyviai 
arba kaip darbuotojų atstovas (jei tai leidžia įstatymai), atžvilgiu yra draudžiami. 
 

b. Įvairovė ir lygybė. Tiekėjai turėtų siekti užtikrinti vienodas galimybes ir vienodas 
sąlygas visiems, nepaisant rasės, odos spalvos, lyties, religijos, tautybės, 
seksualinės orientacijos, amžiaus ar negalios. Tikimasi, kad tiekėjai laikysis 
vienodo atlygio už lygiavertį darbą nuostatų. Tiekėjai turi dėti visas pastangas 
užkirsti kelią visų formų darbuotojų diskriminacijai ar bauginimui. Įvairovės ir 
įtraukties skatinimas atliekant pakeitimus darbo vietose yra trečiasis TDO 
„Lygybės skatinimo“ serijos modulis, kuriuo siekiama padėti visų dydžių ir visų 
ekonomikos sektorių darbdaviams sudaryti tinkamas sąlygas visuose užimtumo 
ciklo etapuose. 
 

c. Kova su priekabiavimu darbo vietoje. Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai pagarbiai 
elgsis su visais savo darbuotojais, ir kad visi jų darbuotojai jausis saugūs ir 
apsaugoti nuo priekabiavimo savo darbo vietoje. Vykdydamas savo veiklą, tiekėjas 
taikys pagrįstas ir visa aprėpiančias praktikas, siekiant užkirsti kelią išankstinėms 
nuostatoms, diskriminacijai, patyčioms ir priekabiavimui. Be to, tikimės, kad 
darbuotojai bus geranoriškai skatinami pranešti apie jiems susirūpinimą keliančius 
atvejus, nebijodami galimų atsakomųjų veiksmų. 

 

2.2     Kova su priverstiniu darbu 
 

a. Tinkami darbo valandos, darbo užmokestis ir priedai. Tiekėjai laikysis visų 

galiojančių įstatymų dėl darbo valandų ir viršvalandžių, taip pat visų taikomų 
įstatymų dėl darbo užmokesčio ir priedų. Darbuotojams siūlomi bazinis atlyginimas 
ir priedai turi būti nustatomi sąžiningai ir mokami laiku, kad darbuotojams ir jų 
šeimoms būtų užtikrintas tinkamas pragyvenimo lygis ir papildomos pajamos. 
Sutartiniai susitarimai, galintys pakenkti darbuotojams, arba išskaitymai iš darbo 
užmokesčio kaip baudžiamoji ar drausminė priemonė neleidžiami (išskyrus 
teisėtas išskaitas pagal teisės aktus).  
 

                                                        
1 Nuoroda į TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 



 

b. Šiuolaikinė vergovė. Tiekėjams draudžiama, sąmoningai, tiesiogiai ar vykdant 
savo verslo veiklą, dalyvauti veiksmuose, susijusiuose su prekyba žmonėmis, 
priverstiniu darbu, paveldima vergove ar skolos vergove. Draudžiama atimti iš 
darbuotojų jų dokumentus ar versti juos grąžinti darbdaviams skolą darbu 
(baudžiavinis darbas, sutartinė vergovė, priverstinis darbas kalėjime, šiuolaikinė 
vergovė). Tiekėjai turi nustatyti tvirtą ir aiškią poziciją dėl žmogaus teisių apsaugos. 
Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba visą darbo dieną, ar laikinai, 
turi turėti darbo sutartis, dėl kurių laisvai susitaria ir kurias pasirašo darbdavys ir 
darbuotojas, arba kaip numatyta vietos įstatymuose. Taip pat darbuotojams turi 
būti taikoma teisė laisvai nutraukti šias sutartis. 
 

c. Vaikų darbas. Vaikų darbas netoleruojamas jokiomis aplinkybėmis. Minimalus 

įdarbinimo amžius turi atitikti atitinkamos šalies įstatymus arba TDO 
rekomendacijas, taikant tuos reikalavimus, kurie yra griežtesni. Jei tiekėjas 
įdarbina jaunus žmones, jų darbo valandos turi atitikti vietos įstatymus, netrukdant 
ir neužkertant kelio mokytis. Darbuotojai iki 18 metų turi būti apsaugoti nuo 
pavojingų, nesaugių ar sveikatai kenksmingų darbo sąlygų ar situacijų. 

 

2.3     Saugumas 
 

a. Sveikata ir sauga. Tiekėjai turi tinkamai pasirūpinti savo darbuotojų, žmonių, 

lankytojų ir rangovų bei bendruomenės narių, kuriems gali turėti įtakos jų veikla, 
sveikata, sauga ir gerove. Turi būti sudaryta saugi ir higieniška darbo aplinka ir 
skatinama saugos praktika. Tiekėjai skatinami įdiegti sveikatos ir saugos valdymo 
sistemą. Būtina įdiegti rizikos valdymo sistemą, kad būtų galima įvertinti kiekvienos 
veiklos, įskaitant įprastines ar neįprastines paslaugas, keliamus pavojus (fizinius, 
cheminius, biologinius, psichologinius ir ergonominius). Turi būti pasiūlyti ir 
įgyvendinti veiksmai, siekiant sumažinti tokių rizikos veiksnių poveikį. Turi būti 
nustatytos ir periodiškai atnaujinamos aiškios ir veiksmingos tvarkos ir procedūros, 
reglamentuojančios darbuotojų sveikatą ir saugą darbe. Darbuotojai turi būti 
informuojami ir supažindinami su tokiomis tvarkomis ir procedūromis. Gamybos 
padalinių darbuotojams, prižiūrėtojams, vadovams ir apsaugos darbuotojams turi 
būti reguliariai pravedami mokymai apie riziką darbo vietoje, taip pat priemones, 
skirtas apsisaugoti nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio. Taip pat būtina 
įtraukti tiekėjus ir paslaugų teikėjus, kad būtų užtikrinta jų sauga ir sveikata. 
 

b. Procesų saugumas ir reagavimas į ekstremalias situacijas. Pateikite 

duomenis ir informaciją apie gamybos procesų saugą, nustatydami eksploatavimo 
saugos ribas ir galimus pavojus, vykdant šiuos procesus. Turi būti parengtos 
bendravimo su darbuotojų šeimomis, valdžios institucijomis ir žiniasklaida gairės. 
Saugos priemonių peržiūros ir pakartotinis įvertinimas turi būti atliekami reguliariai 
arba po reikšmingų pakeitimų procesuose. Vertinimą turi atlikti kompetentingas 
asmuo, dokumentuodamas ir registruodamas parengtas ir įgyvendintas saugos 
priemones. Laikykitės integracijos su išorės pagalbos tarnybomis, 
bendradarbiaudami su specializuotų paslaugų teikėjais arba viešosiomis skubios 
pagalbos ir gelbėjimo tarnybomis, pavyzdžiui, vietos priešgaisrine tarnyba. Visos 



 

šalys turi aktyviai dalintis informacija. Daugiadisciplininės specialistų komandos 
turi vykdyti periodinę gamybos procesų stebėseną ir atlikti saugos vertinimus, 
nustatant įprastinių ir neįprastinių operacijų vykdymo procedūras. Su sauga 
susijusiems reikalams turi būti teikiama pirmenybė visų kitų organizacijos vykdomų 
veiksmų atžvilgiu. Būtina įvertinti galimą veiklos poveikį darbuotojams ir vietos 
bendruomenei, imantis priemonių neigiamam poveikiui sušvelninti arba jo išvengti. 

 

3. Aplinkosauga 
 

3.1     Klimato apsauga, atliekų ir vandens tvarkymas  
 

Tiekėjai privalo laikytis visų taikomų aplinkosaugos įstatymų, taisyklių ir standartų. 
Tiekėjai turi imtis atsargumo priemonių aplinkosaugos iššūkių atžvilgiu, taip pat 
iniciatyvų, skatinančių didesnę atsakomybę aplinkai, bei skatinti aplinkai 
nekenksmingų technologijų kūrimą ir sklaidą. Tiekėjai turi stengtis sumažinti savo 
veiklos ir gaminių poveikį aplinkai ir darbui bei užtikrinti, kad plėtra nedarytų įtakos 
vietos biologinei įvairovei. Avarinių veiksmų planai turi užtikrinti, kad visos su aplinka 
susijusios avarijos būtų nedelsiant sustabdytos, kad jų pasekmės būtų kuo mažesnės. 
Turi būti įrengtos sistemos, skirtos užkirsti kelią kenksmingų medžiagų išsiliejimui ir 
atsitiktiniam išmetimui į aplinką bei sumažinti jų kiekį. Atliekų surinkimo ir tvarkymo  
paslaugų teikėjai, šalinimo įrenginiai ir sąvartynai turi būti periodiškai stebimi ir 
vertinami. Be to, atliekų šalinimo įrenginiai turi būti patvirtinti. 
Būtina periodiškai stebėti, kaip vykdomos tvarumo programos, taip pat atlikti peržiūras 
ir įgyvendinti veiksmus, skatinant nuolatinį gerinimą. 

 

3.2     Produkto valdymas 
 

a. Kokybės reikalavimai. Turi būti įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, 
atitinkanti klientams siūlomą produktą ar paslaugą, pvz., ISO 9001. Būtina 
nustatyti kokybės valdymo sistemą. Jos vykdymą ir įgyvendinimą užtikrina 
tinkamai apmokyti ir kompetentingi tokioms funkcijoms atlikti asmenys. Nustačius 
neatitiktis, produktai ir paslaugos, kurie klasifikuojami kaip tokie, turi būti tiriami, 
juos registruojant, tvarkant ir stebint iki pat atitinkamo tyrimo pabaigos. Neatitikties 
analizė visais atvejais aprėpia priežasties ištyrimą, neatidėliotinų veiksmų 
nustatymą ir veiksmų plano sudarymą. 
 

b. Techninės sąlygos ir produktų sauga. Visi Indorama Ventures įmonėms teikiami 

produktai ir paslaugos turi atitikti Indorama Ventures taikomus kokybės, saugos ir 
aplinkosaugos standartus. Tiekėjai savo gaminiuose negali naudoti jokių 
medžiagų, kurias naudoti draudžiama pagal tiekėjo veiklos vykdymo šalyje 
taikomus įstatymus ir reglamentus. Visi produktai, kurie yra arba bus tiekiami 
Indorama Ventures, turi būti laikomi tinkamoje aplinkoje, kuri nekelia pavojaus 
produktui ar asmeniui pervežimo metu. Prekės ir paslaugos turi būti teikiamos 
pagal sutartyse, pirkimo užsakymuose ar specialiuose susitarimuose nustatytas 
technines sąlygas, laikantis nustatytų kokybės ir saugos kriterijų. Apie visus 
ketinimus pakeisti žaliavų, gamybos procesų technines sąlygas ar apie pokyčius 



 

tiekimo grandinėje, galinčius turėti įtakos produktams, pakuotėms ir teikiamoms 
paslaugoms, būtina pranešti ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. 
 

c. Produkto išsiliejimas. Tinkamos procedūras, infrastruktūra ir apmokytas 

personalas padės užkirsti kelią produkto išsiliejimui į aplinką ar jį sumažinti. 
 

4. Pasekmių politika 
 

4.1     Paskirtis 
 
Apibrėžti vidaus kriterijus ir priemones, kurių reikia imtis, kai nustatomas arba kai 
pranešama apie bet kokį nusižengimą, privalomų reikalavimų nesilaikymą arba Atsakingo 
tiekimo politikos tiekėjams nuostatų nesilaikymą. Pasekmių politika turi būti peržiūrima ir 
keičiama, siekiant atitikties reglamentams, galiojantiems įstatymams, tvarkoms ir vidaus 
gairėms. 
 

4.2     Korekcinių priemonių taikymas 
 
Korekciniai veiksmai, administracinės priemonės arba ribojamojo ar baudžiamojo 
pobūdžio sankcijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams taikomi nustačius elgesio pažeidimus, 
taip pat nustačius, kad tiekėjai nesilaiko šios Atsakingo tiekimo politikos tiekėjams 
reikalavimų. Korekcinių veiksmų, administracinių priemonių ar nuobaudų taikymas ir 
nuolatinis tobulinimas visada bus skirti sušvelninti riziką, susijusią su veikla, vykdoma su 
tiekėjais ir paslaugų teikėjais, siekiant jų elgesio atitikties mūsų vertybėms ir principams. 
Visos pastangos bus šviečiamojo ir patariamojo pobūdžio, siekiant nustatyti generuojantį 
faktą bei išvengiant paskesnių, su atitinkamu faktu susijusių pasekmių. 
 

4.3     Apibrėžtys 
 
PASEKMĖS 

 
Korekciniai veiksmai, administracinės priemonės ar nuobaudos, kurios gali būti taikomos, 
gavus skundus ir (arba) nustačius pažeidimus: 
 
 

 korekciniai veiksmai – veiksmai, skirti darbo procesams tobulinti valdant procesus, 
sistemas ir žmones. Jie gali būti susiję su komunikacija, mokymais ir vidaus ar kitų 
kontrolės priemonių kūrimu, peržiūra ir įgyvendinimu; 

 administracinės priemonės – administracinio pobūdžio pasekmės, taikomos 
tiekėjams ir paslaugų teikėjams už Atsakingo tiekimo politikoje tiekėjams nustatytų 
principų ar reikalavimų pažeidimą; 

 nuobaudos – nuobaudos, taikomos tiekėjams ir paslaugų teikėjams už Atsakingo 
tiekimo politikoje tiekėjams nustatytų principų ar reikalavimų pažeidimą. 

 
 



 

SKUNDAS 
 
Bet kokiomis komunikacijos priemonėmis ar būdais pateiktas pranešimas apie Atsakingo 
tiekimo politikoje tiekėjams nustatytų principų ir įsipareigojimų pažeidimą. 
 
PAŽEIDIMAS 

 
Veiksmas ar neveikimas, prieštaraujantis principams ir įsipareigojimams, nustatytiems 
Atsakingo tiekimo politikoje tiekėjams. 
 
 
Kiekvienas privalomų reikalavimų, aprašytų Atsakingo tiekimo politikoje tiekėjams, 
nesilaikymo atvejis bus tinkamas kriterijus taikyti korekcinius veiksmus, administracines 
priemones ar nuobaudas. Norėtume pabrėžti, kad visuomet skatiname mūsų tiekėjus, 
paslaugų teikėjus ir jų darbuotojus nevaržomai pareikšti savo nuomonę, teikiant 
pranešimus, įskaitant apie bet kokias Indorama Ventures darbuotojo ar kitų asmenų, 
veikiančių Indorama Ventures vardu, klaidas. Prašome vykdyti visų galimų ar nustatytų 
pažeidimų registravimą. 
 
Jei iškyla kokių nors abejones keliančių etikos ar teisės atitikties klausimų, tiekėjai turi 
apie juos pranešti. Norėdami pateikti susirūpinimą keliančius klausimus, tiekėjai gali teikti 
pranešimus toliau nurodytais adresais: 
 

 Whistleblower Reporting Channels 

 IVL Whistleblower Policy 
 
Jei būtina nedelsiant imtis korekcinių priemonių ar veiksmų, tiekėjas privalo informuoti 
Indorama Ventures pirkimų skyrių apie planą, kuris bus taikomas ir vykdomas pažeidimui 
ištaisyti. Taikytinas pasekmes nustatys Indorama Ventures, kuri praneš apie jas bei 
aptars jas su tiekėjais. Taikytinos pasekmės gali būti susijusios su toliau nurodytais 
dalykais: 
 
 

 Indorama Ventures ir tiekėjo veiksmai, siekiant padaryti įtaką veiklos rezultatams; 

 tiekėjų gamybos padalinių stebėsena ir vietoje atliekamas auditas;  

 komerciniai apribojimai ir sumažintas pirkimų ir (ar) paslaugų kiekis. 
 
Indorama Ventures pasilieka teisę nutraukti komercinius santykius ir gali diskvalifikuoti 
tiekėją, jeigu yra pasibaigęs terminas, nustatytas tiekėjo veiklos gerinimo veiksmams 
atlikti, arba pakartotinai pažeidžiamas koks nors audito ar kitokios stebėsenos 
priemonėmis patvirtintas reikalavimas, arba jeigu neįrodoma, kad pažeidimas buvo 
pašalintas. 
 
Indorama Ventures tikslas yra remti savo tiekėjus ir padėti jiems vystytis, vadovaujantis 
geriausia rinkoje taikoma praktika bei veikiant pagarbiai, sąžiningai ir oriai. 
 

https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/whistleblower-reporting-channels
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-whistleblower/ivl-policy-whistleblower-english.pdf


 

Priedas2 
 

Apibrėžtys ir santrumpos 
 

 Kyšininkavimas – siūlyti, žadėti ar teikti finansinę ar kitokią naudą kitiems arba 
reikalauti, gauti ar sutikti priimti finansinę ar kitokią naudą iš kitų, siekiant 
netinkamai vykdyti atitinkamą funkciją arba veiklą. Tai aprėpia palengvinimo 
mokesčius (facilitation payments), kuriais siekiama pagreitinti arba palengvinti 
valstybės pareigūno ar įprastinio administracinio veiksmo atlikimą ir gauti ar 
išlaikyti verslą ar bet kokį kitą neteisėtą pranašumą, kaip nurodyta kitur šioje 
politikoje. 
 

 Vaikas – visi jaunesni nei 15 metų amžiaus asmenys, išskyrus atvejus, kai 
nacionaliniuose ar vietos įstatymuose nustatyta aukštesnė privalomojo mokyklos 
baigimo arba minimalaus darbingo amžiaus riba – tokiu atveju, taikomos minėtų 
įstatymų nuostatos. 
 

 Vaikų darbas – bet koks darbas, kurį atlieka vaikas, jaunesnis nei pirmiau 
pateiktoje vaiko apibrėžtyje nurodytas amžius. 
 

 Vaikų vergovė – vaikų išnaudojimas kažkieno naudai, nesuteikiant jiems laisvės. 
 

 Konfidenciali informacija – informacija, kuri nėra žinoma visuomenei arba nėra 
viešai prieinama. Konfidenciali informacija aprėpia (įskaitant, bet tuo 
neapsiribojant): neviešą informaciją, finansinę informaciją, komercinę informaciją, 
įmonių struktūras, operacijas, komercines paslaptis, technines žinias, projektus, 
pardavimo ir rinkodaros planus, rinkos tyrimus, ataskaitas, naudotojo vadovus, 
pasiūlymus, kainodarą, verslo strategijas, klientų ir tiekėjų sąrašus, duomenis apie 
turtą ir įsipareigojimus, analizes, prognozes, verslo tyrimus ir plėtros planus, 
pranešimus apie pažeidimus (jei tokių yra), pateiktus raštu, žodžiu, vaizdo 
priemonėmis, elektroniniu būdu ar kitomis priemonėmis, taip pat rinkinius, tyrimus 
arba dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos arba kurie yra sudaryti 
ją naudojant.  
 

 Korupcija – kyšininkavimas, turto prievartavimas, sukčiavimas, apgaulė, 
piktnaudžiavimas valdžia, grobstymas, pinigų plovimas ir kita panaši veikla. 
 

 Skolos vergovė – darbas, skirtas apmokėti skolą, kai dirbančiajam išmokamas 
nedidelis atlygis arba ne ir nėra skolos gražinimo kontrolės. 
 

 Paveldima vergovė – vergovė, perduodama iš kartos į kartą per šeiminius ryšius.  
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 Priverstinis darbas3 – TDO Konvencijos Nr. 29 2 straipsnio 2 dalyje yra pateiktos 
penkios situacijos, nustatančios „priverstinio darbo“ termino išimtis, taikomas tam 
tikromis sąlygomis – privalomoji karinė tarnyba, įprastiniai pilietiniai įsipareigojimai, 
darbas kalėjime (tam tikromis sąlygomis), darbas kritinėse situacijose (kaip antai 
karas, didelės nelaimės ar gresiančios didelės nelaimės (pvz., gaisro, potvynių 
bado, žemės drebėjimo grėsmė)), nedidelės visuomeninės paslaugos 
(bendruomenėje). 
 

 Priekabiavimas – Indorama Ventures priekabiavimu laiko tokius veiksmus: 
 

o įžeisti ar žeminti ką nors fiziškai ar žodžiu; 
o kam nors grasinti ar bauginti; 
o nepageidautinai juokauti ar komentuoti kažkieno skirtumus. Seksualinis 

priekabiavimas aprėpia (bet tuo neapsiriboja) elgesį: 
 kuris sukuria seksualiai bauginančią, nepageidaujamą, priešišką ar 

įžeidžiančią darbo aplinką; 
 kai galima pagrįstai manyti, kad asmens darbo ar įsidarbinimo 

galimybėms taikomos sąlygos yra susijusios su seksualinių veiksmų 
atlikimu. 

 

 Prekyba žmonėmis – smurto ir prievartos naudojimas siekiant išnaudoti žmones 
tokiais tikslais kaip darbas ar prostitucija. 
 

 Šiuolaikinė vergovė – didelis kitų žmonių išnaudojimas siekiant asmeninės ar 
komercinės naudos. Šiuolaikinės vergovė aprėpia šias sritis:  
 

o prekyba žmonėmis; 
o priverstinė ir ankstyva santuoka; 
o priverstinis darbas; 
o vaikų vergovė 
o paveldima vergovė; 
o skolos vergovė. 
 

 Produkto kokybė – ši politika taikoma Indorama Ventures žaliavoms ir 
produktams, taip pat siekiant pašalinti bet kokį poveikį Indorama Ventures 
darbuotojų, rangovų, klientų, bendruomenių ir kitų suinteresuotųjų šalių sveikatai 
ar aplinkai. Indorama Ventures užtikrins, kad jos produktai atitiktų taikomus 
sveikatos ir saugos standartus ir (arba) susitarimus. To siekdama, Indorama 
Ventures, bendraudama su pirmiau nurodytomis grupėmis, aktyviai įgyvendins ir 
nuolat tobulins saugos ir sveikatos valdymą, kad užtikrintų šioms grupėms 
galimybę išvengti nesaugių situacijų ir greitai reaguoti į netikėtus įvykius. 
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 Tiekimo grandinė – sistema, aprėpianti tiekėjus, gamybą, transportavimą, 
platintojus bei pardavėjus ir skirta žaliavoms paversti galutiniais produktais ir tiekti 
jas vartotojams. 
 

 Tiekimo grandinės skaidrumas – informacija apie tai, kas vyksta kiekviename 
tiekimo grandinės etape, kurią tiekėjas atskleidžia tiek vidaus, tiek išorės gavėjams. 
 

 Darbo valandos – TDO 1919 m. darbo valandų (pramonės įmonėse) konvencijoje 
(Nr. 1) nurodyta, kad asmenų, dirbančių valstybinėse ar privačiose pramonės 
įmonėje arba jų padaliniuose, išskyrus įmones, kuriose dirba tik tos pačios šeimos 
nariai, negali viršyti aštuonių valandų per dieną ir keturiasdešimt aštuonių valandų 
per savaitę. 

 
 
  



 

 
Įmonės pavadinimas 
 
Registruotas adresas 
 
Kontaktinis asmuo 
 
Data 
 
Patvirtinimo laiškas – sutikimas laikytis „Indorama Ventures“ atsakingo tiekimo 
politikos tiekėjams reikalavimų 
 
„Indorama Ventures“, įskaitant visus „Indorama Ventures“ filialus ir dukterines įmones ir veikiant jų vardu 
(toliau kartu – Bendrovė), yra įsipareigojusi siekti tvaraus vystymosi, laikydamasi pripažintų aplinkosaugos, 
žmogaus teisių, darbo ir etikos standartų. 
 
Todėl Bendrovė siekia užtikrinti, kad visi Bendrovės tiekėjai veiktų laikydamiesi atitikties standartams, 
aprašytiems mūsų Atsakingo tiekimo politikoje tiekėjams (toliau – Politika), kuri pridedama prie šio 
dokumento. Daugiau informacijos apie konkrečius standartus rasite Politikoje. 
 
Prašome pasirašyti šį laišką, tokiu būdu pripažįstant ir sutinkant su Politikoje nurodytais standartais bei 
patvirtinant jūsų įmonės sutikimą jų laikytis. 
 
Be to, norėtume, kad Politikoje pateiktą informaciją išplatintumėte savo subrangovui (-ams) ir surinktumėte 
iš subrangovų, kurie dalyvauja Bendrovei tiekiamo (-ų) produkto (-ų) gamyboje, Subrangovo (-ų) atitikties 
patvirtinimo formą (-as). Šie dokumentai bus saugomi byloje ir, Bendrovei paprašius, bus pateikiami 
Bendrovės atstovams susipažinti. Tiekėjai taip pat sutinka pranešti Bendrovei apie visus pokyčius tiekimo 
grandinėje ir užtikrinti, kad jų tiekimo grandinė atitiktų arba viršytų Politikoje numatytus reikalavimus. 
 
Jei turite klausimų dėl šio laiško ar Politikos, susisiekite su Bendrove per atitinkamą „Indorama 
Ventures“ vadovą. 

 
Pagarbiai, 
 
Mes, toliau pasirašę, pripažįstame 
ir sutinkame su Politikoje nurodytais standartais  
ir sutinkame laikytis joje pateiktų reikalavimų. 
 
Vieta        
  
Data        
 
…………………………………………………….... 
 
 
………………………………………………………. 
 
Parašas 
 
Vardas, pavardė 


