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ETISKOS DARBDAVYSTES POLITIKA

Esame lanksti, tvari, auk5t4 kokybg ir prideting vertg kurianti tekstiles dairymo ir galutines apdailos imone. Vykdydami versl4,

remiames tarptautiniu mastu pripaZintomis Zmogaus ir darbuotojq teisemis. Dirbame atsakingai, todel su darbuotojais elgiames

sqZiningai ir pagarbiai. Vystome dialog4 tarp darbdavio ir darbuotojq, nes tikime, kad tai uhik'rna tvari4 sekmg imonei ir jos

darbuotdams. Siekiame, kad ir miisq prekiq bei paslaugq tiekejai ir tolimesne reik5minga grandine laikytrlsi tokirtr padiq principq'

VAIKU DARBA
Siekdami apsaugoti jaunus asmenis nuo aplinkybiq, kurios yra pavojingos ir nesaugios jq fizinei ir psichineisveikatai bei

vystymuisi, neidarbiname jaunq asmenq iki 18 metq.

PRTVERSTINIS ARBA PRTVALOMAS DARBAS
Gerbdami Zmogaus teises ir laisves nenaudojame ir netoleruojame jokio priverstinio ar privalomojo darbo, iskaitant

nesavanori5kus darbo santykius ar tam tikras jq s4lygas, uZstatus, idarbinimo mokesdius, asmens dokumentq paemim4, suvarZymus

laisvai judeti.

SAUGA IR SVEIKATA
Skiriame prioritetini demesi darbuotojq saugai ir sveikatai uZtikrinti. Kiekvienam darbuotojui sudarome saugi4 ir sveik4 darbo

aplink4. Stiprindami darbuotojq saug4 ir sveikat4, i 5i4 veikl4 itraukiame ne tik akfyviai veikianti darbuotojq saugos ir sveikatos

komitet4, bet ir padius darbuotojus.

ASOCTACTJU LATSVE rR TEISE I KOLEKTYVTNES DERYBAS
Gerbiame ir bes4lygi5kai pripaZistame darbuotojq teisg pagal savo pasirinkim4 steigti, istoti i profesing sqjung4 ar organizuoti

jas irjq vardu kolektyviai deretis del darbo s4lygq su darbdaviu. fsipareigojame netaikytijokiq priemoniq prie5 darbuotojus, varZandiq

5i4 darbuotojq teisg. Kuriame palanki4 aplink4 darbuotojq atstovavimui, bendradarbiaujame su imoneje isteigta darbo taryba.

DISKRIMINAVIMAS
Nepraktikuojame ir neremiame jokiq diskriminavimo formq.

DRAUSMINN Pru.XTU<A
Su kiekvienu darbuotoju elgiames pagarbiai. Netoleruojame ir netaikome jokirl fiziniq bausmiq, psichologines ir fizines

prievartos, Zodinio lZeidinejimo. Drausmine praktika atitinka Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus.

DARBO LAIKAS
UZtikriname, kad darbo laikas atitinka Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus. Vir5valandZiai nera normali praktika,

tokiems esant -jie savanoriSki ir apmokami didesniu tarifu nei iprastos darbo valandos.

DARBO UZVTOXTSTTS
Gerbiame darbuotojo teisg i pragyvenimo minimumo atlyginim4. Laiduojame, kad atlyginimas, mokamas uZ iprast4 darbo

savaitg, visuomet biitq ne maZesnis uZ istatymu ar tekstiles pramones Sakoje nustat5rt4 maZiausi4 dydi. Laiduojame, kad atlyginimas

butq pakankamas pagrindiniq darbuotojo poreikiq patenkinimui ir dalis liktq kitoms i5laidoms. Su visais darbuotojais atsiskaitome

nustaty4u periodi5kumu, laikydamiesi teises aktrl reikalavimq ir nedarome jokiq neteisetq atskaitymq i5 darbuotojrtr atlyginimq.

vAD OVTBES ISIPARETGOJTMAT
Vykdyti Eti5kos darbdavystes politik4.
Vykdyti savo veikl4 skaidriai, netoleruojant jokiq korupcijos aprai3kq, iskaitant ky5ininkavim4, hrto prievartavim4,

netinkam4 privatq ar profesini dekingum4 visoms su imones veikla susijusioms suinteresuotoms Salims.

Vadovautis Lietuvos Respublikos, kitu tailq/tinq tarptautiniq teises aktq bei imones prisiimtq isipareigojimq reikalavimais

visose socialinio atsakingumo srityse.
/ Nuolat gerinti imoneje integruotos vadybos sistemos, sukurtos pagal EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001 :2015, ISO

4500 I :20 I 8, SA8000:20 14 standartq reikalavimus, valdym4.


