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Audita Informatīvais Buklets darba ņēmējiem 

Drīz jūsu darba vietā svarīgā vizītē ieradīsies neatkarīgais auditors. Jūsu uzņēmuma klienti ir viņiem lūguši 
uzzināt vairāk par jūsu darba termiņiem un nosacījumiem. Lūdzu nodrošiniet to, lai visi jūsu darba kolēģi 
(ieskaitot pagaidu darbiniekus) tiek informēti par šo vizīti.  

Minētā vizīte ir saistīta ar daudz lielāku projektu, kura nosaukums ir - Ētiskās Tirdzniecības Iniciatīva (ETI). 

ETI ir savienība, kurā ietilps uzņēmumi, arodbiedrības un starptautiskās attīstības organizācijas, kuras 
savstarpēji sadarbojas, lai nodrošinātu labākus darba apstākļus un attieksmi pret darba ņēmējiem visā 
pasaulē.  

Auditors uzturēsies uzņēmumā, lai apspriestu šos jautājumus ar uzņēmuma darbiniekiem un vadību. 

Auditors veiks pārrunas ar uzņēmuma darbiniekiem, izvēlētiem pēc nejaušības principa, lai apspriestu 
darbavietas apstākļus un tiesības, uzklausītu viedokļus, kas paveikts veiksmīgi un uzklausītu priekšlikumus 
turpmākās darbības uzlabošanai. 

Saskaņā ar Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (VDAR), darbiniekiem tiks prasīta piekrišana, pirms mēs 
pārskatīsim viņu personīgo informāciju. 

Jautājumi, kuri tiks apspriesti ietver: 

• Vai jūsu darba vide ir droša un nekaitīga veselībai;

• Vai darba atalgojums ir vismaz atbilstošs likumā noteiktajai minimālajai algai;

• Vai jums ir iespējas pievienoties neatkarīgām arodbiedrībām, kā arī apspriest ar vadību darba
atalgojumu un darba apstākļus;

• Vai darba ņēmēji nesastopas ar diskrimināciju;

• Vai ir novēroti piespiedu darbi, tajā skaitā piespiedu, vai neapmaksātas virsstundas, pārlieku liels
darba stundu skaits, aizkavēta algas izmaksa.

Intervijas būs konfidenciālas un auditors neizpaudīs vadībai intervēto personu identitāti. Darbinieki varēs 
brīvi un nepiespiesti izteikties, piedalīšanās sarunās nenesīs nekādas nelabvēlīgas sekas.  

Ja kādam ir neskaidrības vai jautājumi par doto audita procesu, tie var sazināties ar Alison Wheelock, 
no Verner Wheelock uzņēmuma, kas sniegs nepieciešamo papildus informāciju: 

Tel: 01756 700802 

E-pasts: office@vwa.co.uk

Vai arī aizpildiet veidlapu internetā www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html

Lai minētā vizīte būtu veiksmīga, mums ir nepieciešama jūsu aktīva līdzdalība. Lūdzu, dalieties par dotās 
vizītes informāciju ar saviem kolēģiem un sagatavojaties šaj vizītei.  Pēc audita vadība jūs informēs par tā 
rezultātiem un izmaiņām, kas jāievieš.  

Parakstīts 

Alison Wheelock  
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