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Noteikumi par korupcijas novēršanu 

I. MĒRĶIS 

“Eaton” nepiedāvā un nepieņem nekāda veida kukuļus vai uzpirkšanas nolūkā veiktus maksājumus. 
Viens no centrālajiem mūsu vērtību un Ētikas kodeksa aspektiem ir apņemšanās veikt saimniecisko 
darbību atbilstoši ētikas principiem, rīkoties godprātīgi un ievērot likumus. Šajos noteikumos izklāstīts 
mūsu noteiktais kukuļošanas un korupcijas aizliegums un mūsu rīcība saistībā ar saimnieciskās darbības 
praksi atbilstoši mūsu ētikas normām, vērtībām un spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

II. TVĒRUMS 
 

Šie noteikumi attiecas uz visiem uzņēmuma “Eaton” un tā meitasuzņēmumu un filiāļu (turpmāk tekstā — 
“Eaton”) darbiniekiem, līgumstrādniekiem, amatpersonām un direktoriem. Gadījumos, kad tas noteikts 
spēkā esošā līgumā, šie noteikumi papildus tieši attiecināmi uz “Eaton” trešo personu pārstāvjiem un citiem 
pārējiem darījumu partneriem. 

Teksta turpinājumā definēti galvenie termini. Šie noteikumi izskatāmi kopā ar “Eaton” Ētikas kodeksu, 
Noteikumiem par dāvinājumiem un braucieniem, Noteikumiem par braucieniem un izdevumiem, 
Noteikumiem par sabiedriskajām lietām, Noteikumiem par līgumu slēgšanu ar ASV valdību, Piegādātāju 
rīcības kodeksu un citiem attiecīgajiem “Eaton” noteikumiem. 

III. PAMATNOSTĀDNES 
 

A. KUKUĻI UN UZPIRKŠANAS NOLŪKĀ VEIKTI MAKSĀJUMI IR AIZLIEGTI  

“Eaton” un trešo personu pārstāvjiem jāievēro visi spēkā esošie korupcijas novēršanu reglamentējošie 
tiesību akti, tostarp ASV likums par korupcijas novēršanu ārvalstīs, Apvienotās Karalistes likums par 
korupcijas novēršanu un līdzīgie likumi. “Eaton” un trešo personu pārstāvjiem aizliegts tieši vai netieši 
piedāvāt, solīt, dot, lūgt/pieprasīt vai saņemt jebkādus kukuļus vai cita veida uzpirkšanas nolūkā veiktus 
maksājumus priekš vai no jebkuras personas vai organizācijas, tai skaitā valsts pārvaldes institūcijām, 
valsts amatpersonām, uzņēmumiem un uzņēmumu darbiniekiem. Šie aizliegumi ir spēkā visā pasaulē 
neatkarīgi no reģionālajām ieražām, vietējās prakses un konkurences apstākļiem. 

B. MAKSĀJUMI PAR FORMALITĀŠU VIENKĀRŠOŠANU 

“Eaton” aizliedz maksājumus par formalitāšu vienkāršošanu. “Eaton” darbiniekiem par visiem maksājumu 
par formalitāšu vienkāršošanu pieprasījumiem vai lūgumiem jāziņo saviem vadītājiem un Ētikas un 
atbilstības birojam. 

C. PIESPIEDU MAKSĀJUMI  

Piespiedu maksājumi nav pretrunā ar šiem noteikumiem. “Eaton” darbiniekiem par visiem piespiedu 
maksājumu pieprasījumiem vai lūgumiem pirms piespiedu maksājuma veikšanas vai iespējami drīzāk pēc 
tā veikšanas jāziņo saviem vadītājiem un Ētikas un atbilstības birojam. Piespiedu maksājumi precīzi 
jādokumentē atbilstoši turpinājumā izklāstītajām prasībām par grāmatvedības reģistriem un 
dokumentiem.  

D. SAGAIDĀMĀ RĪCĪBA SAISTĪBĀ AR TREŠAJĀM PERSONĀM 

“Eaton” aizliedz kukuļu vai citu uzpirkšanas nolūkā veiktu maksājumu netiešu došanu/veikšanu vai 
saņemšanu ar trešo personu pārstāvju starpniecību. “Eaton” ir risku novērtēšanas, pretkorupcijas 
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pasākumu kompleksas izvērtēšanas un līgumu pārvaldības programmas, kuru mērķis ir mazināt trešo 
personu pārstāvju piekoptas uzpirkšanas prakses iespējamības mazināšanu. Šīs programmas jāievēro 
trešo personu pārstāvju izvēlēšanās, nolīgšanas un pārvaldības procesos.  

E. GRĀMATVEDĪBAS REĢISTRI UN DOKUMENTI  

“Eaton” un trešo personu pārstāvjiem pastāvīgi jāuztur detalizēti grāmatvedības reģistri un dokumenti, 
kuros precīzi un godīgi atspoguļoti visi darījumi ar jebkuru personu vai organizāciju, tai skaitā valsts 
institūcijām, valsts amatpersonām, uzņēmumiem un uzņēmumu darbiniekiem. Grāmatvedības reģistri un 
dokumenti jāuzglabā atbilstoši “Eaton” iekšējiem grāmatvedības standartiem un procedūrām. 

F. PĀRKĀPUMI UN ZIŅOŠANA 

“Eaton” darbiniekiem, kuru rīcībā nonāk informācija par iespējamiem vai faktiskiem šo noteikumu 
pārkāpumiem, par tiem jāziņo saviem vadītājiem un Ētikas un atbilstības birojam. Par šo noteikumu 
neievērošanu nosakāms disciplinārsods un pat iespējama attiecību izbeigšana. “Eaton” darbinieki netiks 
sodīti un pret viņiem netiks vērstas represijas par jebkādu kavēšanos, saimnieciskās darbības apjomu 
samazināšanos vai cita veida ietekmi, kuras iemesls ir viņu atteikšanās pārkāpt šos noteikumus vai 
saistībā ar uzpirkšanu rīkoties citādi, kā arī par ziņošanu par šādu rīcību. 

G. DEFINĪCIJAS  

“Korupcija” ir varas ļaunprātīga izmantošana personīga labuma gūšanai.  

“Kukulis” vai “uzpirkšanas nolūkā veikts maksājums” ir jebkāda veida maksājums, nelikumīga 
atlīdzība par finansiāla labuma gūšanu vai jebkādas materiālas vērtības, kas tiek solītas, piedāvātas 
jebkurai personai vai organizācijai vai saņemtas no jebkuras personas vai organizācijas, lai tādējādi (a) 
neatbilstīgi tiktu piešķirtas vai saglabātas tiesības uz darījumu slēgšanu vai pārvaldību; (b) uzņēmums vai 
persona baudītu nelikumīgas vai neatbilstīgas privilēģijas; (c) tiktu ietekmēti personas vai organizācijas 
lēmumi vai rīcība nolūkā nodrošināt vēlamo iznākumu vai rīcību. Kukulis vai uzpirkšanas nolūkā veikts 
maksājums ietver arī jebkāda materiālas vērtības, kas tiek nodotas personai, personas ģimenes loceklim 
vai ar personu saistītai personai, lai, uzpērkot vai piekukuļojot, tiešā vai netiešā veidā ietekmētu šīs 
personas rīcību vai lēmumu. “Materiālu vērtību” piemēri ir nauda, naudas ekvivalenti (piemēram, dāvanu 
kartes, dāvinājumi, izklaides pasākumi, braucieni, aizdevumi, priviliģēta attieksme, atbalsta maksājumi, 
ziedojumi, atlīdzinājumi, labvēlības izrādīšana un darba vai prakses piedāvājumi) neatkarīgi no vērtības 
minimāluma. 

“Nelikumīga atlīdzība par finansiāla labuma gūšanu” ir viens no uzpirkšanas veidiem. Tā ir neētiska 
vai pretlikumīga likumīga saimnieciskā darījuma ietvaros jau veikta maksājuma daļas atgriešana. 

“Piespiedu maksājums” ir maksājums, kas veicams, reaģējot uz tiešu personas drošības vai veselības 
apdraudējumu nolūkā pasargāt sevi vai citus. Citos apstākļos veikts maksājums (piemēram, reaģējot uz 
ekonomiska kaitējuma nodarīšanas vai saimnieciskās darbības apjomu samazinājuma draudiem) nav 
uzskatāms par piespiedu maksājumu. 

“Maksājums par formalitāšu vienkāršošanu” ir maksājums (parasti neliels), kas tiek veikts par to, ka 
valsts amatpersona garantē vai paātrina noteiktajā kārtībā un obligāti jebkurā gadījumā veicamo valsts 
iestādes darbību veikšanu. Pie maksājumi par formalitāšu vienkāršošanu nav pieskaitāmi likumīgi valsts 
nodevu maksājumi valsts institūcijai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteiktajiem maksājumu 
veikšanas grafikiem vai valsts varas iestāžu izdotajiem dokumentiem. 
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“Valsts amatpersona” ir persona, kas kā darbā pieņemta, iecelta/norīkota vai ievēlēta amatpersona 
ieņem jebkāda veida un līmeņa ar likumdošanu, pārvaldi vai tieslietām saistītu amatu valsts pārvaldes 
departamentā vai institūcijā, vai starptautiskā sabiedriskā organizācijā, vai arī kas pilda valsts vai pavalsts 
līmeņa pienākumus valsts pārvaldes departamenta, institūcijas vai organizācijas, vai starptautiskas 
sabiedriskas organizācijas vārdā vai uzdevumā. Šeit pieskaitāmas tādu uzņēmumu amatpersonas un 
darbinieki, kas daļēji vai pilnībā ir valsts īpašumā vai kontrolē (bieži tos sauc par “valstij piederošiem” vai 
“valsts kontrolētiem” uzņēmumiem). Šeit pieskaitāmas arī politiskās partijas, partiju amatpersonas, amatu 
kandidāti un karalisko ģimeņu locekļi. 

“Starptautiska sabiedriska organizācija” ir starptautiska organizācija, kuru saskaņā ar ASV likumu par 
korupcijas novēršanu ārvalstīs, Apvienotās Karalistes likumu par kukuļošanas novēršanu un citiem 
piemērojamajiem korupcijas novēršanu reglamentējošajiem tiesību aktiem izveidojušas valdības vai 
valstis/pavalstis, tai skaitā starptautiskas finanšu iestādes (piemēram, Pasaules Bankas Grupa, 
Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka (SRAB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 
(ERAB), Starptautiskas Valūtas fonds un Āzijas Attīstības banka), kā arī starpvalstu organizācijas 
(piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija).  

“Trešo personu pārstāvji” ir personas, kas iesaistītas saimnieciskās darbības vai cita veida darījumos 
“Eaton” vārdā vai uzdevumā. Trešo personu pārstāvji ir, piemēram, aģenti, izplatītāji, konsultanti, 
starpnieki, līgumpartneri, piegādātāji un citu veidu trešās personas, kas veic saimniecisko darbību vai 
citādi rīkojas “Eaton” vārdā vai uzdevumā. 
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