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Globālā dāvanu un izklaides politika 

I.  IEVADS 
 

Biznesa dāvanas un izklaidi nelielā apjomā parasti izmanto uzņēmuma prestiža 

veidošanai un darba attiecību stiprināšanai starp uzņēmējdarbības partneriem. 
Zināmos apstākļos var būt piemēroti laiku pa laikam nodrošināt vai pieņemt 
pusdienas, nelielus uzņēmuma suvenīrus, kā arī biļetes uz sporta vai kultūras 

pasākumiem. Turklāt reizēm ir piemēroti pieņemt vai sniegt piedāvājumus 
braucieniem uz biznesa pasākumiem kopā ar mūsu biznesa kolēģiem. Ja tomēr 
dāvanas, izklaide vai ceļojumi ir bieži vai diezgan vērtīgi, tie var radīt iespaidu 

par faktisku interešu konfliktu vai neatļautu maksājumu. 
 

Eaton ir izstrādājis šo politiku, lai palīdzētu darbiniekiem pieņemt pareizos 
lēmumus, pasniedzot vai pieņemot dāvanas, izklaidi vai ceļojumus, kamēr tie 
veic uzņēmējdarbību Eaton vārdā. Politika aptver: 

 dāvanu pieņemšanu; 

 izklaides pieņemšanu 

 ceļojumu pieņemšanu; 

 dāvanu pasniegšanu: 

o ierēdņiem (izņemot valdības ierēdņus); 

o valdības ierēdņiem; 

 izklaides nodrošināšanu: 

o ierēdņiem (izņemot valdības ierēdņus); 

o valdības ierēdņiem; 

 ceļojumu nodrošināšanu valdības ierēdņiem; 

 dāvanu un izklaides atklāšanas procedūru. 

 

II. APJOMS 
 

Šī politika attiecas uz visiem Eaton darbiniekiem, amatpersonām un direktoriem, 

kā arī korporācijas nodaļām un filiālēm visā pasaulē. Eaton struktūrvienības pēc 
saviem ieskatiem var izveidot stingrākus, bet ne mazāk stingrus ierobežojumus 
konkrētā valstī. 
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III.  POLITIKA 
 

Dāvanu pieņemšana 
 

Eaton atzīst, ka dažiem tā piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmējdarbības 
kolēģiem ir pierasts laiku pa laikam dot nelielas dāvanas personām, ar kurām 

kopā viņi veic uzņēmējdarbību. Tomēr ir svarīgi, lai šīs dāvanas neietekmētu 
darbinieka spriedumu uzņēmējdarbības jautājumos vai neradītu iespaidu, ka šo 
spriedumu var ietekmēt. Līdz ar to, ja runa ir par dāvanu pieņemšanu, Eaton un 

tā darbiniekiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Parasti Eaton darbinieki var pieņemt 
dāvanas no piegādātājiem, klientiem vai citiem biznesa kolēģiem ārpus Eaton, ja 
dāvana: 

 nerada iespaidu (vai tiešu saistību), ka dāvanas devējam ir tiesības uz īpašu 
pieeju, biznesa atalgojumu, labākām cenām vai uzlabotiem pārdošanas 
noteikumiem; 

 nemulsina Eaton vai dāvinātāju, ja tiek atklāta publiski; 

 kuras vērtība ir 100 USD vai vairāk (pat ja tai ir veicināšanas raksturs), 
vispirms tiek paziņota saņēmējam un otrā līmeņa vadītājiem, kuriem jāsniedz 
atskaites, saņem viņu apstiprinājumu un tiek atklāta dāvanu atklāšanas un 

ziņošanas rīka ietvaros; 
 nepārsniedz vietējās vadības noteiktos konkrētos ierobežojumus; 

 neattur saņēmēju piešķirt Eaton uzņēmējdarbību kādam no dāvinātāja 

konkurentiem. 

 

Nekad nav piemērotas šādas dāvanas: 

 naudas vai naudas ekvivalentu dāvanas (piemēram, dāvanu kartes 

vai dāvanu sertifikāti); 
 ar vietējo likumdošanu aizliegtas dāvanas; 
 dāvanas, kas tiek dotas kā uzpirkums, kompensācija vai kukulis (piemēram, 

lai iegūtu vai paturētu uzņēmējdarbību vai nodrošinātu nepienācīgas 
priekšrocības, teiksim, labvēlīgu pieeju nodokļiem); 

 dāvanas, par kurām saņēmējs zina, ka tās aizliedz dāvinātāja 

organizācija; 
 dāvanas, kas tiek dotas pakalpojumu vai citu priekšrocību (ne naudas) formā 

(piemēram, darba apsolījums); 

 dāvanas, kuras līdzīgos apstākļos nevarētu tikt atdotas atpakaļ Eaton. 
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Dāvanu, kuras darbinieks saņem no viena dāvinātāja, kopējā vērtība gada laikā 

nedrīkst pārsniegt 250 USD, ja tas netiek atklāts ar dāvanu atklāšanas un 
ziņošanas rīka palīdzību un to nav apstiprinājis attiecīgais reģionālais prezidents 

(Ziemeļamerikā funkcionālās, ģeogrāfiskās vai uzņēmuma struktūrvienības 
viceprezidents). 
 

Darbinieki, kuri ceremoniālā pasākumā (piemēram, klienta izbraukumā vai 

uzņēmējdarbības darījuma atzīmēšanas pasākumā) saņem dāvanu, kas var būt 
nepiemērota atbilstoši šiem norādījumiem, tomēr tās noraidīšana ir praktiski 

neiespējama vai aizvainojoša, var šo dāvanu pieņemt un pēc tam par to 
pienācīgi paziņot savam vadītājam. Pēc tam darbinieks un vadītājs var pārrunāt, 
kāda rīcība būtu piemērota. 
 

Eaton darbinieki nekad neprasa dāvanas, naudas balvas vai citas lietas, kas 
tiem var sniegt personisku labumu, lai kāda būtu to vērtība. Pieņemot dāvanas 

no piegādātājiem, klientiem vai citiem uzņēmējdarbības kolēģiem ārpus Eaton, 
darbiniekiem ir jārīkojas, izmantojot veselo saprātu. Šaubu gadījumos 
darbiniekiem dāvanas piemērotība ir jāpārrunā ar savu vadītāju. 

 

Izklaides pieņemšana 
 

Biznesa izklaidei (piemēram, pusdienām vai biļetēm uz teātri vai kādu sporta 

pasākumu) var būt svarīga loma darba attiecību stiprināšanā starp 
uzņēmējdarbības kolēģiem. Līdz ar to Eaton darbinieki var pieņemt 
uzņēmējdarbības izklaidi, kas tiek piedāvāta likumīgos uzņēmējdarbības 

nolūkos, piemēram, lai stiprinātu uzņēmuma reputāciju vai uzlabotu attiecības ar 
uzņēmējiem vai piegādātājiem, ja tas ir saskaņā ar šiem norādījumiem. Izklaides 
pieņemšana no Eaton piegādātājiem, klientiem vai citiem uzņēmējdarbības 

kolēģiem ārpus Eaton ir atļauta tikai tādos gadījumos, ja tā: 

 ir atļauta Eaton globālās braucienu izdevumu politikas ietvaros; 

 nav bieža; 
 ir pamatoti saistīta ar likumīgiem uzņēmējdarbības nolūkiem (piemēram, 

klienta vai piegādātāja pavadīšana uz vietēju teātra/sporta pasākumu vai 

biznesa pusdienām); 
 netiek nodrošināta kā uzpirkums, kompensācija vai kukulis (piemēram, lai 

iegūtu vai paturētu uzņēmējdarbību vai nodrošinātu nepienācīgas 

priekšrocības); 
 nerada iespaidu (vai tiešu saistību), ka dāvinātājam ir tiesības uz īpašu 

pieeju, biznesa atalgojumu, labākām cenām vai uzlabotiem iepirkšanas 

noteikumiem; 
 ir saskaņā ar labu gaumi un notiek uzņēmējdarbībai piemērotā vietā; 
 ir pamatota un piemērota uzņēmējdarbības pasākuma kontekstā; 
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 neietekmē vai nerada iespaidu, ka ietekmētu darbinieka spējas rīkoties Eaton 

labākajās interesēs; 
 atbilst jebkuriem vietējās vadības noteiktajiem ierobežojumiem. 

 Nekad nav piemērota: 

 izklaide, kuru uzņēmējdarbības pasākuma kontekstā var uzskatīt par 
pārmērīgu; 

 “pieaugušo” izklaide vai jebkura veida pasākums, kas saistīts ar 

atkailināšanos vai netiklām darbībām; 
 izklaide, par kuru saņēmējs zina, ka dāvinātājam nav atļauts to nodrošināt; 
 izklaide, kuru citos gadījumos aizliedz vietējā vadība. 
 

Šaubu gadījumos darbiniekiem vajadzētu ar savu vadītāju pārrunāt, vai 
pasākums, vieta un izdevumi ir piemēroti. 
 

Visbeidzot ņemiet vērā, ka izklaides norādījumi attiecas uz situācijām, kurās ir 
iesaistījies arī pats saimnieks. Biļetes uz sporta vai kultūras notikumiem, kas tiek 

nodrošinātas Eaton darbiniekiem un kuras neapmeklē dāvinātājs, būtībā nav 
“izklaide”, bet “dāvanas”, un tās ir jāizskata atbilstoši iepriekš sniegtajiem 
norādījumiem par dāvanām. 
 

Braucienu pieņemšana 

Retos gadījumos var būt piemēroti, ka klienti, piegādātāji vai citi 

uzņēmējdarbības kolēģi ārpus Eaton apmaksā Eaton darbinieku izdevumus, kas 
saistīti ar braucieniem. Tā kā šādas situācijas ir retas, trešo pušu sniegtie 
piedāvājumi par braucienu un/vai saistītajiem izdevumiem ir: a) jāpārskata un 

jāapstiprina pirmā un otrā līmeņa ziņojošiem vadītājiem; b) jāatklāj Eaton dāvanu 
atklāšanas un ziņošanas rīka ietvaros. 
 

Pārskatot brauciena pieprasījumu, pirmā un otrā līmeņa ziņojošiem vadītājiem ir 

jāapsver vairāki faktori, tostarp šādi: 

 vai brauciena galvenais nolūks ir saistīts ar uzņēmējdarbību; 

 vai brauciena klase ir piemērota uzņēmējdarbības kontekstā; 
 vai paredzamie izdevumi ir saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu un 

vietējiem likumiem un muitu; 
 vai maršrutā ir pēc iespējas samazināti papildu braucieni un nav ietverti 

tūristu vai atvaļinājumu galamērķi. 
 

Ņemiet vērā, ka Eaton parasti neapstiprina brauciena izdevumus dzīvesbiedriem 
vai bērniem, kā arī nekad neapstiprina braucienus, kuri, kā šķiet, tiek nodrošināti 

apmaiņā pret uzņēmējdarbību vai nepienācīgām priekšrocībām. 
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Dāvanu pasniegšana (ne valdības ierēdņiem) 
 

Reizēm dāvanas trešajām pusēm var būt piemērotas, lai nostiprinātu attiecības 
vai ievērotu vietējās paražas, tāpēc Eaton atļauj pasniegt dāvanas, ja tās atbilst 

šiem norādījumiem. Eaton darbinieki var pasniegt dāvanas piegādātājiem, 
klientiem vai citiem uzņēmējdarbības kolēģiem ārpus Eaton likumīgos 
uzņēmējdarbības nolūkos, piemēram, lai veidotu uzņēmuma reputāciju un 

stiprinātu darba attiecības (piemēram, atvaļinājumu vai ceremoniālas 
prezentācijas, dienesta gadadienas vai atvaļināšanos), ja: 

 dāvanas vērtība nepārsniedz 100 USD (priekšroka jādod atbalstoša rakstura 

precei, piemēram, lietām, kas norādītas Eaton uzņēmuma veikala vietnē); 
 tad, kad dāvanas vērtība ir 100 USD vai vairāk, to ir apstiprinājuši dāvinātāja 

pirmā un otrā līmeņa ziņojošie vadītāji un tā ir precīzi norādīta izdevumos kā 
dāvana saskaņā ar Eaton globālo braucienu un izdevumu politiku; 

 dāvana nemulsina Eaton vai saņēmēju, ja tiek atklāta publiski; 

 dāvana nepārsniedz vietējās vadības noteiktos konkrētos 

ierobežojumus. 
 
Nekad nav piemērotas šādas dāvanas: 

 naudas vai naudas ekvivalentu dāvanas (piemēram, dāvanu kartes 

vai dāvanu sertifikāti); 
 uzpirkums, kompensācija vai kukulis (piemēram, lai iegūtu vai paturētu 

uzņēmējdarbību vai nodrošinātu nepienācīgas priekšrocības); 

 ar vietējo likumdošanu aizliegtas dāvanas; 
 dāvanas, par kurām dāvinātājs zina, ka tās aizliedz dāvinātāja 

organizācija; 

 dāvanas, kas tiek dotas pakalpojumu vai citu (ne naudas) guvumu formā 
(piemēram, darba apsolījums); 

 dāvanas klientu, piegādātāju vai citu uzņēmējdarbības kolēģu (ārpus Eaton) 

ģimenes locekļiem. 
 

Darbinieka gada laikā pasniegto dāvanu kopējā vērtība, kuras viņš pasniedz 

jebkuram saņēmējam, nedrīkst pārsniegt 250 USD, ja tā nav precīzi norādīta 
izdevumos kā dāvana saskaņā ar Eaton globālo braucienu un izdevumu politiku 
un to nav apstiprinājis attiecīgais reģionālais prezidents (Ziemeļamerikā 

funkcionālās, ģeogrāfiskās vai uzņēmuma struktūrvienības viceprezidents). Tiek 
gaidīts, ka darbinieki, piedāvājot dāvanas piegādātājiem, klientiem vai citiem 
uzņēmējdarbības kolēģiem ārpus Eaton, izmantos veselo saprātu. Šaubu 

gadījumos darbiniekiem vajadzētu ar savu vadītāju pārrunāt, vai pasākums, vieta 
un izdevumi ir piemēroti. 
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Dāvanu pasniegšana (valdības ierēdņiem) 
 

Eaton darbiniekiem vajadzētu būt īpaši uzmanīgiem, piedāvājot dāvanas 
valdības ierēdņiem. Tā kā Amerikas Savienoto Valstu un daudzu citu valstu 

likumi aizliedz pasniegt kaut ko vērtīgu valdības ierēdņiem, lai iegūtu vai paturētu 
uzņēmējdarbību vai nodrošinātu kādas citas nepienācīgas priekšrocības, ir 
svarīgi pārliecināties, vai dāvanas šīm personām nevar iztulkot kā uzpirkšanu. 

Turklāt likumdošana bieži aizliedz valdības ierēdņiem pieņemt dāvanas, tātad 
dāvanas piedāvājums var ierēdni nostādīt neērtā situācijā. 
 

Kas ir “valdības ierēdnis”? 
 

Jēdziens “valdības ierēdnis” ir plašs apzīmējums. Tas aptver visus jebkura 

līmeņa valdības nodaļas vai aģentūras darbiniekus — gan administratīvos, gan 
arī leģislatīvos un tiesas darbiniekus. Arī valdības īpašumā vai kontrolē esošo 

uzņēmumu ierēdņus un darbiniekus var uzskatīt par “valdības darbiniekiem”. 
Tādējādi šis termins aptver ne tikai indivīdus, piemēram, ievēlētos ierēdņus, 
muitas un nodokļu inspektorus, un valdības iepirkumu ierēdņus, bet arī valstij 

piederošu uzņēmumu darbiniekus. 
 

Kas ir piemēroti? 
 

Reizēm dāvanas (piemēram, ceremoniālas dāvanas) pasniegšana valdības 

ierēdnim var būt piemērota, lai veidotu uzņēmuma reputāciju un nostiprinātu 
darba attiecības. Šādos gadījumos dāvanas pasniegšana valdības ierēdnim ir 
atļauta tikai tad, ja: 

 dāvanai ir nominālā vērtība (zem 100 USD) un uz tās ir Eaton logo 
(piemēram, apģērbs vai pildspalva). Tam ir piemērota jebkura prece, kas 

iegādāta Eaton uzņēmuma veikala vietnē un kuras vērtība ir zem 
100 USD. Dāvanas bez Eaton logo VAI virs nominālās vērtības (100 USD 
vai vairāk) var pasniegt tikai pēc attiecīgā reģionālā prezidenta 

(Ziemeļamerikā funkcionālās, ģeogrāfiskās vai uzņēmuma 
struktūrvienības viceprezidents) iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma; 

 vietējā likumdošana atļauj ierēdnim pieņemt dāvanu; 

 dāvana tiek atklāta Eaton dāvanu atklāšanas un ziņošanas rīka ietvaros. 
 

To dāvanu kopējā vērtība, kuras jūs gada laikā pasniedzat jebkuram atsevišķam 
saņēmējam, nedrīkst pārsniegt 250 USD, ja tas netiek atklāts ar Eaton dāvanu 

atklāšanas un ziņošanas rīka palīdzību un to nav apstiprinājis attiecīgais 
reģionālais prezidents (Ziemeļamerikā funkcionālās, ģeogrāfiskās vai uzņēmuma 
struktūrvienības viceprezidents). 
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Ņemiet vērā, ka nekad nav piemērotas šādas dāvanas: 

 naudas vai naudas ekvivalentu dāvanas (piemēram, dāvanu kartes 

vai dāvanu sertifikāti); 
 pakalpojumu vai citu (ne naudas) ieguvumu dāvanas (piemēram, darba 

apsolījumi); 
 dāvanas, kas tiek dotas kā uzpirkums, kompensācija vai kukulis (piemēram, 

lai iegūtu vai paturētu uzņēmējdarbību vai nodrošinātu nepienācīgas 

priekšrocības, teiksim, labvēlīgu pieeju nodokļiem); 
 dāvanas, kuras aizliedz vietējā likumdošana vai kuras ierēdnim nav atļauts 

pieņemt; 

 dāvanas ierēdņu ģimenes locekļiem. 

 

Izklaides nodrošināšana (ne valdības ierēdņiem) 
 

Biznesa izklaidei (piemēram, pusdienām vai biļetēm uz teātri vai kādu sporta 
pasākumu) var būt svarīga loma darba attiecību stiprināšanā starp 

uzņēmējdarbības kolēģiem. Līdz ar to Eaton atļauj uzņēmējdarbības izklaidi, ja 
tā notiek likumīgos uzņēmējdarbības nolūkos, piemēram, uzņēmuma reputācijas 
veidošanai un attiecību ar klientiem vai piegādātājiem uzlabošanai, un notiek 

saskaņā ar šiem norādījumiem. Izklaides piegādātājiem, klientiem vai citiem 
uzņēmējdarbības kolēģiem ārpus Eaton ir atļautas tikai tad, ja šāda izklaide: 

 atbilst Eaton globālajai braucienu izdevumu politikai; 

 nav uzpirkums, kompensācija vai kukulis (piemēram, lai iegūtu vai paturētu 
uzņēmējdarbību vai nodrošinātu nepienācīgas priekšrocības); 

 nerada iespaidu, ka Eaton ir tiesības uz priviliģētu pieeju; 
 ir saskaņā ar labu gaumi un notiek uzņēmējdarbībai piemērotā vietā; 

 ir pamatota un piemērota uzņēmējdarbības notikuma kontekstā; 

 atbilst visiem vietējās vadības noteiktajiem ierobežojumiem.  

Nekad nav piemērota: 

 izklaide, kuru objektīva trešā puse var uzskatīt par pārmērīgu; 

 “pieaugušo” izklaide vai jebkura veida pasākums, kas ir saistīts ar 

atkailināšanos vai netiklām darbībām; 
 izklaide, kuras nodrošinātājs zina, ka saņēmējam to nav atļauts pieņemt; 
 izklaide, kuru citos gadījumos aizliedz vietējā vadība. 
 

Šaubu gadījumos darbiniekiem vajadzētu ar savu vadītāju pārrunāt, vai 
pasākums, vieta un izdevumi ir piemēroti. 
 

Visbeidzot ņemiet vērā, ka šie izklaides norādījumi attiecas uz situācijām, kurās 

iesaistās Eaton darbinieki. Biļetes uz sporta vai kultūras pasākumiem, ko Eaton 
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nodrošina piegādātājiem, klientiem vai citiem biznesa kolēģiem ārpus Eaton un 

kuros nepiedalās Eaton darbinieki, būtībā nav “izklaide”, bet “dāvanas”, un tās ir 
jāizskata atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem par dāvanām. 

 

Izklaides nodrošināšana (valdības ierēdņiem) 
 

Līdzīgi dāvanu pasniegšanai valdības ierēdņiem izklaidi var potenciāli uzskatīt 

par uzpirkšanu. Tāpēc, nodrošinot izklaidi valdības ierēdņiem, darbiniekiem ir 
jābūt uzmanīgiem. 
 

Ir situācijas, kurās valdības ierēdņu izklaidēšanu var uzskatīt par piemērotu, 

piemēram, uzaicinot uz pusdienām pēc Eaton objekta apskates vai pavadot uz 
īpašu sporta vai kultūras pasākumu. Valdības ierēdņu izklaidēšana ir atļauta tikai 

tad, ja izklaide: 

 nav ekstravaganta vai izšķērdīga; 

 nav vai to nevar uztvert kā uzpirkumu, kompensāciju vai kukuli (piemēram, lai 
iegūtu vai paturētu uzņēmējdarbību vai nodrošinātu nepienācīgas 
priekšrocības); 

 ir saskaņā ar labu gaumi un notiek uzņēmējdarbībai piemērotā vietā; 
 tiek atklāta ar dāvanu atklāšanas un ziņošanas rīka palīdzību. 

 

Nekad nav piemērota: 

 izklaide, kas neatbilst Eaton globālajai braucienu izdevumu politikai vai kuru 

var uzskatīt par pārmērīgu objektīva trešā puse; 
 “pieaugušo” izklaide vai jebkura veida pasākums, kas ir saistīts ar 

atkailināšanos vai netiklām darbībām; 
 izklaide, kuru saskaņā ar vietējo likumdošanu Eaton nav atļauts piedāvāt vai 

ierēdnim nav atļauts pieņemt; 

 darbība, kuru konkrēti aizliedz vietējā vadība. 

 

Šaubu gadījumos darbiniekiem vajadzētu ar savu vadītāju pārrunāt, vai 

pasākums, vieta un izdevumi ir piemēroti. 
 

Šie izklaides norādījumi attiecas uz situācijām, kurās iesaistās Eaton darbinieki. 

Biļetes uz sporta vai kultūras pasākumiem, ko Eaton nodrošina valdības 
ierēdņiem un kuros nepiedalās Eaton darbinieki, būtībā nav “izklaide”, bet 
“dāvanas”, un tās ir jāizskata atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem par 

dāvanām. 
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Braucienu nodrošināšana valdības ierēdņiem 
 

Braucienu (tāpat kā dāvanu un izklaides) nodrošināšana valdības ierēdņiem ir 

jāizskata uzmanīgi. Tomēr atšķirībā no dāvanām un izklaides braucienu 
izdevumi reti ir “nomināli”. Tāpēc jebkurš brauciena izdevumu apmaksas 

pieprasījums valdības ierēdņiem ir jāpārskata katrā atsevišķā gadījumā. 
 

Jebkurai valdības ierēdņu brauciena vai ar braucienu saistīto izdevumu 

apmaksai ir nepieciešams iepriekšējs juridiskās nodaļas apstiprinājums. Ja 
valdības ierēdnis iesniedz šādu pieprasījumu, jāsazinās ar juridisko nodaļu. 
 

Pārskatot brauciena pieprasījumu, juridiskā nodaļa ņem vērā vairākus faktorus, 

tostarp: 

 vai brauciena galvenais nolūks ir saistīts ar uzņēmējdarbību; 

 vai brauciena klase ir piemērota un pamatota; 
 vai paredzamie izdevumi ir saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu un 

vietējiem likumiem un muitu; 
 vai maršrutā ir pēc iespējas samazināti papildu braucieni un nav ietverti 

tūristu vai atvaļinājumu galamērķi. 
 

Ņemiet vērā, ka Eaton parasti neapstiprina brauciena izdevumus valdības 
ierēdņu ģimenes locekļiem, kā arī nekad neapstiprina braucienus, kuri, kā šķiet, 

tiek nodrošināti apmaiņā pret uzņēmējdarbības iegūšanu vai saglabāšanu vai arī 
nepienācīgu priekšrocību nodrošināšanu. 

 

Dāvanu atklāšanas un ziņošanas rīks 
 

Rīkam “Dāvanu atklāšana un ziņošana” var piekļūt no JOE iekštīkla vietnes 

nolaižamās izvēlnes Lietojumprogrammas un rīki. Darbiniekiem, kuriem nav 
piekļuves rīkam “Davānu atklāšana un ziņošana”, jāsazinās ar savu vadītāju, kad 
viņiem ir ziņojama informācija. 
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PIELIKUMS 

Dāvanu, izklaides un braucienu pieņemšana 

Tālāk minētie piemēri ir izstrādāti, lai darbiniekiem un vadītājiem palīdzētu 
pieņemt informētus lēmumus par dāvanu, izklaides vai braucienu pieņemšanas 

vai noraidīšanas piemērotību. 
 

Pareizi: piegādātāja golfa izbraukuma spēlē darbiniece uzvar sacensībās un 

saņem golfa nūju komplektu, kura vērtība ir 600 USD. Nevēlēdamās aizskart 
saimnieku, darbiniece publiski pieņem nūjas, bet pēc tam to pārrunā ar savu 
vadītāju, Viņi nolemj, ka nūju lielās vērtības dēļ tās būtu piemēroti atgriezt 

piegādātājam. 
 

Nepareizi: iepriekš minētajā situācijā darbiniece patur nūjas un atdod tās kādam 

savas ģimenes loceklim. 

 

Pareizi: Eaton pašlaik sniedz īslaicīgus darba pakalpojumus valstī X saskaņā ar 

līgumu, kas noslēgts ar TempCo, Inc. un kura darbības termiņš beigsies pēc 
mēneša. TempCo reģionālais vadītājs uzaicina Eaton vietējo personāla daļas 

vadītāju uz tirdzniecības asociācijas pieņemšanu, kurā valsts X darba ministrs 
pārrunās vietējās darba likumdošanas izmaiņas. Šis ir atklāts pasākums 
tirdzniecības asociācijas biedriem, un biļešu cena ir apmēram 100 USD. 

Personāla daļas vadītājs pieņem uzaicinājumu un atklāj šo pieņemšanas 
apmeklējumu, izmantojot rīku Dāvanu atklāšana un ziņošana. 
 

Nepareizi: iepriekš minētajā scenārijā pasākums nav pieņemšana, bet privātas 

pusdienas desmit personām. Personāla daļas vadītājs uzzina, ka TempCo darba 
ministram ir samaksājis referenta maksu, kas pārsniedz 10 000 par pasākumu, 

tomēr apmeklē šo pasākumu, nepaziņojot savam vadītājam. 
 

Pareizi: Džordžijas štata Atlantas bāzes piegādātājs ir piegādājis defektīvus 

produktus vienai no Eaton nodaļām. Nodaļas piegādes ķēdes vadītājai kopā ar 
piegādātāju ir jānosaka defekta pamatcēlonis un koriģējošās darbības. Lai to 
sekmētu, piegādātājs ierosina apmaksāt piegādes ķēdes vadītājas lidmašīnas 

izdevumus un viesnīcu, lai apmeklētu objektu. Piegādes ķēdes vadītāja sazinās 
ar saviem pirmā un otrā līmeņa ziņojošiem vadītājiem, kuri apstiprina braucienu. 
 

Nepareizi: iepriekš minētajā scenārijā piegādātājs vēlāk sazinās ar piegādes 

ķēdes vadītāju un piedāvā pagarināt uzturēšanos viesnīcā uz visu nedēļas 
nogali, lai viņi varētu spēlēt golfu (viss uz piegādātāja rēķina). Piegādes ķēdes 

vadītāja apstiprina pagarinājumu, nepārrunājot uzaicinājumu ar savu vadītāju. 
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Dāvanu, izklaides vai braucienu pasniegšana ne valdības ierēdņiem 
 

Turpmāk minētie piemēri ir izstrādāti, lai darbiniekiem un vadītājiem palīdzētu 

pieņemt informētus lēmumus par dāvanu, izklaides vai braucienu 
nodrošināšanas piemērotību. 
 

Pareizi: pēc Eaton objekta apmeklējuma, kas veikts, lai redzētu ražošanas 
procesu, klients tiek uzaicināts apmeklēt vietējā orķestra vakara uzstāšanos. 
 

Nepareizi: pēc brauciena uz Eaton objektu, kas veikts, lai redzētu ražošanas 

procesu, klients uzstāj, ka viņš ir jāaizved pavadīt nakti pilsētā, tostarp vietējos 
vīriešu klubos. 
 

Pareizi: Eaton ir noslēdzis darījumu, parakstot nozīmīgu līgumu ar jaunu klientu. 
Parakstīšanas ceremonijas laikā vietējais Eaton vadītājs pasniedz klientam ar 

rokām grieztu šaha komplektu, kura vērtība ir 200 USD. Dāvanu ir apstiprinājuši 
vadītāja pirmā un otrā līmeņa kontrolieri. 
 

Nepareizi: iepriekš minētajā situācijā Eaton vietējais vadītājs zina, ka klienta 

politika aizliedz pieņemt no piegādātājiem dāvanas, tomēr tik un tā pasniedz šo 
dāvanu. 
 

Pareizi: svarīgs klients atzīmē 35 darba gadu jubileju. Eaton norēķinu daļas 
vadītājs uzdāvina klientam vīna pudeli no vietējās vīna darītavas un darbinieku 

parakstītu kartīti. 
 

Nepareizi: vīna pudeles vietā norēķinu daļas vadītājs klientam piedāvā dāvanu 

karti 100 USD vērtībā. 
 

Dāvanu, izklaides vai braucienu pasniegšana valdības ierēdņiem 
 

Turpmāk minētie piemēri ir izstrādāti, lai darbiniekiem un uzraudzībā esošajiem 

darbiniekiem palīdzētu pieņemt informētus lēmumus par dāvanu, izklaides vai 
braucienu nodrošināšanas valdības ierēdņiem piemērotību. 
 

Pareizi: Eaton rūpnīcas pilsētas mērs apmeklē tās telpas. Pēc apskates viņa 

piedalās brokastīs kopā ar Eaton darbiniekiem. Brokastu laikā rūpnīcas vadītājs 
viņai uzdāvina svīteri ar Eaton logo, kura vērtība ir zem 100 USD. 
 

Nepareizi: iepriekš minētā svītera vietā rūpnīcas vadītājs viņai uzdāvina divas 
biļetes (vienu viņai, otru viņas vīram) uz futbola čempionāta izšķirošo spēli. 
 

Pareizi: kādas Ķīnas provinces gubernators piezvana viņa provincē izvietotās 
Eaton objekta rūpnīcas vadītājam, lūdzot atļauju pieklājības vizītei. Vietējās 

paražas nosaka, ka Eaton ir jāpasniedz gubernatoram ceremoniāla dāvana, 
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piemēram, kristāla vāze 150 USD vērtībā. Rūpnīcas vadītājs sazinās ar Eaton 

prezidentu, kurš ir atbildīgs par darbību Ķīnā, lai to pārrunātu. 
 

Nepareizi: pēc ierašanās objektā iepriekšējā piemērā minētais gubernators 

pieprasa, lai tiktu atlīdzināti viņa ceļa izdevumi, kas kopā ir tikai 150 USD. 
Rūpnīcas vadītājs piekrīt, šo lietu nepārrunājot ar juridisko nodaļu. 
 

Pareizi: atbilstoši paražai (to atļauj vietējā likumdošana) kāda reģiona valdības 

ierēdņi saņem svētku dāvanas no viņu jurisdikcijā strādājošiem uzņēmumiem. 
Vietējie Eaton vadītāji to pārrunā ar savu reģionālo prezidentu, lai noteiktu, vai 

un kādas dāvanas būtu piemērotas. 
 

Nepareizi: iepriekš minētajā situācijā vietējie vadītāji izvēlas pasniegt valdības 
ierēdņiem dāvanu kartes 50 USD apjomā pie kāda no vietējiem 

mazumtirgotājiem. 
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BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI 
 

Kā darbinieks var noteikt saņemtās dāvanas vērtību? 

Jebkuras saņemtās dāvanas izklaides vērtības noteikšanā izmantojiet veselo 
saprātu un pamatotus spriedumus. Ja lieta nav skaidra, mēģiniet sazināties ar 
veikalu vai apskatīt līdzīgus priekšmetus internetā. Šaubu gadījumā veiciet 

ziņošanas un atklāšanas procesu. 
 

Kā darbinieks var uzzināt, vai dāvanu aizliedz dāvinātāja organizācija? 
 

Šis jautājums nav jāpēta, tomēr dāvanas nevajadzētu pieņemt, ja ir skaidrs, ka 
dāvanu aizliedz dāvinātāja organizācija. Ja dāvanas noraidīšana saņemšanas 

brīdī nav praktiski iespējama, pieņemiet to un pēc tam ar savu vadītāju 
pārrunājiet, kā rīkoties. 
 

Vai mazs pakalpojums ir uzskatāms par dāvanu? 
 

Šeit ir dažādas iespējas. Pieņemot nelielu pakalpojumu no piegādātāja, klienta 

vai cita uzņēmējdarbības kolēģa ārpus Eaton, var tikt kompromitēts vai šķietami 
kompromitēts darbinieka spriedums vai izveidoties faktisks vai acīmredzams 

konflikts starp darbinieka personiskajām interesēm un viņa lojalitāti pret Eaton. 
Šaubīgos pakalpojumus un rīcību pārrunājiet ar savu vadītāju. 
 

Kur atrast Eaton uzņēmuma veikala vietni? 
 

Eaton uzņēmuma veikala vietne ir pieejama JOE.  
 

Vai vadītāji var noteikt stingrākus norādījumus savām grupām (piemēram, 
pazemināt atļauto dāvanu vērtību)? 
 

Jā, tomēr vadītājiem, kuri izvēlas šādi rīkoties, vajadzētu savai grupai paziņot 
norādījumus un izredzes. 

 

Esmu nepareizi iesniedzis informāciju par dāvanu, izmantojot dāvanu 
atklāšanas un ziņošanas rīku. Kā varu izlabot šo ievadni? 

 

Sazinieties ar ētikas un atbilstības biroju, izmantojot adresi 

Giftadmin@Eaton.com un norādot savu jautājumu. 

 

Vai 250 USD ierobežojums dāvanām no vienas personas tiek aprēķināts par 
kalendāro gadu vai tekošo 12 mēnešu periodu? 

 

250 USD ierobežojums dāvanu pasniegšanai vai saņemšanai no konkrētas 
personas tiek rēķināts par tekošo 12 mēnešu periodu. 

 

Vai identiskas dāvanas, kas nosūtītas vairākiem klientiem, var sistēmā 

ievadīt citādi kā tikai pa vienai? 

 

Sazinieties ar ētikas un atbilstības biroju, izmantojot adresi 
Giftadmin@Eaton.com un norādot savu jautājumu. 

 

Pēdējais pārskatījums: June 2013 


