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PASAULINIAI DOVANŲ IR PRAMOGŲ 

NUOSTATAI 

I. ĮVADAS 
 

Nedidelės verslo dovanos ir pramogos dažnai naudojamos siekiant sukurti įmonės 

reputaciją ir sustiprinti dalykinius santykius tarp verslo partnerių. Kvietimas 
dalyvauti arba dalyvavimas tam tikra proga surengtuose pietuose, nedidelės 

bendrovės atminimo dovanėlės, bilietai į sporto ir kultūros renginius gali būti 
tinkamas pasirinkimas tam tikromis aplinkybėmis. Kartkartėmis gali būti tinkama 
priimti kvietimą ar pakviesti verslo partnerius į keliones dėl verslo renginių. Tačiau 

jeigu dovanos, pramogos ar kelionės dovanojamos pernelyg dažnai arba jeigu jos 
per daug vertingos, gali susidaryti įspūdis, kad yra interesų konfliktas arba 
siūlomas kyšis arba atsirasti realus interesų konfliktas. 
 
„Eaton“ parengė šiuos nuostatus tam, kad padėtų darbuotojams, kurie veikia 
„Eaton“ vardu, priimti teisingus sprendimus teikiant arba priimant dovanas, 
pramogas arba keliones. Nuostatai apima: 

 
 dovanų priėmimą; 
 pramogų priėmimą; 

 kelionių priėmimą; 
 dovanų davimą; 

o ne valstybės tarnautojams; 

o valstybės tarnautojams; 
 pramogų teikimą; 

o ne valstybės tarnautojams; 

o valstybės tarnautojams; 
 kelionių teikimą valstybės tarnautojams; 
 dovanų ir pramogų atskleidimo procedūrą. 

II. APRĖPTIS 
 

Šie Nuostatai taikomi visiems  „Eaton“ bei jos dukterinių bendrovių ir filialų 

darbuotojams, vadovams ir direktoriams visame pasaulyje. „Eaton“ verslo 
padaliniai, atsižvelgdami į savo šalies specifiką, gali savo nuožiūra nustatyti 

griežtesnius, tačiau ne laisvesnius apribojimus. 



 2 Last Revised: June 2013  
 

 

III. NUOSTATAI 
 

Dovanų priėmimas 

 

„Eaton“ pripažįsta, kai kuriems bendrovės tiekėjams, klientams ir kitiems verslo 

partneriams yra įprasta kartkartėmis įteikti nedideles dovanėles tiems asmenims, 
su kuriais jie vykdo verslą. Tačiau svarbu, kad tokios dovanos neturėtų įtakos 
darbuotojo sprendimams, susijusiems su šiuo verslu, arba nesusidarytų įspūdis, 

kad jos galėjo paveikti šiuos sprendimus. Taigi „Eaton“ ir bendrovės darbuotojai 
turi būti labai atidūs, priimdami dovanas. Paprastai „Eaton“ darbuotojai gali priimti 
dovanas iš tiekėjų, klientų arba kitų verslo partnerių ne „Eaton“, jeigu dovana: 

■ nesudaro įspūdžio (arba menamo įsipareigojimo), kad dovanotojas 
turi teisę gauti palankesnį režimą, verslo apdovanojimą, 
palankesnes kainas arba pagerintas prekybos sąlygas; 

■ nevers „Eaton“ arba dovanotojo jaustis nepatogiai, jeigu apie dovaną 

bus paskelbta viešai; 
■ verta ne daugiau negu 100 JAV dolerių (net jeigu ji yra reklaminio 

pobūdžio), jeigu apie ją buvo pranešta ir ji buvo patvirtinta gavėjo 

pirmojo ir antrojo lygio vadovų, ir ji buvo atskleista pagal dovanų 
atskleidimo ir pranešimo priemonę; 

■ neviršija vietinės vadovybės nustatytų konkrečių 

apribojimų; 

■ netrukdys gavėjui „Eaton“ vardu sudaryti verslo sandorių su 

dovanotojo konkurentais. 
 

Toliau išvardytų dovanų niekada negalima priimti: 

■ dovanų grynaisiais pinigais arba jų ekvivalentais 

(pavyzdžiui, dovanų kortelėmis arba dovanų čekiais); 
■ dovanų, kurias draudžia vietiniai įstatymai; 
■ dovanų, kurios duodamos kaip kyšis, papirkimas arba „dėkingumo 

mokestis“ (pvz. siekiant gauti ar išlaikyti verslo sandorius, apsaugoti 
nederamus privalumus, pavyzdžiui, užsitikrinti palankų mokesčių 
režimą); 

■ dovanų, apie kurias gavėjas žino, kad jas draudžia 
dovanotojo organizacija; ir  

■ dovanų, kurios teikiamos paslaugų arba kitų nepiniginių privilegijų 

forma (pvz., pažadas įdarbinti); 
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■ dovanų, kurių negalima duoti atsilyginant „Eaton“ panašiomis 

aplinkybėmis. 
 

Bendra visų dovanų vertė, kurias per metus darbuotojas gali priimti iš vieno 

dovanotojo, negali viršyti 250 JAV dolerių, nebent jos atskleidžiamos pagal 
dovanų atskleidimo ir pranešimo priemonę ir joms pritarė atitinkamas regiono 
prezidentas arba (jeigu kalbama apie Šiaurės Ameriką) funkcinio, geografinio arba 

verslo padalinio viceprezidentas.  
 

Darbuotojai, kurie renginio arba ceremonijos metu (pvz., kliento surengtoje 

išvykoje arba verslo sandorio paminėjimo metu) gauna dovaną, kuri gali neatitikti 
šių nurodymų, tačiau negalima jos atsisakyti, arba jeigu atsisakymas įžeistų teikėją, 
gali priimti tokią dovaną ir privalo nedelsdami apie tai pranešti savo vadovui. Tada 

darbuotojas ir vadovas gali aptarti tinkamą atsaką. 
 

„Eaton“ darbuotojai niekada negali prašyti dovanų, neatlyginamai duodamų ar kitų 

dalykų, kurie yra naudingi jiems asmeniškai, neatsižvelgiant į jų vertę. Tikimasi, 
kad darbuotojai bus apdairūs, priimdami dovanas iš tiekėjų, klientų arba kitų verslo 
partnerių ne „Eaton“. Jeigu darbuotojai abejoja, ar dovana tinkama, jie privalo 

papasakoti apie tai vadovui. 

 

Pramogų priėmimas 
 

Verslo pramogoms (pvz., tai gali būti pietūs, bilietai į teatrą ar sporto renginius) gali 
tekti svarbus vaidmuo stiprinant dalykinius santykius tarp verslo partnerių. Todėl 

„Eaton“ darbuotojai gali priimti siūlomas verslo pramogas, skirtas pagrįstiems 
verslo tikslams, tokiems, kaip įmonės reputacijos kūrimas arba ryšių su tiekėjais ar 
klientais stiprinimas, jeigu minėtos pramogos atitinka čia išdėstytus principus. Be 

to, iš „Eaton“ tiekėjų, klientų ar kitų verslo partnerių ne „Eaton“ pramogų 
pasiūlymus leidžiama priimti tiktai tada, jeigu šios pramogos: 

■ leistinos pagal „Eaton“ pasaulinius kelionių ir išlaidų nuostatus; 

■ nėra dažnos; 
■ yra pagrįstai susijusios su teisėtais verslo tikslais (pvz., 

apsilankymas vietos teatre ar sporto renginyje kartu su klientu arba 
tiekėju ar dalyvavimas verslo pietuose); 

■ nėra duodamos kaip kyšis, papirkimas arba „dėkingumo 

mokestis“ (pvz. siekiant gauti ar išlaikyti verslo sandorius, užsitikrinti 
nederamus privalumus); 

■ nesudaro įspūdžio (arba menamo įsipareigojimo), kad dovanotojas 

turi teisę gauti palankesnį režimą, verslo apdovanojimą, 
palankesnes kainas arba pagerintas prekybos sąlygas; 
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■ yra skoningos ir vyksta verslui tinkamoje vietoje; 

■ yra pagrįstos ir tinkamos verslo įvykio kontekste; 
■ neturės tikro ar menamo poveikio darbuotojo sugebėjimui veikti 

„Eaton“ naudai; ir 
■ atitinka vietinės vadovybės nustatytus konkrečius apribojimus.  

 Toliau išdėstytos pramogos nėra tinkamos jokiais atvejais: 

■ pramogos, kurios verslo įvykio kontekste gali atrodyti pernelyg 
didelės; 

■ pramogos „suaugusiems“ arba bet koks renginys, kuriame yra 

apsinuoginama arba kuris yra nepadorus; 
■ pramogos, apie kurias gavėjas žino, kad dovanotojui neleidžiama jų 

teikti; ir  

■ pramogos, kitaip draudžiamos vietinės vadovybės. 
 

Jeigu darbuotojai abejoja, ar renginys, vieta ar išlaidos yra deramos, jie privalo 

papasakoti apie tai vadovui. 
 

Galiausiai pažymėtina, kad šie nurodymai taikomi toms situacijoms, kuriose 

dalyvauja šeimininkas. Bilietai į sporto arba kultūros renginius, kurie įteikiami 
„Eaton“ darbuotojams, tačiau juose nedalyvauja davėjai, yra „dovanos“, o ne 
pramogos, ir turi būti vertinami pagal anksčiau išdėstytus nurodymus dėl dovanų. 
 

Kelionių priėmimas  

Kartkartėmis klientai, tiekėjai arba kiti verslo partneriai ne „Eaton“ gali apmokėti 

„Eaton“ darbuotojams su kelionėmis susijusias išlaidas. Nors tokios situacijos yra 
retos, trečiųjų šalių pasiūlymai apmokėti kelionės ir (arba) susijusias išlaidas 
privalo būti: a) peržiūrėti ir patvirtinti pirmojo ir antrojo lygio vadovų; ir b) atskleisti 

pagal dovanų atskleidimo ir pranešimo priemonę. 
 

Peržiūrėdami užklausimą dėl kelionių, pirmojo ir antrojo lygio vadovai turi 
atsižvelgti į daugelį veiksnių, įskaitant išdėstytus toliau: 

■ ar tiesioginis kelionės tikslas yra susijęs su verslu; 

■ ar kelionės klasė verslo veiklos kontekste yra tinkama; 
■ ar siūlomos padengti išlaidos atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų ir 

vietinius įstatymus bei papročius; ir 
■ ar maršrute minimaliai sumažinti šalutiniai maršrutai ir turizmo arba 

poilsio vietos. 
 



 5 Last Revised: June 2013  
 

Pažymėtina, kad „Eaton“ paprastai nepritaria kelionės išlaidų dengimui darbuotojo 

sutuoktiniui (-ei) arba vaikams ir niekada nepritaria kelionėms, kurios atrodo, jog 
yra dovanojamos mainais už verslo sandorius arba nederamus privalumus. 
 
 

Dovanų teikimas (ne valstybės tarnautojams) 
 

Kartkartėmis dovanų teikimas trečiosioms šalims gali padėti stiprinti ryšius arba 

atitikti vietinius papročius. Todėl „Eaton“ leidžiama teikti tokias dovanas, jeigu jos 
teikiamos pagal šiuos nurodymus. Tiksliau sakant, „Eaton“ darbuotojai gali teikti 

dovanas tiekėjams, klientams ir kitiems verslo partneriams ne „Eaton“ pagrįstiems 
verslo tikslams, tokiems kaip įmonės reputacijos kūrimas ir dalykinių santykių 
stiprinimas (pav. švenčių ar ceremonijų proga, tarnybos sukakčių ar išėjimo į 

pensiją proga), jeigu dovana teikiama, laikantis toliau išdėstytų sąlygų: 

■ jos vertė mažesnė negu 100 JAV dolerių (pirmenybė turi būti 

teikiama reklaminėms prekėms, tokioms, kaip išvardytos interneto 
svetainėje „Eaton Company Store“); 

■ verta 100 JAV dolerių ir daugiau, tačiau jai pritarė dovanotojo pirmo 

ir antro lygio vadovai, ir jos išlaidos buvo tiksliai nurodytos pagal 
„Eaton“ pasaulinius kelionių ir išlaidų nuostatus; 

■ nevers „Eaton“ arba gavėjo jaustis nepatogiai, jeigu apie dovaną bus 

paskelbta viešai; ir 

■ neviršija vietinės vadovybės nustatytų konkrečių 

apribojimų. 
 

 

Toliau išvardytų dovanų niekada negalima teikti: 

■ dovanų grynaisiais pinigais arba jų ekvivalentais 
(pavyzdžiui, dovanų kortelėmis arba dovanų čekiais); 

■ dovanų, kuriuos dovanojamos kaip kyšis, papirkimas arba 
„dėkingumo mokestis“ (pvz. siekiant gauti ar išlaikyti verslo 
sandorius, užsitikrinti nederamus privalumus); 

■ dovanų, kurias draudžia vietiniai įstatymai; 
■ dovanų, apie kurias dovanos teikėjas žino, kad jas 

draudžia gavėjo organizacija; 

■ dovanų, kurios teikiamos paslaugų arba kitų nepiniginių privilegijų 
forma (pvz., pažadas įdarbinti); ir  

■ dovanų klientų, tiekėjų ar kitų verslo partnerių ne „Eaton“ šeimos 

nariams. 
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Bendra visų dovanų vertė, kurias per metus darbuotojas gali dovanoti vienam 

gavėjui, negali viršyti 250 JAV dolerių, nebent jos išlaidos tiksliai parodomos pagal 
„Eaton“ pasaulinius kelionių ir išlaidų nuostatus ir joms pritarė atitinkamas regiono 
prezidentas arba (jeigu kalbama apie Šiaurės Ameriką) funkcinio, geografinio arba 

verslo padalinio viceprezidentas. Tikimasi, kad darbuotojai bus apdairūs, teikdami 
dovanas tiekėjams, klientams arba kitiems verslo partneriams ne „Eaton“. Jeigu 
darbuotojai abejoja, ar renginys, vieta ar išlaidos yra deramos, jie privalo 

papasakoti apie tai vadovui. 

 

Dovanų teikimas (valstybės tarnautojams) 

 

„Eaton“ darbuotojai turi būti labai atidūs, siūlydami dovanas valstybės 
tarnautojams. Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir daugelio kitų šalių įstatymai 

draudžia teikti bet kokios vertės dovanas valstybės tarnautojams siekiant gauti 
arba išlaikyti tam tikrą verslo veiklą arba užsitikrinti kitokius nederamus privalumus, 
todėl svarbu būti užtikrintiems, kad dovanos minėtiems asmenims nebūtų 

palaikytos kyšiais. Be to, valstybės tarnautojams priimti dovanas dažnai 
draudžiama įstatymu, todėl įteikdami dovaną galite valstybės tarnautoją pastatyti į 
nepatogią padėtį. 
 

Kas yra valstybės tarnautojas? 
 

Terminas „valstybės tarnautojas“ labai platus. Jis apima visus bet kokio lygio 
vykdomosios, įstatymų leidžiamosios ar teisminės valstybės institucijos 

darbuotojus. Valstybinių arba valstybės kontroliuojamą įmonių vadovai ir 
darbuotojai taip pat laikomi valstybės tarnautojais. Taigi ši sąvoka apima ne tik 
tokius asmenis kaip išrinkti valstybės tarnautojai, muitų ir mokesčių inspektoriai ar 

viešųjų pirkimų pareigūnai, bet ir valstybei priklausančių įmonių darbuotojus. 
 

Kas yra tinkama? 
 

Kartkartėmis dovana, įteikiama valstybės tarnautojui (pvz., dovana ceremonijos 

metu), gali būti tinkama kurti įmonės reputacijai arba stiprinti dalykinius santykius. 
Šias atvejais dovaną valstybės tarnautojui leidžiama teikti tik tada, jeigu: 

 

■  dovanos nominali vertė (mažesnė negu 100 JAV dolerių) ir ant jos yra 

„Eaton“ logotipas (pvz. drabužis, rašiklis ir pan.). Tinka bet kokia 
prekė, įsigyta interneto svetainėje „Eaton Company Store“, kurios 

vertė mažesnė negu 100 JAV dolerių. Dovanos, ant kurių nėra 
„Eaton“ logotipo ARBA kurių vertė didesnė už nominalią vertę (100 
JAV dolerių ir daugiau) gali būti įteikiamos tik iš anksto raštu pritarus 

atitinkamam regiono prezidentui arba (jeigu kalbama apie Šiaurės 
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Ameriką) − funkcinio, geografinio arba verslo padalinio 

viceprezidentui; 
■ vietiniai įstatymai leidžia valstybės tarnautojui priimti dovaną; ir 
■ dovana buvo atskleista pagal dovanų atskleidimo ir pranešimo 

priemonę.  
 
 
 

Bendra visų dovanų vertė, kurias per metus jūs galite dovanoti vienam gavėjui, 

negali viršyti 250 JAV dolerių, nebent jos atskleidžiamos pagal dovanų atskleidimo 
ir pranešimo priemonę ir joms pritarė atitinkamas regiono prezidentas arba (jeigu 
kalbama apie Šiaurės Ameriką) − funkcinio, geografinio arba verslo padalinio 

viceprezidentas.  

 
 

Atkreipkite dėmesį, kad toliau išvardytų dovanų niekada negalima teikti: 

■ dovanų grynaisiais pinigais arba jų ekvivalentais 

(pavyzdžiui, dovanų kortelėmis arba dovanų čekiais); 
■ dovanų, kurios teikiamos paslaugų arba kitų nepiniginių privilegijų 

forma (pvz., pažadas įdarbinti); 
■ dovanų, kurios duodamos kaip kyšis, papirkimas arba „dėkingumo 

mokestis“ (pvz. siekiant gauti ar išlaikyti verslo sandorius, užsitikrinti 

nederamus privalumus, pavyzdžiui, palankų mokesčių režimą); 
■ dovanų, kurios draudžiamos vietos įstatymais, arba kurių valstybės 

tarnautojas neturi teisės priimti; ir 

■ dovanų valstybės tarnautojų šeimos nariams. 

 

Pramogos (ne valstybės tarnautojams) 
 

Verslo pramogoms (pvz., tai gali būti pietūs, bilietai į teatrą ar sporto renginius) gali 

tekti svarbus vaidmuo stiprinant dalykinius santykius tarp verslo partnerių. Todėl 
„Eaton“ leidžiamos verslo pramogos, skirtos pagrįstiems verslo tikslams, tokiems 
kaip įmonės reputacijos kūrimas arba ryšių su tiekėjais ar klientais stiprinimas, 

jeigu minėtos pramogos atitinka čia išdėstytus principus. Tiksliau sakant, 
tiekėjams, klientams ar kitiems verslo partneriams ne „Eaton“ galima dovanoti 
verslo pramogas tiktai tada, jeigu šios pramogos: 

■ atitinka „Eaton“ pasaulinius kelionių ir išlaidų nuostatus; 
■ nėra kyšis, papirkimas arba „dėkingumo mokestis“ (pvz. siekiant 

gauti ar išlaikyti verslo sandorius, užsitikrinti nederamus privalumus); 
■ nesudaro įspūdžio, kad „Eaton“ įgyja teisę būti vertinama palankiau; 
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■ yra skoningos ir vyksta verslui tinkamoje vietoje; 

■ yra pagrįstos ir tinkamos verslo įvykio kontekste; ir  

■ atitinka vietinės vadovybės nustatytus konkrečius apribojimus.  

 

Toliau išdėstytos pramogos nėra tinkamos jokiais atvejais: 

■ pramogos, kurias objektyvi trečioji šalis gali įvertinti kaip pernelyg 

 dideles; 

■ pramogos „suaugusiems“ arba bet koks renginys, kuriame yra 

apsinuoginama arba kuris yra nepadorus; 
■ pramogos, apie kurias teikėjas žino, kad gavėjas neturi teisės jų 

priimti; ir 

■ pramogos, kitaip draudžiamos vietinės vadovybės. 
 

Jeigu darbuotojai abejoja, ar renginys, vieta ar išlaidos yra deramos, jie privalo 

papasakoti apie tai vadovui. 
 

Galiausiai pažymėtina, kad šie nurodymai taikomi toms situacijoms, kuriose 

dalyvauja „Eaton“ darbuotojai. Bilietai į sporto arba kultūros renginius, kuriuos 
tiekėjams, klientams arba kitiems verslo partneriams ne „Eaton“ įteikia 
„Eaton“ darbuotojai, tačiau patys juose nedalyvauja, yra dovanos, o ne pramogos, 

ir turi būti vertinamos pagal anksčiau išdėstytus nurodymus dėl dovanų. 

 

Pramogos (valstybės tarnautojams) 
 

Taip kaip ir dovanos, teikiamos valstybės tarnautojams, dovanojamos pramogos 
gali būti įvertintos kaip kyšis. Todėl darbuotojai turi būti labai atidūs, siūlydami 

pramogas valstybės tarnautojams. 
 

Kai kuriais atvejais pramogos valstybės tarnautojams gali būti priimtinos, 

pavyzdžiui, pietūs po apsilankymo „Eaton“ gamybinėse patalpose arba 
apsilankymas drauge su valstybės tarnautoju kultūros ar sporto renginyje. 
Pramogos valstybės tarnautojams leidžiamos tiktai tada, jeigu pramoga: 

■ nėra ekstravagantiška ar prašmatni; 
■ nėra duodama ar negali būti palaikyta kyšiu, papirkimu arba 

„dėkingumo mokesčiu“ (pvz. siekiant gauti ar išlaikyti verslo 
sandorius, užsitikrinti nederamus privalumus); 

■ yra skoninga ir vyksta verslui tinkamoje vietoje; ir  
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■ buvo atskleista pagal dovanų atskleidimo ir pranešimo priemonę.  
 

Toliau išdėstytos pramogos nėra tinkamos jokiais atvejais: 

■ pramogos, kurios neatitinka „Eaton“ pasaulinių kelionių ir išlaidų 

nuostatų, arba kurias objektyvi trečioji šalis gali įvertinti kaip pernelyg 
dideles; 

■ pramogos „suaugusiems“ arba bet koks renginys, kuriame yra 

apsinuoginama arba kuris yra nepadorus; 
■ pramogos, kurių pagal vietos įstatymus „Eaton“ neturi teisės siūlyti 

arba kurių valstybės tarnautojas neturi teisės priimti; ir 

■ veikla, kuri aiškiai uždrausta vietos vadovybės. 
 

 

Jeigu darbuotojai abejoja, ar renginys, vieta ar išlaidos yra deramos, jie privalo 
papasakoti apie tai vadovui. 
 

Šie nurodymai taikomi toms situacijoms, kuriose dalyvauja „Eaton“ darbuotojai. 
Bilietai į sporto arba kultūros renginius, kuriuos valstybės tarnautojams įteikia 

„Eaton“ darbuotojai, tačiau patys juose nedalyvauja, yra dovanos, o ne pramogos, 
ir turi būti vertinami pagal anksčiau išdėstytus nurodymus dėl dovanų. 

 

Kelionių teikimas valstybės tarnautojams 
 

Kelionių teikimas valstybės tarnautojams, panašiai kaip ir dovanų ar pramogų 

dovanojimas, turi būti vertinamas labai atidžiai. Bet kitaip negu dovanos ar 
pramogos, kelionių išlaidos retai būna „aiškiai išreikštos“. Dėl to kiekvienas 
užklausimas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo valstybės tarnautojams turi būti 

peržiūrėtas atskirai. 
 

Bet kokių valstybės tarnautojo kelionės ar su kelione susijusių išlaidų padengimui 

turi iš anksto pritarti Teisės skyrius. Jeigu tokį prašymą teikia valstybės tarnautojas, 
taip pat reikia susisiekti su Teisės skyriumi. 
 

Peržiūrėdamas užklausimą dėl kelionės išlaidų padengimo, Teisės skyrius 

atsižvelgia į daugelį veiksnių, įskaitant toliau išdėstytus: 

■ ar tiesioginis kelionės tikslas yra susijęs su verslu; 

■ ar kelionės klasė yra tinkama ir pagrįsta; 

■ ar siūlomos padengti išlaidos atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
vietinius įstatymus bei papročius; ir 

■ ar maršrute minimaliai sumažinti šalutiniai maršrutai ir turizmo arba 
poilsio vietos. 
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Pažymėtina, kad „Eaton“ paprastai nepritaria kelionės išlaidų dengimui valstybės 

tarnautojų šeimos nariams ir niekada nepritaria kelionėms, kurios atrodo, jog yra 
dovanojamos, siekiant gauti arba išlaikyti verslo sandorius arba neteisėtus 

privalumus. 

 

Dovanų atskleidimo ir pranešimo priemonė 

 

Dovanų atskleidimo ir pranešimo priemonę galima pasiekti iš programų ir 
priemonių išskleidžiamojo meniu JOE intraneto svetainėje. Prieigos prie Dovanų 
atskleidimo ir pranešimo priemonės neturintys darbuotojai turėtų kreiptis į savo 
vadovą, kai turi pranešti informaciją. 
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PRIEDAS 

 

Dovanų, pramogų ir kelionių priėmimas 

Toliau pateikti pavyzdžiai, skirti padėti darbuotojams ir vadovams priimti pagrįstus 

sprendimus apie tinkamo dovanų, pramogų ir kelionių priėmimo arba atmetimo 
atvejus. 
 

Derama. Darbuotojas tiekėjo surengtoje išvykoje į golfo lauką laimi konkursą 

„Artimiausias smūgis iki duobutės“ ir gauna golfo lazdų rinkinį, kurio vertė − 600 
JAV dolerių. Nenorėdamas įžeisti šeimininkų, darbuotojas viešai priima šias 

lazdas ir tada aptaria reikalą su vadovu. Jie nusprendžia, kad dėl lazdų vertės būtų 
tinkama jas grąžinti tiekėjui. 
 

Nederama. Pagal anksčiau išdėstytą scenarijų darbuotojas pasilieka golfo lazdas 

ir atiduoda jas šeimos nariui. 

 

Derama. „Eaton“ šalyje X šiuo metu atlieka laikinus darbus pagal sutartį su 
„TempCo. Inc.“, kurios galiojimas baigsis po mėnesio. „TempCo“ šalies padalinio 

vadovas pakviečia vietinį „Eaton“ žmogiškųjų išteklių vadovą į prekybos 
asociacijos surengtą priėmimą, kuriame X šalies darbo ministras aptars vietinių 
darbo įstatymų pakeitimus. Šiame renginyje gali dalyvauti prekybos asociacijos 

nariai, o bilieto kaina lygi maždaug 100 JAV dolerių. Žmogiškųjų išteklių vadovas 
priima kvietimą ir dalyvavimą priėmime atskleidžia pagal dovanų atskleidimo ir 
pranešimo priemonę.  
 

Nederama. Pagal anksčiau pateiktą scenarijų renginys yra ne priėmimas, bet 
privati vakarienė dešimčiai asmenų. Žmogiškųjų išteklių vadovas sužino, kad 

„TempCo“ sumokėjo darbo ministrui už pasisakymą šiame renginyje daugiau negu 
10 000 JAV dolerių, tačiau vis tiek jame dalyvauja, neįspėjęs savo vadovo. 
 

Derama. Atlantoje, Džordžijos valstijoje įsikūręs tiekėjas vienam iš 

„Eaton“ padalinių pristatė gaminius su trūkumais. Padalinio tiekimo grandinės 
vadovas turi dirbti su tiekėju, kad nustatytų šių trūkumų priežastis bei numatytų jų 

šalinimo veiksmus. Siekdamas tai palengvinti, tiekėjas siūlo apmokėti tiekimo 
grandinės vadovo kelionę lėktuvu, kad jis galėtų apsilankyti gamybos vietoje, ir 
apgyvendinimo viešbutyje išlaidas. Tiekimo grandinės vadovas tariasi su pirmojo ir 

antrojo lygio vadovais, kurie pritaria kelionei. 
 

Nederama. Minėtame scenarijuje tiekėjas vėliau kreipiasi į tiekimo grandinės 

vadovą ir siūlo pratęsti jo buvimą viešbutyje savaitgaliui, kad jie galėtų pažaisti 
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golfą (tiekėjo sąskaita). Tiekimo grandinės vadovas sutinka su pratęsimu, 

neaptardamas kvietimo su savo vadovu.  
 
 
Dovanų, pramogų ar kelionių teikimas ne valstybės tarnautojams 
 

Toliau pateikti pavyzdžiai, skirti padėti darbuotojams ir vadovams priimti pagrįstus 

sprendimus apie tinkamo dovanų, pramogų ir kelionių teikimo atvejus. 
 

Derama. Po kelionės į „Eaton“ gamybines patalpas gamybos procesui apžiūrėti 

klientas buvo pakviestas į vakare vykstantį vietinio orkestro koncertą.  
 

Nederama. Po kelionės į „Eaton“ gamybines patalpas gamybos procesui apžiūrėti 

klientas prašė parodyti jam naktinį miesto gyvenimą, įskaitant vietinius klubus 
vyrams. 
 

Derama. „Eaton“ sudarė sandorį ir pasirašė svarbią sutartį su nauju klientu. 

Sutarties pasirašymo metu vietinis „Eaton“ vadovas įteikė klientui rankomis 
drožinėtų šachmatų rinkinį, kurio vertė − 200 JAV dolerių. Dovanai pritarė šio 
vadovo pirmo ir antro lygio vadovai. 
 

Nederama. Pagal anksčiau išdėstytą scenarijų „Eaton“ vietinis vadovas žinojo, kad 
kliento politika draudžia priimti dovanas iš tiekėjų, tačiau vis tiek įteikė dovaną. 
 

Derama. Svarbus klientas mini 35-ių tarnybos metų sukaktį. „Eaton“ svarbių 
klientų vadovas įteikė klientui butelį vyno iš vietinės vyninės ir darbuotojų 

pasirašytą atviruką. 
 

Nederama. Vietoj vyno svarbių klientų vadovas įteikė klientui 100 JAV dolerių 

vertės dovanų čekį. 
 
 
Dovanų, pramogų ar kelionių teikimas valstybės tarnautojams 
 

Toliau pateikti pavyzdžiai, skirti padėti darbuotojams ir vadovams priimti pagrįstus 

sprendimus apie tinkamo dovanų, pramogų ir kelionių teikimo atvejus valstybės 
tarnautojams. 
 

Derama. Miesto, kuriame stovi „Eaton“ gamykla, merė vyksta į gamybines 

patalpas. Po kelionės ji dalyvauja pusryčiuose su „Eaton“ darbuotojais. Po 
pusryčių gamyklos vadovas dovanoja jai megztinį su „Eaton“ logotipu, kurio vertė 

mažesnė negu 100 JAV dolerių. 
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Nederama. Vietoj anksčiau minėto megztinio, gamyklos vadovas dovanoja merei 

du bilietus (jai ir jos vyrui) į atkrintamąsias futbolo rungtynes. 
 

Derama. Kinijos provincijos, kurioje stovi „Eaton“ gamykla, gubernatorius 

paskambino gamyklos vadovui ir paprašė leidimo nemokamai ją apžiūrėti. Pagal 
vietinius papročius „Eaton“ įteikė gubernatoriui oficialią dovaną − 150 JAV dolerių 
vertės krištolinę vazą. Gamyklos vadovas susisiekė su „Eaton“ prezidentu, 

atsakingu už Kiniją, ir tai aptarė. 
 

Nederama. Prieš atvykdamas į gamyklą, kaip apibūdinta anksčiau pateiktame 

pavyzdyje, gubernatorius paprašė, kad būtų padengtos jo kelionės išlaidos, kurios 
sudaro apie 150 JAV dolerių. Gamyklos vadovas sutiko, neaptaręs šio klausimo su 
Teisės skyriumi. 
 

Derama. Pagal papročius, kurių laikomasi atitinkamame regione, valstybės 
tarnautojams jų jurisdikcijoje esančios įmonės per šventes įteikia dovanas (vietos 

įstatymai tai leidžia). Vietiniai „Eaton“ vadovai su regiono prezidentu aptaria, 
kokios dovanos, jeigu jos bus teikiamos, yra tinkamos. 
 

Nederama. Pagal anksčiau aprašytą scenarijų, vietiniai vadovai nusprendžia įteikti 

valstybės tarnautojams 50 JAV dolerių vertės vietinio mažmenininko dovanų 
čekius. 
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DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 
 

Kaip darbuotojas gali nustatyti gautos dovanos vertę? 

Nustatydami gautos dovanos arba pramogos vertę, vadovaukitės sveiku protu ir 
būkite apdairūs. Jeigu vertė neaiški, susisiekite su parduotuve arba internete 
patikrinkite panašių prekių kainą. Jeigu abejojate, atlikite pranešimo ir atskleidimo 

procedūrą. 
 

Kaip darbuotojas gali sužinoti, ar dovaną draudžia davėjo organizacija? 
 

Nebūtina gilintis į šį klausimą, bet jeigu akivaizdu, kad davėjo organizacija 
draudžia tokią dovaną, reikia jos atsisakyti. Jeigu negalite atsisakyti priimti 

dovanos priėmimo metu, priimkite dovaną, o tada nedelsdami aptarkite atsaką su 
savo vadovu. 
 

Ar lengvata laikoma dovana? 
 

Atsakymai gali būti įvairūs. Iš tiekėjo, kliento ar kito verslo partnerio ne 

„Eaton“ priimama lengvata gali sukompromituoti arba atrodyti, kad kompromituoja, 
darbuotojo sprendimus arba sukelti tikrą arba menamą konfliktą tarp darbuotojo 

asmeninių interesų ir jo lojalumo „Eaton“. Abejotinas lengvatas ir tai, kaip į jas 
atsakyti, aptarkite su savo vadovu. 
 

Kur yra patalpinta „Eaton Company Store“ interneto svetainė? 
 

„Eaton Company Store“ yra pasiekiama JOE. 
 

Ar vadovai savo pavaldiniams gali duoti griežtesnius nurodymus (pvz. 
nustatyti mažesnę leistinų dovanų vertę)? 
 

Taip, tačiau vadovai, kurie nusprendžia taip pasielgti, turi apie šiuos nurodymus ir 
lūkesčius pranešti savo grupei. 

 

Aš neteisingai pateikiau dovaną per dovanų atskleidimo ir pranešimo 
priemonę. Kaip galėčiau ištaisyti įrašą? 

 

Su savo prašymu kreipkitės į Etikos ir atitikties biurą Giftadmin@Eaton.com.  

 

Ar 250 USD apribojimas dovanoms iš vieno asmens skaičiuojamas 

kalendoriniams metams ar einamajam 12 mėnesių laikotarpiui? 

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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250 USD dovanų teikimo ar gavimo apribojimas iš konkretaus asmenio 
skaičiuojamas einamajam 12 mėnesių laikotarpiui. 

 

Ar galima vienodas keliems klientams išsiųstas dovanas įvesti į sistemą ne 

po vieną? 

 

Su savo prašymu kreipkitės į Etikos ir atitikties biurą Giftadmin@Eaton.com.  

 

Paskutinį kartą peržiūrėta: June 2013 
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