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Bridgestone stingri aizliedz jebkādu kukuļošanu. Bridgestone 

darbinieks vai jebkura trešā puse, kas rīkojas Bridgestone vārdā, 

nekādā gadījumā nedrīkst kādam, to skaitā valsts amatpersonai, 

piedāvāt, dot vai no kāda pieņemt vai akceptēt neko vērtīgu, lai 

iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību vai gūtu citas nelikumīgas 

priekšrocības. 

POLITIKAS IZKLĀSTS 
 

Termins “darbinieki” ietver arī Bridgestone uzņēmumu 

direktorus un darbiniekus. 

 
“Starpnieks” ir jebkurš pārstāvis, konsultants, izplatītājs, lobists, 

transporta vai loģistikas pakalpojumu sniedzējs, muitas deklarants, 

brokeris un kopuzņēmuma partneris vai jebkurš cits trešās puses 

pārstāvis, kas darbojas Bridgestone vārdā vai kas sadarbojas ar 

Bridgestone. 

Izmantotie termini 

 

 

 

 
Ievads 

 

 

 
Politikas izklāsts 
un piemērošana 

 
  

 

2018. gadā Bridgestone uzrakstīja un ieviesa Rīcības kodeksu. 

Iedvesmojoties no Bridgestone misijas un mūsu mērķa kalpot 

sabiedrībai, Bridgestone Rīcības kodekss sniedz praktiskas norādes 

daudzu ētisku problēmu risināšanai, ar kurām jūs varat saskarties kā 

Bridgestone darbinieks. 

 
 

 

ŠĪS POLITIKAS MĒRĶIS 
 

Bridgestone globālā kukuļošanas novēršanas politika vēlreiz apstiprina 

Bridgestone nostāju kukuļošanas un korupcijas jomā, kā aprakstīts 

Rīcības kodeksā. Šajā politikā ir sniegtas arī praktiskas norādes un 

aprakstītas Bridgestone prasības attiecībā uz kukuļošanas novēršanu un 

par to, kā novērst kukuļošanas riskus. 
 

Kā globālam uzņēmumam Bridgestone ir jāievēro visi piemērojamie 

likumi saistībā ar kukuļošanas apkarošanu. Šie tiesību akti parasti ietver 

aizliegumu uzpirkt valdības ierēdņus un citas trešās personas, nosaka 

prasības grāmatvedībai un lietvedībai, kā arī paredz kriminālsodus un 

civiltiesiskus sodus par pārkāpumiem. 

 

 
ŠĪS POLITIKAS PIEMĒROŠANA 

 
Šī politika attiecas uz visu Bridgestone uzņēmumu darbiniekiem visā 

pasaulē, ieskaitot kopuzņēmumus, kurus mēs kontrolējam, kā arī visām 

trešajām pusēm, kas rīkojas Bridgestone vārdā. Ja mēs piedalāmies 

kopuzņēmuma attiecībās, bet nekontrolējam tās, mēs mudināsim mūsu 

partnerus ieviest līdzīgas prasības kopuzņēmumam un savā darbībā 

ievērot šīs politikas principus. 

Bridgestone uzņēmumiem var būt savas – vietējās politikas nostādnes, 

kas pārklājas ar šo politiku. Ja vietējā politika ir mazāk ierobežojoša 

nekā šī politika, tiek piemērota šī politika. Šī politika, protams, nevar 

aptvert katru situāciju. Tā neaizvieto labas spriešanas spējas un veselo 

saprātu. Ja jums ir šaubas par kādas rīcības likumību vai ētiskumu  vai 

vienkārši vēlaties saprast ar to saistītos juridiskos riskus, mēs iesakām 

sazināties ar Juridisko departamentu. 

 
MŪSU ATBILDĪBA KĀ DARBINIEKIEM 

 
Kā Bridgestone darbiniekiem mums visiem ir: 

• jāparāda godprātība visā, ko mēs darām; 

• jāizstudē Rīcības kodekss, šī politika un citas uzņēmuma politikas, 

kas var tikt piemērotas mūsu darba vietās, lai nodrošinātu atbilstību 

visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem par kukuļošanas novēršanu 

un lai aizsargātu Bridgestone aktīvus un reputāciju; 

• jāsazinās ar BridgeLine vai jārunā ar personu, kas norādīta Rīcības 

kodeksa sadaļā “Kur meklēt palīdzību”, par iespējamiem kodeksa 

vai politikas pārkāpumiem vai citām ētiskas dabas problēmām.  

 
MŪSU DARĪJUMI AR PIEGĀDĀTĀJIEM 

 
Šajā politikā izklāstītie noteikumi un sagaidāmā rīcība kalpo arī kā 

vadlīnijas tam, ko no mums gaida mūsu piegādātāji. Turklāt 

Bridgestone ir īpaša iepirkuma politika, tostarp Globāla ilgtspējīga 

iepirkuma politika, kas nosaka prasības attiecībā uz piegādātājiem. 

Atcerieties, ka mūsu piegādātāju reputācija un rīcība var tieši ietekmēt 

Bridgestone. Slēdziet darījumus tikai ar tiem uzņēmumiem, kas ievēro 

likumus un saprot un darbojas saskaņā ar mūsu apņemšanos ievērot 

atbilstīgumu un ētiku. 

NOTEIKUMU NEPILDĪŠANAS SEKAS 

 
Pret kukuļošanu vērsto tiesību aktu pārkāpumi var radīt nopietnas sekas 

Bridgestone un iesaistītajām personām, tostarp kriminālsodus un 

civiltiesiskus sodus un pat cietumsodu. Bridgestone ir apņēmības pilns 

ievērot noteikumus un ļoti nopietni uztver šīs politikas pārkāpumus. Ja 

kāds no darbiniekiem neievēro šo politiku, var tikt piemērota 

disciplināratbildība līdz pat atlaišanai. Turklāt biznesa attiecības ar 

jebkuru starpnieku, kas neievēro šo politiku, tiks izbeigtas. 

 

 
Šī politika ir pastāvīgi papildināms dokuments, un to var periodiski 

atjaunināt.
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Izmantotie termini 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kas ir kukuļošana? 

 

Kukuļošana ir korupcijas forma, kas grauj sabiedrības un mūsu klientu 

uzticēšanos, apdraud ekonomisko un sociālo attīstību un ir pretrunā ar 

Bridgestone vērtībām un kultūru. Lai gan jūs nekad nedrīkstat kādam 

piedāvāt vai no kāda saņemt kukuļus, daudzās valstīs jums jābūt īpaši 

modram, lai nekādā veidā neiesaistītos kukuļdošanas lietās ar valsts 

amatpersonām. 

Atcerieties, ka jūsu pienākums ir saprast, vai persona, ar kuru 

sadarbojaties, ir valsts amatpersona. Ja neesat pārliecināts, jums jāmeklē 

palīdzība Juridiskajā departamentā. 

 

 

 

 
 

“Kukulis” ir jebkāda lieluma materiāla vērtība vai labums, kas tieši 

vai netieši tiek nodots kādai personai, lai mudinātu saņēmēju 

ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli vai lai iegūtu vai saglabātu 

nelikumīgas priekšrocības.. 

 
“Viss vērtīgais” ir plaši formulējams jēdziens. Tas var ietvert 

praktiski jebkura veida labumu, tādu kā naudu vai naudas 

ekvivalentus (piemēram, dāvanu kartes), dāvanas, komisijas, maltītes 

un izklaidi, ceļa izdevumus, viesu māju izmantošanu, tādas 

priekšrocības kā izglītības vai darba iespējas draugiem un radiem, 

ziedojumus izraudzītām labdarības organizācijām, atlaides, 

aizdevumus, ziedojumus politiskajām partijām, labvēlīgu valdības 

rīcību, kā arī pozitīvu lēmumu atļaut vai ļaut turpināt 

uzņēmējdarbību. 

“Valsts amatpersonas” definīcija ir ļoti plaša. Tajā ietilpst valsts 

iestāžu darbinieki (ieskaitot regulatīvo aģentūru, departamentu un citu 

valsts iestāžu, piemēram, universitāšu darbiniekus), politisko partiju 

kandidāti vai darbinieki, valstij piederoša vai kontrolēta uzņēmuma 

darbinieki, starptautiskas sabiedriskas organizācijas darbinieki 

(piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Pasaules Bankas vai 

Pasaules Tirdzniecības organizācijas darbinieki), jebkurš karaliskās 

ģimenes loceklis un ikviens, kas oficiāli darbojas valsts, reģionālās 

vai vietējās pārvaldes institūcijas vārdā. 
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Dāvanas, maltītes, izklaides 
un ceļojumi 

Vispārējie noteikumi dāvanām, 
maltītēm un izklaidēm 

Vispārējie noteikumi 
ceļa izdevumiem 

 
   

 

Apmaiņa ar dāvanām, maltītēm, izklaidēm un ceļojumiem klientu, 

piegādātāju un citu biznesa partneru starpā var būt nozīmīga labas 

gribas izrādīšanas un attiecību veidošanas sastāvdaļa. Daudzās valstīs tā 

var būt arī vispārpieņemta un akceptējama biznesa prakse. Tomēr šis 

paradums dažkārt var radīt neatbilstības risku un, ja tas tiek darīts 

nepiemērotā veidā, tad pastāv risks pārkāpt attiecīgos tiesību aktus un 

uzņēmuma politiku. 

 
Uzņēmumā Bridgestone mēs nevaram atļaut dāvanu, maltīšu, izklaižu 

vai ceļojumu apmaiņu, lai nepiemērotā vai šķietami nepiemērotā veidā 

neietekmētu mūsu kā neatkarīga uzņēmēja spriedumu vai saņēmēja 

neatkarīgo biznesa lēmumu. Ja jūs iesaistāties kādā no šīm darbībām, 

jums jāzina, ka uzņēmumā ir prasības un procedūras, kas jāievēro. 

 
Ja jums kādreiz rodas šaubas par šo darbību piemērotību vai to 

atbilstību uzņēmuma politikai vai piemērojamajiem tiesību aktiem, jums 

jāmeklē palīdzība Juridiskajā departamentā. 

 GALVENĀS PRASĪBAS  

 
 

Īpašo risku dēļ, kas saistīti ar attiecībām ar valsts amatpersonām, jums ir 

jāsaņem rakstiska atļauja no Juridiskā departamenta pirms dāvanu, 

maltīšu, izklaides vai citas vērtīgas lietas piedāvāšanas vai pasniegšanas 

valsts amatpersonai. 

 
Atcerieties, ka arī citiem uzņēmumiem ir politika saistībā ar dāvanām, 

maltītēm un izklaidēm. Ievērojiet šīs politikas un pirms šādu dāvanu un 

izklaides piedāvāšanas pavaicājiet, vai šāda rīcība nepārkāpj saņēmēja 

uzņēmuma politikas principus. 

 

Dažos gadījumos Bridgestone var akceptēt ceļošanu un izmitināšanu 

klientiem, piegādātājiem vai citiem biznesa partneriem. 
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Kad apsverat dāvanu, maltīšu vai izklaides piedāvāšanu, 

pieņemšanu vai sniegšanu, jums jāpārliecinās, ka ir izpildīti šādi 

kritēriji: 

• tas ir saistīts ar leģitīmu uzņēmējdarbības mērķi; 

• dotajos apstākļos tas notiek pietiekami reti un saprātīgi; 

• netiek sagaidīts, ka kaut kas tiks dots apmaiņā pret pakalpojumu 

vai neatbilstīgu priekšrocību biznesā; 

• tas atbilst mūsu Rīcības kodeksam, piemērojamajiem tiesību 

aktiem un jebkurai citai politikai vai procedūrām jūsu atrašanās 

vietā; 

• ja informācija tiktu publiskota, tas neapkaunotu ne Bridgestone, 

ne arī saņēmēju; un 

• tas ir pienācīgi paziņots un dokumentēts uzņēmuma grāmat-

vedībā un reģistros. 
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 GALVENĀS PRASĪBAS  
 

Ja apsverat iespēju piedāvāt vai apmaksāt ar ceļošanu saistītos 

izdevumus klientam, piegādātājam vai biznesa partnerim, jums 

jāpārliecinās, ka ir izpildīti šādi kritēriji: 

• tas ir saistīts ar leģitīmu uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, 

Bridgestone produktu vai pakalpojumu reklamēšanu, 

demonstrēšanu vai skaidrojumu, mūsu objektu apskati vai 

līguma izpildi; 

• dotajos apstākļos tas notiek pietiekami reti un saprātīgi; 

• tas netiek dots apmaiņā pret pakalpojumu vai nepamatotu 

priekšrocību biznesā; 

• tas atbilst mūsu Rīcības kodeksam, piemērojamajiem tiesību 

aktiem un vietējai politikai vai procedūrām; 

• ja informācija tiktu publiskota, tas neapkaunotu ne Bridgestone, 

ne saņēmēju; 

• biznesa aktivitāšu apmeklēšana (piemēram, reklāmas pasākumu, 

produktu demonstrācijas un vizīte objektā) ir obligāta; 

• netiek piešķirta dienas nauda skaidrā naudā; 

• netiek nodrošināti citi izbraukumi, kas nav saistīti ar 

uzņēmējdarbību; un 

• tas ir pienācīgi paziņots un dokumentēts uzņēmuma grā-

matvedībā un reģistros. 
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Darījumi ar trešajām personām 

 

Bridgestone var saukt pie atbildības ne tikai par darbinieku 

piedāvātajiem, samaksātajiem vai saņemtajiem kukuļiem, bet arī tad, 

kad to dara starpnieki. Esiet piesardzīgi, algojot starpniekus un strādājot 

ar tiem. Tāpat kā Bridgestone darbiniekiem, arī starpniekiem ir aizliegts 

kādam, to skaitā valsts amatpersonai, piedāvāt, dot vai no kāda pieņemt 

vai akceptēt ko vērtīgu, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību vai 

gūtu citas nelikumīgas priekšrocības. 

 

Lai novērstu kukuļošanu, jums ir jāpārzina starpnieku darbības, ko tie 

veic Bridgestone vārdā, un jābūt modriem, lai saskatītu signālus, kas var 

liecināt par iespējamu pārkāpumu. Lai samazinātu starpnieka 

kukuļošanas risku, atlases un izvērtēšanas procesā jums ir rūpīgi 

jāizvēlas starpnieki un jau iepriekš ir jāidentificē jebkādi iespējamie 

kukuļošanas riski, kas var rasties attiecīgās sadarbības rezultātā. Šāda 

„Uzticamības pārbaude kukuļošanas novēršanai” ir svarīga sastāvdaļa 

mūsu kukuļošanas novēršanas programmā. 

 UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE  

 

Visā uzticamības pārbaudes gaitā un arī līguma izpildes laikā ir svarīgi 

pievērst uzmanību brīdinājuma signāliem, kas var norādīt, ka, izvēloties 

starpnieku vai strādājot ar to, ir nepieciešama turpmāka izpēte. 

 

 PIEMĒRI BRĪDINĀJUMA SIGNĀLIEM  

Ir jāizmanto atbilstošas saistības un mērķtiecīgi līguma noteikumi, lai 

palīdzētu mazināt identificētos riskus, tostarp visus riskus vai citu 

būtisku informāciju, kas atklāta uzticamības pārbaudē, un līgumsaistības 

ir regulāri jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka starpnieks rīkojas saskaņā ar 

līgumu. Var izmantot arī papildu pasākumus un nodrošinājumu, tostarp 

atbilstības sertifikātus un apmācību. Jūsu uzticamības pārbaudes 

pienākumi nebeidzas līdz ar starpnieka izvēli un viņa noalgošanu. Jums 

rūpīgi jāizskaidro mūsu prasības attiecībā uz atbilstību, nepārtraukti 

jāuzrauga starpnieka darbība un jāprot saskatīt brīdinājuma signālus, lai 

nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību visā sadarbības procesā. 

 
Pienācīga pārbaude ir būtiska arī saistībā ar jauniem biznesa darījumiem, 

piemēram, iepirkumiem un kopuzņēmumiem. Pirms uzsākt šādus 

darījumus, konsultējieties ar Juridisko departamentu, lai saņemtu padomu 

par pienācīgām pārbaudēm un nodrošinājumiem kukuļošanas risku 

mazināšanai. 

 
Lai uzzinātu vairāk par Bridgestone pārbaudēm kukuļošanas 

novēršanai, lūdzu, apmeklējiet atbilstības sadaļu savā intraneta vietnē 

vai sazinieties ar Juridisko departamentu. Ja jums ir šaubas par to, kā 

šī politika un mūsu pārbaužu programma kukuļošanas novēršanai 

attiecas uz konkrētu biznesa darījumu vai kādas trešās personas 

iesaistīšanos, vai, ja jums ir bažas par iespējamo vai esošo starpnieku, 

vērsieties pēc palīdzības Juridiskajā departamentā. 
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Veicot pienācīgu pārbaudi kukuļošanas novēršanai, Bridgestone 

izmanto uz risku novērtēšanu balstītu pieeju. Kaut arī šim procesam 

atvēlētais laiks un pūliņi ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, 

uzticamības pārbaude kukuļošanas novēršanai parasti ietver: 

• uzņēmējdarbības pamatojuma, pakalpojumu un atlīdzības 

struktūras novērtēšanu attiecībā uz ierosināto aktivitāti; 

• informācijas ievākšanu un novērtēšanu par starpnieku un tā 

īpašumtiesībām un ieņemtajiem vadības posteņiem, ieskaitot uz-

ņēmējdarbības vēsturi, reputāciju, kvalifikāciju un finanšu 

informāciju; 

• jebkādu attiecību ar valsts amatpersonām novērtēšanu; 

• brīdinājuma zīmju vai atkāpju no normas izvērtēšanu; un 

• nepieciešamo atļauju iegūšanu pirms attiecību nodibināšanas. 
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Daži no brīdinājuma signāliem ir šādi: 

• starpniekam, viņa ģimenei vai uzņēmumam ir cieša saistība ar 

valsts amatpersonu; 

• starpnieku ir ieteicis valsts ierēdnis, it īpaši tāds, kuram ir 

pilnvaras attiecīgajā biznesa jomā; 

• mūsu biznesa partnera ieteiktajam starpniekam nav nozīmīgas 

zināšanas vai iepriekšējas pieredzes darba jomā, kurai viņš ir 

ticis ieteikts; 

• starpnieks pieprasa maksu / komisiju, kas ir pārmērīga vai 

jāmaksā skaidrā naudā; 

• starpnieks pieprasa neparastus maksājuma nosacījumus, 

piemēram, avansa maksājumu pilnā apmērā, maksājumu uz citas 

personas kontu, maksājumu valūtā, kas nav saistīta ar darījumu, 

vai maksājumu trešajā valstī, it īpaši, ja tā ir valsts ar zemu 

banku caurspīdīgumu; 

• starpnieks apgalvo, ka biznesa iegūšanai vai darījuma noslēgšanai 

var būt nepieciešama noteikta naudas summa; 

• starpnieks pieprasa atlīdzināt ārkārtas, slikti dokumentētus vai 

pēdējā brīdī radušos izdevumus; un 

• pārbaudes gaitā atklājas neizskaidrojamu apakšuzņēmēju vai 

pārdevēju klātbūtne, kurus starpnieks iesaka paturēt, lai palīdzētu 

mijiedarbībā ar valdību. 
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Veicināšanas maksājumi Ziedojumi politiskajām partijām Ziedojumi labdarībai 
 

   

 

Bridgestone kukuļošanas aizliegums attiecas uz visiem nelikumīgajiem 

maksājumiem, ieskaitot “veicināšanas” maksājumus. Tā kā šādi 

maksājumi ir sava veida korupcija, Bridgestone aizliedz izmantot 

veicināšanas maksājumus pat tad, ja šādi maksājumi atbilst vietējām 

tradīcijām. 

Tiesību akti daudzās valstīs nosaka stingrus ierobežojumus un dažos 

gadījumos pat aizliedz uzņēmumiem ziedot naudu politiskajām 

partijām. Bridgestone aizliedz uzņēmuma līdzekļus, resursus vai 

infrastruktūru izmantot, lai tieši vai netieši atbalstītu jebkuru politisko 

partiju vai kandidātu, ja vien to iepriekš nav apstiprinājis Juridiskais 

departaments un, ja nepieciešams, valdības attiecību departaments, un, 

ja tas tiek darīts, tad stingri ievērojot reģionālo un vietējo politiku. 

Īstenojot mūsu korporatīvās sociālās atbildības programmu “Tā mēs 

kalpojam”, Bridgestone aktīvi atbalsta labdarību kopienās, kurās mēs 

darbojamies visā pasaulē. 

 
Dažkārt ziedojumi labdarībai var radīt korupcijas riskus Bridgestone. 

Riski var rasties dažādos veidos, tostarp gadījumos, kad labdarības 

organizācija faktiski nepastāv, kad tā ir tikai izkārtne jeb čaula vai arī tā 

ir saistīta ar valsts amatpersonu. Tāpēc, izvēloties labdarības 

organizācijas, ir svarīgi būt rūpīgiem un veikt pienācīgu pārbaudi, lai 

gūtu pārliecību, ka ziedojums tiks izmantots paredzētajam mērķim un 

netiks novirzīts nepareizam saņēmējam. 

 

 

 

 

Jebkurš ziedojums labdarībai, ko pieprasa valsts amatpersona un kas 

paredzēts ar valsts amatpersonu saistītai organizācijai, vai arī ziedojums 

valsts iestādei iepriekš jāapstiprina Juridiskajam departamentam.. 
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GALVENĀS PRASĪBAS  
 

Ja apsverat iespēju piedāvāt vai dot ziedojumu labdarībai, jums 

jāpārliecinās, vai ir izpildīti šādi kritēriji: 

• tas netiek piedāvāts, apsolīts vai dots, lai iegūtu vai saglabātu 

uzņēmējdarbību vai gūtu citas nelikumīgas priekšrocības; 

• tas atbilst Bridgestone politikām, piemērojamajiem tiesību 

aktiem un visām vietējām politikām vai procedūrām; 

• tas nav paredzēts valsts amatpersonai, un nekas neliecina, ka 

iemaksa tiks novirzīta konkrētas valsts amatpersonas 

personīgai lietošanai; un 

• tas ir pienācīgi paziņots un dokumentēts uzņēmuma 

grāmatvedībā un reģistros. 

 
“Veicināšanas maksājums” ir neliels maksājums valsts 

amatpersonai, lai paātrinātu vai atvieglotu ikdienas 

nediskrecionāras darbības vai pakalpojumus, piemēram, vīzu 

izsniegšanu, atļauju vai licenču pieteikumu apstrādi, komunālo 

pakalpojumu sniegšanu vai kravas iekraušanu vai izkraušanu. 

Bridgestone aizliedz izmantot veicināšanas maksājumus. 

Izmantotie termini 
 



 
 

 

 

 

 

 
Grāmatvedība un 

reģistri 

 

Ziņošana par aizdomām vai 
iespējamiem pārkāpumiem 

 
  

 

Lai novērstu mēģinājumus slēpt neatbilstīgus maksājumus, izmantojot 

nepilnīgu vai nepatiesu dokumentāciju, pret kukuļošanu vērstie tiesību 

akti nosaka prasības darījumu iegrāmatošanai, reģistrēšanai, kā arī 

atbilstošas iekšējās kontroles veikšanai. Saskaņā ar šiem tiesību aktiem 

Bridgestone pieprasa, lai grāmatvedībā un dokumentos tiktu godīgi un 

precīzi atspoguļotas uzņēmuma veiktās transakcijas un aktīvu 

pārdošana. 

 
Visi Bridgestone darbinieki ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu atbilstību 

grāmatvedībai, reģistriem un iekšējās kontroles prasībām, kas 

piemērojamas viņu darbam un pienākumiem. Tas ietver arī 

nepieciešamību reģistrēt visas veiktās pārbaudes un saņemtās atļaujas, 

kas vajadzīgas saskaņā ar šo politiku, kā arī nodrošināt visu maksājumu 

un izdevumu godīgu un precīzu uzskaiti uzņēmuma grāmatvedībā un 

reģistros. 

Ja jūs zināt vai jums ir aizdomas, ka notiek vai drīz notiks šīs politikas 

pārkāpumi, jums par to nekavējoties jāziņo par to Juridiskajam 

departamentam. Varat arī ziņot par šo jautājumu, izmantojot 

BridgeLine. Ja likums to atļauj, ziņojumus BridgeLine var iesniegt 

anonīmi. 

 
  | The BridgeLine 

Bridgestone aizliedz atriebties, ja par uzņēmējdarbības pārkāpumiem vai 

ētiskām problēmām tiek ziņots labticīgi. Izmantojiet šo saiti, lai piekļūtu 

sava reģiona BridgeLine: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

 

Audita veikšana 

 

Bridgestone regulāri auditē būtiskās Bridgestone darbības, lai palīdzētu 

nodrošināt šīs politikas un attiecīgo tiesību aktu pret kukuļošanu 

nepārtrauktu ievērošanu. Jums ir jāsadarbojas ar auditoriem un nekad 

nedrīkst apgrūtināt vai kavēt viņu aktivitātes. 
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Jautājumi un atbildes 
 

 

 

 

 
 

BUJ 
 
 

J: Es saprotu, ka uzņēmuma politika aizliedz “veicināšanas 

maksājumus” (nelielus maksājumus valdības ierēdņiem, lai 

paātrinātu ikdienas darījumus). Vai oficiāli atļautā maksa, 

piemēram, maksa par paātrinātu pases atjaunošanu vai vīzu 

piešķiršanu tiek uzskatīta par “veicināšanas maksājumu”? 

 
A: Maksājumi par steidzamību valsts iestādei (nevis fiziskai personai), 

kas ir oficiāli apstiprināti (piemēram, maksa par paātrinātu pakalpojuma 

izpildi, kas norādīta valsts iestādes cenrādī, lai paātrinātu pases 

atjaunošanas vai vīzu pieteikumu apstrādi) un ko apliecina ar oficiālu, 

iestādes izsniegtu kvīti, nav “veicināšanas maksājumi” un attiecīgi 

parasti ir atļauti. Sazinieties ar Juridisko departamentu, ja neesat 

pārliecināts, vai maksājums par steidzamību ir atbilstīgs un likumīgs. 

 
J: Es zinu, ka kukuļdošana ir aizliegta, bet kas notiks, ja oficiāla 

amatpersona (piemēram, policists vai imigrācijas darbinieks) draud 

mani aizturēt vai kaitēt, ja vien es viņam vai viņai neiedošu 

konkrētu naudas summu? 

 
A: Bridgestone saprot, ka ārkārtīgi retās situācijās darbinieka veselība 

vai drošība varētu būt apdraudēta, ja viņš vai viņa nepilda šādu prasību. 

Ja jums šķiet, ka jūsu veselībai vai drošībai draud nenovēršamas 

briesmas, un, pēc jūsu domām, labākais veids, kā sevi pasargāt, ir 

samaksāt prasīto, uzņēmuma politika neaizliedz jums veikt šādu 

maksājumu. Šāda veida maksājumi nav kukuļi. Tiklīdz esat nonācis 

drošā vietā, nekavējoties ziņojiet par veikto maksājumu savam 

vadītājam, Juridiskajam departamentam un, ja attiecināms, Drošības 

dienestam. Par šo maksājumu ir arī noteiktā kārtībā jāziņo un tas 

jādokumentē uzņēmuma grāmatvedībā un reģistros. 

J: Es zinu, ka ir pretlikumīgi veikt maksājumus valsts ierēdņiem, 

taču visi man saka, ka tas ir vienīgais veids, kā šajā valstī 

paveikt lietas. Vai es varu to apiet, algojot aģentu, kurš 

amatpersonām maksās komisiju? 

 
A: Nē. Kukuļu maksāšana valsts amatpersonām ir likuma pārkāpums 

neatkarīgi no tā, vai maksājums tiek veikts tieši vai netieši - ar trešās 

personas starpniecību. Šādu maksājumu veikšanas sekas var būt smagas 

gan jums, gan uzņēmumam. Jūs nedrīkstat apiet savu vai uzņēmuma 

juridisko atbildību, algojot aģentu, kurš darītu to, kas jums nav atļauts. 

Tāpēc, apsverot aģenta pieņemšanu darbā, ir jāveic rūpīga un pienācīga 

pārbaude, lai izvērtētu šādas algošanas nepieciešamību un to, vai 

piedāvātie pakalpojumi ir atbilstoši paredzētajai samaksai, turklāt 

jānovērtē arī aģenta darbība, reputācija un kvalifikācija. Konsultējieties 

ar Juridisko departamentu, lai uzzinātu vairāk par Bridgestone 

uzticamības pārbaudes procesu. 

 
J: Valsts amatpersona plāno apmeklēt mūsu objektu, lai veiktu 

regulāro kvalitātes kontroles auditu. Vai vizītes laikā ir atļauts 

nodrošināt ierēdni ar maltīti? 

 
A: Ēdināšanas nodrošināšana valsts amatpersonai, kas apmeklē 

uzņēmuma objektu, parasti ir pieļaujama, ja vien tā notiek reti, maltītes 

izmaksas ir saprātīgas un par to netiek sagaidīts kāds pretpakalpojums. 

Saskaņā ar mūsu Rīcības kodeksu valsts amatpersonām nedrīkst 

piedāvāt vai pasniegt nekādas dāvanas, izklaides vai citas vērtīgas lietas, 

ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska Juridiskā departamenta atļauja. 

Jums arī jānodrošina, lai tiktu ievērotas arī visas pārējās uzņēmuma 

politikas un procedūras, ieskaitot tās, kas ir spēkā jūsu atrašanās vietā. 

J: Klients pieprasa samaksu, kas, šķiet, ir kukulis, taču nav skaidrs, 

vai maksājums būtu aizliegts saskaņā ar vietējiem likumiem. Vai es 

varu veikt maksājumu? 

 
A: Pirms šāda maksājuma veikšanas jums ir jāsazinās ar Juridisko 

departamentu, lai noskaidrotu, vai šis maksājums ir vai nav atbilstīgs un 

vai šādi maksājumi tiks uzskatīti par uzņēmuma politiku, vietējo likumu 

vai citu uzņēmumam piemērojamo likumu pārkāpumu. 

 
J: Vai Bridgestone pret kukuļošanu vērstā politika attiecas tikai uz 

valsts amatpersonu kukuļošanu vai aizliegums attiecas arī uz citu 

personu kukuļošanu? 

 
A: Bridgestone kukuļošanas novēršanas politika paredz, ka jebkāda 

veida kukuļošana ir pilnībā aizliegta. Tas ietver arī komerciālu 

kukuļošanu, kurā nav iesaistīti valsts ierēdņi. Nekādā gadījumā 

Bridgestone darbinieks vai trešā persona, kas rīkojas Bridgestone vārdā, 

nedrīkst piedāvāt neko vērtīgu trešajām personām, to skaitā valsts un 

nevalstiskiem klientiem vai viņu pārstāvjiem, lai iegūtu vai saglabātu 

uzņēmējdarbību vai gūtu citas komerciālas priekšrocības. Ja jums 

nepieciešama plašāka informācija vai norādījumi, sazinieties ar 

Juridisko departamentu. 

 

 

| The BridgeLine Lai atrastu informāciju par BridgeLine jūsu atrašanās vietā, apmeklējiet https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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