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Šī politika stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā visos Eiropas tirgos (Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, 

Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Grieķijā, Spānijā, Holandē, Īrijā, Lietuvā, Latvijā, Vācijā, Norvēģijā, Polijā, 

Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Šveicē, Turcijā, Ukrainā, Ungārijā, Lielbritānijā, Itālijā), kuros Amway 

uzņēmēji veic uzņēmējdarbību Tirdzniecības un mārketinga plāna ietvaros.    

Amway saskaņā ar Sadarbības ar Amway noteikumu 1.3. punktu ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Principus. 

 

Amway uzņēmēji (AU) savu starptautisko Amway uzņēmējdarbību var attīstīt: (I) sponsorējot jaunas 

personas starptautiskā mērogā; (II) noslēdzot savu līgumu attiecīgajā tirgū un tajā pašā laikā pašam 

sponsoram sponsorējot personas starptautiskā mērogā ar iespēju atkārtot šādu procesu nākamajos tirgos 

(starptautiskā uzņēmējdarbība).  

Sponsorējot jaunas personas starptautiskā mērogā, tāpat kā veidojot savu starptautisko uzņēmējdarbību, 

kā arī uzaicinot sadarboties jaunas personas no citām valstīm, ir jāievēro gan spēkā esošie tiesību akti un 

priekšraksti šajā tirgū, Amway Ētikas kodekss un politikas, gan arī tirdzniecības noteikumi, kas var 

periodiski mainīties (Amway Ētikas kodekss un politikas), tajā skaitā arī zemāk izklāstītie noteikumi. 

I. Potenciālās ieinteresētās personas starptautiskā sponsorēšana 

Ar starptautisko sponsorēšanu mēs sastopamies, kad AU, kas īsteno Amway uzņēmējdarbību 

(starptautiskais sponsors), prezentē potenciālajam partnerim Amway darbību, bet vēlāk sponsorē viņu 

citā tirgū (kā starptautiskā mērogā sponsorējamu partneri). Starptautiskais sponsors nodrošina 

starptautiskā mērogā sponsorējama partnera atbalstu, kuram turklāt tiks piesaistīts papildus sponsors 

(papildus sponsors) vietējā tirgū, kurā starptautiskā mērogā sponsorējamais partneris ir nolēmis 

īstenot Amway uzņēmējdarbību.  

A. Starptautiskajam sponsoram ir pienākumi attiecībā uz saviem starptautiskā mērogā 

sponsorējamiem partneriem gan sākumā, gan arī turpmāk. 

1. Starptautiskā sponsora pienākumi: 

a. starptautiskā mērogā sponsorējamais partneris personīgi jāiepazīstina ar darbības 

principiem tā, lai šis partneris, reģistrējoties Amway, varētu norādīt starptautisko 

sponsoru; 

b. tieši vai ar uzņēmuma Amway starpniecību jānosaka papildus sponsors, kurš kļūs 

par starptautiskā mērogā sponsorējamā partnera lokālo sponsoru; 

c. regulāri jāuztur kontakti ar starptautiskā mērogā sponsorējamo partneri un 

jāmotivē viņš uz uzņēmējdarbības attīstību jebkuram tirgum piemērotā veidā, kā 

arī saskaņā ar pienākumiem, kas izriet no līguma, kurus lokālajam partnerim ir 

pienākums izpildīt attiecībā uz Amway lokālo filiāli; 

d. jāuztur kontakti ar papildus sponsoru un jānodrošina palīdzība saistībā ar to, ka šī 

persona vietējā tirgū nodrošina pastāvīgu starptautiskā mērogā sponsorējama 

partnera atbalstu.    

2. Darbības, kas aizliegtas starptautiska sponsora gadījumā: 

a. iejaukšanās tādā veidā, kurā papildus sponsors sniedz palīdzību starptautiskā 

mērogā sponsorējam partnerim un īsteno viņa apmācību; 



 

2 

 

b. uzņēmējdarbības īstenošana šajā tirgū veidā, kas aizliegts, pamatojoties uz tiesību 

aktiem un Sadarbības ar Amway noteikumiem; 

c. Amway Tirdzniecības un mārketinga plāna šajā tirgū prezentēšana potenciālajam 

partnerim (tas ir papildus partnera un/vai Amway uzņēmuma lokālā pārstāvja 

uzdevums).  

3. Starptautiskajam sponsoram ir pienākums izpildīt visus starptautiskā sponsora 

pienākumus ārpus tirgus robežām, kurā savu uzņēmējdarbību veic starptautiskā mērogā 

sponsorējamais partneris. Starptautiskais sponsors var doties braucienos uz partnera valsti 

tikai vietējos spēkā esošajos tiesību aktos atļautajās robežās.   

B. Papildus sponsoram ir pienākums starptautiskā mērogā sponsorējamam partnerim prezentēt un 

izskaidrot Amway Tirdzniecības un mārketinga plānu, kā arī viņš uzņemas atbildību par 

starptautiskā mērogā sponsorējama partnera apmācību un motivāciju, kā tas norādīts Sadarbības 

ar Amway noteikumos, it īpaši saskaņā ar Sadarbības ar Amway noteikumu 5. punkta 

nosacījumiem. 

C. Līguma veidlapas parakstīšanas laikā starptautiskā mērogā sponsorējamam partnerim ir 

pienākums norādīt viņa starptautiskā sponsora un papildus sponsora vārdu un uzvārdu, kā arī 

līguma numuru.  

1. Kad potenciālo partneri Amway uzņēmējdarbībā ievada vietējā tirgus sponsors, 

tad mēs nesastopamies ar starptautisko sponsorēšanu, tāpēc Amway līguma 

veidlapā nav jānorāda starptautiskais sponsors. 

2. Starptautiskā mērogā sponsorējamam partnerim Amway starptautiskais 

sponsors ir jānorāda tikai tad, ka šī persona viņu personīgi ir ievadījusi Amway 

uzņēmējdarbībā. 

3. Pēc starptautiskā mērogā sponsorējamas personas reģistrācijas dokumentu 

nosūtīšanas un to akceptēšanas no Amway uzņēmuma puses, visas ar 

starptautisko sponsoru saistītās izmaiņas drīkst ievadīt tikai ar Amway 

uzņēmuma piekrišanu.    

D. Veidojot starptautiskos sakarus, starptautiskajam sponsoram ir jāņem vērā, ka Amway uzņēmums 

pēc saviem ieskatiem var atteikt prēmijas apstiprināšanu un/vai izmaksāšanu Amway 

Tirdzniecības un mārketinga plāna ietvaros jebkurai organizācijai, kura pēc Amway uzņēmuma 

ieskatiem vietējā tirgū pārkāpj iepriekš norādīto plānu.   

II. Starptautiskās uzņēmējdarbības veidošana 

Kad AU uzsāk otro Amway uzņēmējdarbību citā tirgū, izņemot tirgu, kurā veic pamatdarbību, otro 

uzņēmējdarbību var uzskatīt par starptautisku, kuru sponsorē pamata uzņēmējdarbība. Turpmākajām 

Amway uzņēmējdarbībām (trešajai, ceturtajai un tml.) starptautiskā mērogā arī ir jābūt saistītām ar šā 

AU pamata uzņēmējdarbību vai nākamo uzņēmējdarbību. Dažos tirgos, kuros Amway uzņēmums 

darbojas, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem ir pieļaujams, ka Amway uzņēmējdarbību veic 

ārvalstnieks, un tā tiek uzskatīta par šīs personas, kura reģistrēta jau citā Amway tirgū, starptautisko 

uzņēmējdarbību. AU šajā gadījumā ir jāveic šīs starptautiskās uzņēmējdarbības starptautiskā 

sponsorēšana un jāapvieno tās iepriekš norādītajā veidā.  
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A. Lai izveidotu otru biznesu citā tirgū, Amway biznesa īpašniekam (ABĪ) šobrīd Amway tirgū jābūt 

kvalificētam Platīna statusam. 

Prasība par Platīna līmeņa kvalifikācijas esamību neattiecas uz AU: 

 

1. kura pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus sava vietējā tirgus robežām, ja AU var pierādīt 

dzīvesvietu un ja viņam ir tiesības izveidot un veikt Amway uzņēmējdarbību 

starptautiskajā mērķa tirgū. Dzīvesvietas pierādījums var būt pases kopija, darba vīzas, 

darba atļaujas kopija u.c. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar sava vietējā 

tirgus filiāli; 

2. kuram mērķa valstī ir tiešais ģimenes loceklis, šis fakts ir rakstveidā jāapstiprina Amway 

vietējā tirgus filiālē, sniedzot informāciju par to, kas ir šis ģimenes loceklis, un norādot 

viņa vārdu. Saskaņā ar šiem principiem tiešie ģimenes locekļi ir noteikta piederīgo grupa, 

kas ir noteikta likumos un normatīvajos aktos, tas ir, vecāki, brāļi vai māsas, bērni, 

dzīvesbiedri, vecvecāki, mazbērni, kas ir iegūti asinsradniecības ceļā, adopcijas vai 

laulību rezultātā. 

 

No 2016. gada 1. jūnija vairs nav nepieciešams Vairāku biznesu sertifikācijas tests, taču tiek 

rekomendēts apgūt Vairāku biznesu apmācību. 

Tāpat noteiktos tirgos var tikt īstenotas stingrākas prasības. Piemēram, Amway Ķīna, pārdošanas 

pārstāvjiem jābūt Vecākā pārdošanas menedžera līmenī vai augstākā, pirms tiem ir tiesības atvērt 

otru biznesu citā Amway tirgū, un tiem tik un tā būs nepieciešams nokārtot Vairāku biznesu 

sertifikācijas testu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar atbilstošo pārstāvi. 

 

Tomēr šādam AU ir pienākums nokārtot testu, lai iegūtu sertifikātu starptautiskās uzņēmējdarbības 

veikšanai. 

Šī daļa neattiecas uz AU, kuri savu Amway uzņēmējdarbību veic Eiropā un kuri vēlas uzsākt 

starptautisko uzņēmējdarbību citā Eiropas tirgū. 

B. Atverot kārtējo uzņēmējdarbību ārvalstīs, AU uz līguma veidlapas ir jānorāda vienas no savām 

pašreizējām Amway uzņēmējdarbībām kā starptautiskā sponsora numurs un nosaukums 

(Sadarbības ar Amway noteikumu 4.32 punkts).  

C. Atverot kārtējo starptautisko uzņēmējdarbību, ārvalstu AU jāievēro šajā valstī spēkā esošie 

tiesību akti un noteikumi. Turklāt uzņēmējiem, kas veic starptautisko uzņēmējdarbību, ir jāpilda 

savi pienākumi kā sponsoriem starptautiskajā tirgū, jānodrošina līdzsvars starp atsevišķām 

starptautiskām uzņēmējdarbībām, tajā skaitā personīgi jāveic partnera no apakšējās līnijas 

apmācība un jānodrošina viņa atbalsts vai, ja tas nav iespējams, jāorganizē šāda veida palīdzība 

saskaņā ar Amway Ētikas kodeksu un politikām.  

D. Sākot no 2017. gada 1. septembra, visā pasaulē spēkā stājas noteikumi, kas nosaka, ka, tiklīdz AU 

uzsāk vairākas uzņēmējdarbības Amway tirgū, AU var starptautiski sponsorēt tikai jaunus AU, 

kas ir zemākstāvoši nekā attiecīgās uzņēmējdarbības. Jebkādas starptautiskās sponsorēšanas 

pirms 2017. gada 1. septembra tiks iekļautas, pamatojoties uz izpildes laiku, un netiks skartas. 

Eiropā šis noteikums attiecināms, sākot no 2018. gada 1. jūlija.  

Šīs politikas D punkta kontekstā Eiropas CLOS1 (konsolidētā līnijas sponsorēšana) tiek uzskatīta 

par vienu tirgu. Katrs SLOS2 (vienas līnijas sponsorēšana) reģions tiek uzskatīts par atsevišķu 

tirgu.  

                                                           
1 CLOS Eiropā: Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, 

Slovēnija, Turcija un Ukraina. 
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• AU, kuriem jau ir vairākas uzņēmējdarbības CLOS un SLOS tirgos, var starptautiski 

sponsorēt tikai jaunus AU, kas ir zemākstāvoši par šiem uzņēmumiem. 

• AU, kuriem ir vairāk nekā viena uzņēmējdarbība CLOS tirgū vai jebkurā SLOS reģionā, 

var izvēlēties, zem kuras uzņēmējdarbības viņi vēlas sponsorēt jaunu AU. Tādā gadījumā 

viņi var izvēlēties starptautiski sponsorēt jauno AU no jebkuras savas uzņēmējdarbības 

ārpus CLOS vai attiecīgā SLOS reģiona. 

E. Starptautiskās uzņēmējdarbības veidošanas laikā AU uzņemas atbildību par saistību izpildi, kas 

izriet no Amway Ētikas kodeksa un politikām, kas ir spēkā visos tirgos, kuros Amway veic savu 

starptautisko uzņēmējdarbību.    

III. Starptautiskās sponsorēšanas principi 

Reģistrējoties Amway uzņēmumā, AU paši pieņem lēmumu, kuru norādīt kā starptautisko sponsoru 

un/vai papildus sponsoru, turklāt var nepievienoties šai sponsorēšanas līnijai visos tirgos. AU (kā arī 

potenciāli ieinteresēto personu) starptautisku sponsorēšanu reglamentē Sadarbības ar Amway noteikumi, 

bet aizliegtas piespiešanas uzsākt starptautisko sadarbību metodes Amway uzņēmums novērš un novērsīs 

arī turpmāk.   

A. Kad AU kļūst par jaunas personas, kuru pazīst personīgi vai kad veido savu starptautisko 

uzņēmējdarbību, starptautisko sponsoru, var sazināties tikai ar personām, kuras pats ir 

sponsorējis. Citu AU piespiešana uzsākt starptautisko sadarbību ir Sadarbības ar Amway 

noteikumu pārkāpums.  

B. Dažos tirgos var būt spēkā ierobežojoši sadarbības ar Amway principi. Piemēram, var gadīties tā, 

ka AU, kuri veido starptautisko uzņēmējdarbību, nevar piesaistīt sadarbībai nevienu AU, tajā 

skaitā tos, kurus viņi sponsorē. Katram AU ir pienākums konsultēties ar Amway par vietējiem 

tiesību aktiem un Sadarbības ar Amway noteikumiem.      

IV. Principu neievērošana 

Amway uzņēmums iepazīsies ar visiem apstākļiem vai sūdzībām, kas atspoguļo potenciālos šo noteikumu 

pārkāpumus, kā norādīts Sadarbības ar Amway noteikumu 11. un 12. punktā. 

Papildus korekcijas darbībām, kuras var veikt, pamatojoties uz Sadarbības ar Amway noteikumu 12. 

punkta nosacījumiem, uzņēmumam Amway ir tiesības veikt šādas darbības: 

Starptautiskās uzņēmējdarbības, kura neatbilst iepriekš šo noteikumu II. sadaļā norādītajām prasībām, 

veidošanas gadījumā šādu starptautisko uzņēmējdarbību Amway uzņēmums var atzīt par spēkā neesošu, 

turklāt šādam Amway uzņēmuma lēmumam ir atpakaļejošs spēks.   

Šī politika attiecināma arī uz Biedru Plus statusa īpašniekiem. 

                                                                                                                                                                                           
2 SLOS Eiropā: Beļģija un Nīderlande; Apvienotā Karaliste un Īrijas Republika; Dānija, Somija, Norvēģija un 

Zviedrija; Vācija un Francija; Spānija un Portugāle. 


