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UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA 
MATERIĀLA RĪCĪBAS PLĀNS BALTIJĀ 

(BSM Rīcības plān 



EIROPAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA MATERIĀLU KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANAS STANDARTI UN POLITKA 

 

Šī politika tiek piemērota un interpretēta saskaņā ar līgumattiecībām starp ANU/Biedriem Plus un 

individuālajiem Amway pārstāvjiem Eiropā (šajā politikā saukti par “Amway pārstāvjiem”). Šī 

politika ir piemērojama visos Eiropas tirgos, kuros Amway pārstāvji izmanto Amway Tirdzniecības 

un mārketinga plānu atbilstoši 01.12.2018 redakcijai, izņemot Ukrainu un AK/Īriju. Šī politika 

aizstāj visas iepriekšējās politikas. Ar to paredzēts papildināt, nevis aizstāt Amway Ētikas 

kodeksu, citas oficiālās politikas, standartus un līgumsaistības starp ANU un Amway pārstāvjiem 

saistībā ar šo priekšmetu. 

Amway patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai pārskatīt Uzņēmējdarbības atbalsta 

materiālu politiku saskaņā ar Amway Ētikas kodeksa 1.3. punktu. 

Uzņēmējdarbības atbalsta materiālu (“UAM”) definīcija, kā tā izmantota šajā politikā, ietver visus 

produktus un pakalpojumus (tostarp, bet ne tikai uzņēmējdarbības palīglīdzekļus, grāmatas, 

žurnālus, grafikus un citus drukātos materiālus, reklāmas, audio, video vai digitālos medijus, 

piemēram, mājaslapas, tiešsaistes literatūru, mobilo un citu ierīču aplikācijas; kopīgus mītiņus, 

sanāksmes un pasākumus; izglītojošus seminārus un cita veida materiālus un pakalpojumus, kas 

ir (a) izstrādāti, lai piesaistītu un/vai izglītotu iespējamos sadarbības partnerus, klientus vai 

iespējamos klientus par Amway produktiem un pakalpojumiem, kā arī atbalstītu, apmācītu, 

motivētu un izglītotu ANU/Biedrus Plus; (b) inkorporētu vai izmantotu vienu vai vairākas Amway 

zīmes vai autortiesību darbus; (c) jebkādā citā veidā piedāvāti tiešā vai netiešā saistībā, attiecībā 

vai sasaistē ar Amway. 

Amway uzskata, ka UAM izmantošana var būt efektīvs rīks Amway uzņēmējdarbības veidošanā. 

Veiksmīgu ANU līderu un ANU organizāciju izstrādātu un/vai piedāvātu rīku un mācību līdzekļu 

izmantošanai vajadzētu ietekmēt Amway uzņēmējdarbību nozīmīgā un pozitīvā veidā. Lai 

sekmētu šo mērķi, Amway ir izstrādāta šī UAM politika, kas nosaka prasības un standartus, kas 

piemērojami visiem UAM un visiem ANU, veicot Amway uzņēmējdarbību. Politika satur: 

(1) Programmas standartus, kas satur obligātos procesus un prasības saistībā ar UAM. 

(2) Satura standartus, kas detalizēti izskaidro standartus un prasības saistībā ar priekšmetu, 

vēstījumu, saturu un UAM ietverto informāciju. 

 

ANU, kas strādā ar UAM (piemēram, ražo, veicina, tirgo un izplata), jānodrošina, ka šīs darbības 

tiek veiktas saskaņā ar šo politiku (Programmas standartiem un Satura standartiem), kā arī 

attiecināmajiem likumiem un noteikumiem; pirms šādu darbību veikšanas jābūt saņemtām visām 

atļaujām un licencēm. 

 

A. PROGRAMMAS STANDARTI 

 

I. UAM vispārējie noteikumi 

 

1. Panākumu garantija. ANU, kuri gūst peļņu no UAM vai izmanto, veicina, tirgo vai izplata UAM, 

nedrīkst apgalvot vai likt pieņemt, ka UAM garantē panākumus. Visos UAM jābūt vismaz atrunai 

par to, ka: 

a) jebkuru šādu materiālu iegāde un izmantošana ir brīvprātīga; 

b) šādu materiālu izmantošana negarantē panākumus; 

c) materiāli publicēti neatkarīgi no Amway. 

 



2. Pamatoti izdevumi, UAM izmantošana jebkāda veida sanāksmēs/pasākumos. Ikvienam 

ANU/Biedram Plus jāpieņem lēmums iegādāties UAM, pamatojoties uz to, ko viņš/viņa uzskata 

par nepieciešamu savas neatkarīgās Amway uzņēmējdarbības veicināšanai. Jebkurā gadījumā 

UAM tirdzniecība un izplatīšana citiem ANU/Biedriem Plus jāveic saprātīgā veidā. 

Amway uzskata, ka tādi tēriņi par UAM, kas nav pamatoti un proporcionāli individuālajiem 

ANU/Biedra plus mērķiem, uzrādītajām finanšu un uzņēmējdarbības spējām un pamatoti 

sagaidāmai peļņai no Amway uzņēmējdarbības, neatbilst šo ANU/Biedru Plus interesēm, bojā 

Amway reputāciju un apdraud Amway uzņēmējdarbības ilgtspējas publisko tēlu. 

2.1. UAM aizliegts pārdot potenciālajiem sadarbības partneriem. 

2.2. UAM izplatīšana jauniem ANU/Biedriem Plus. Turpinājumā norādītās prasības attiecas uz 

visiem UAM, izņemot lielos pasākumus. ANU nedrīkst pārdot vai izplatīt UAM jauniem 

ANU/Biedriem Plus nesaprātīgos daudzumos. Amway uzskata, ka nesaprātīgs daudzums ir tāds, 

kas ir lielāks par turpinājumā norādīto uz vienu ANU/Biedru Plus: 

 

2.3. Maksimālie tēriņi par UAM pēc ANU/Biedra Plus reģistrācijas 

 

Tirgus Pirmās divas 
nedēļas 

Katrs no 
pirmajiem trim 
mēnešiem 

Pirmo trīs mēnešu 
laikā, kopā 

Austrija; Beļģija; Dānija; Somija; Francija; 
Vācija; Itālija; Nīderlande; Norvēģija; 
Zviedrija; Šveice 

50 eiro 85 eiro 255 eiro 

Čehijas Republika; Igaunija; Ungārija; 
Latvija; Lietuva; Polija; Portugāle; 
Slovēnija; Slovākija; Spānija 

35 eiro 65 eiro 195 eiro 

Bulgārija; Horvātija; Grieķija; Rumānija; 
Turcija 

25 eiro 50 eiro 150 eiro 

 

Pirmo trīs mēnešu laikā nav atļauts piedalīties UAM abonēšanas programmās. Atļautas Ilgstošo 

piedāvājumu programmas, ja tiek piemērots nosacījums, ka dalību var pārtraukt jebkurā brīdī un 

par visiem neizmantotajiem produktiem tiks sniegta atmaksa. 

Abonements: tiesības saņemt par maksu regulārus un/vai periodiskus UAM. Ilgstošs 

piedāvājums: pirkuma pasūtījums, kas attiecas uz vairākām UAM piegādēm noteiktos 

daudzumos, par noteiktām cenām un noteiktos laikos. 

 

3. Kvīts. ANU, kas tirgo UAM, jāuzrāda pērkošajam ANU/Biedram plus kvīts, kurā redzams (a) 

tirgotājs, (b) pārdotā produkta apraksts, (c) iepirktais daudzums, (d) maksa (ieskaitot PVN), (e) 

papildu informācija, ja tāda pieprasīta tiesību aktos. 

 

4. UAM atmaksa/atgriešana galalietotājiem. ANU, kuri tirgo UAM, pirms materiālu pārdošanas 

skaidri jānorāda galalietotājiem naudas atmaksas nosacījumi. Šiem nosacījumiem jāatbilst 

piemērojamajiem tiesību aktiem un šai UAM politikai. 

4.1. Amway Apmierinājuma garantija un Amway Atpirkšanas politika NEATTIECAS uz UAM. 

4.2. Galalietotāju atpirkšanas politikai jābūt ne mazāk labvēlīgai kā norādīts turpinājumā: 

a)  UAM, izņemot biļetes, var atgriezt atpakaļ komerciāli saprātīgos termiņos 30 dienu laikā 

pēc UAM pārdošanas, ja attiecīgais priekšmets ir neizmantots un/vai neatvērts. 

b)  Pasākumu biļetes iespējams atmaksāt, ja līdz pasākumam vēl ir vismaz 4 nedēļas laika. 

Ja pasākums nav noticis, biļetes tiek atmaksātas jebkurā laikā. 



c)  Atmaksa attiecas uz izmaksām par ieeju sanāksmēs/pasākumos. Atmaksa neattiecas uz 

papildu izmaksām (piemēram, ceļa, ēdināšanas, izmitināšanas izdevumiem); ja tiek 

sniegti izmitināšanas pasākumi, izmaksām jābūt skaidri norādītām un sadalītām. 

d)  Abonementi: abonementu pircēji ir tiesīgi saņemt atmaksu par neizmantotu pilna mēneša 

iepriekš apmaksātu abonementu. 

e)  Digitālais saturs: pircējiem ir tiesības uz atmaksu vai aizstāšanu saskaņā ar attiecīgajiem 

vietējiem likumiem un noteikumiem. 

 

Sanāksmes/pasākuma organizatoram jānodrošina strīdu risināšanas kārtība, kā arī jāidentificē 

atbildīgā persona, kura strādā ar preču atgriešanu un atmaksu. Atmaksai var būt nepieciešams 

uzrādīt pirkuma apliecinājumu. 

 

4.3. Atmaksas nosacījumu pārskatīšana. Pēc Amway pieprasījuma atmaksas nosacījumi 

jāiesniedz Amway pārskatīšanai kopā ar pierādījumiem, ka politika ievērota un nemitīgi 

komunicēta. 

 

5. UAM izplatīšana un apmaksa. ANU nedrīkst: 

a)  izplatīt UAM un maksāt citam ANU/Biedram Plus vai saņemt atlīdzību vai jebkādu labumu 

saistībā ar tādu UAM tirdzniecību vai izplatīšanu, kas neatbilst Amway Ētikas kodeksam, 

Eiropas UAM politikai un citām Amway uzņēmējdarbības politikām un standartiem. 

b)  iesaistīties jebkādā UAM izplatīšanas, apmaksas vai atalgošanas sistēmā, kas neatbilst 

attiecināmajiem tiesību aktiem vai var bojāt vai apdraudēt Amway nosaukuma un 

intelektuālā īpašuma reputāciju un labo slavu. 

c)  apgalvot vai likt pieņemt, ka šāda darbība ir daļa no Amway uzņēmējdarbības vai ka 

ienākumi vai citi labumi, kas iegūti no šādas darbības, saņemti Amway uzņēmējdarbības 

rezultātā vai saskaņā ar Amway Tirdzniecības un mārketinga plānu. 

 

II. UAM iesniegšana un pārskatīšana 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī sadaļa neattiecas uz sanāksmēm un pasākumiem; sanāksmēm un 

pasākumiem, lūdzu, skatiet šīs politikas III sadaļu. Digitālajiem medijiem, lūdzu, skatiet Digitālās 

komunikācijas standartus (adresē www.amway.xy). 

 

1. Iesniegšanas process. Visiem UAM jābūt reģistrētiem, pirms veicināšanas, tirdzniecības, 

izplatīšanas vai jebkādas izmantošanas Amway uzņēmējdarbībā, iesniedzot tos Amway digitālā 

vai drukātā formātā. 

Parasti UAM izskatīšanai un apstiprināšanai var iesniegt tikai apstiprināti ANU, kas sasnieguši 

Vadības dimanta vai augstāku līmeni. Taču Amway patur tiesības noteikt, kurš drīkst iesniegt 

UAM. Pēc pieprasījuma ANU/ANU organizācijām jāsniedz Amway pārskats par visiem UAM, 

kurus tie grasās izmantot peļņas gūšanai, veicināt, izmantot, tirgot vai izplatīt. Amway norādīs 

sniedzamo informāciju šādā pieprasījumā. Amway var ierobežot UAM skaitu, kuru atļauts 

piedāvāt kādā tirgū. 

 

2. Pārskatīšanas process. Amway pārskata un apstiprina UAM šādā veidā: 

a) Visi UAM, kas paredzēti izmantošanai ar potenciālajiem sadarbības partneriem. 

b) Visi UAM, kas paredzēti Amway produktu veicināšanai, tostarp produktu 

demonstrācijas un produktu īpašību paziņojumi. 



c) Visi UAM, kas paredzēti Amway uzņēmējdarbības iespējas un/vai Amway Tirdzniecības 

un mārketinga plāna prezentēšanai. 

Amway patur tiesības atsevišķi pārskatīt visus citus materiālus, kas šajā politikā definēti 

kā UAM. 

 

3. Apstiprināšana. Pēc iesniegšanas Amway informēs attiecīgo ANU/ANU organizāciju par 

materiāliem, kas tiks izvērtēti un apstiprināti un kurus materiālus var izmantot bez izvērtēšanas 

un apstiprināšanas. 

 

3.1. Amway sniedz apstiprinājumus tikai rakstiski. Šāds apstiprinājums sniedz ierobežotu, 

neekskluzīvu licenci izmantot jebkuru inkorporēto Amway intelektuālo īpašumu un/vai veicināt ar 

Amway nosaukumu vai zīmēm saistītus UAM. 

Ja vien rakstiski nav norādīts citādi, jebkura šāda atļauja un licence ir attiecināma tikai uz 

tirgu/tirgiem un laika pieodu, kas norādīts atļaujas vēstulē. 

 

3.2. Pēc Amway apstiprinājuma saņemšanas uz attiecīgā UAM redzamā vietā jānovieto 

paziņojums, ka materiāla saturs ir izvērtēts un apstiprināts, pēc tam norādot unikālu Amway 

sniegtu apstiprinājuma numuru (tādā vietā vai formātā, kāds skaidri norādīts Amway sniegtajā 

atļaujā). 

Amway var atsaukt apstiprinājumu tikai svarīgu iemeslu ietekmē, piemēram, ja vairs nevar 

izmantot norādes par produkta īpašībām. Amway par to informēs attiecīgi ANU/ANU organizāciju 

un izskaidros lēmumu. 

 

3.3. Amway veic UAM izvērtēšanu un sniedz apstiprinājumu saskaņā ar Amway Ētikas kodeksu, 

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta materiālu politiku un Amway standartiem un politikām. 

UAM, kas iesniegti, taču netiks izvērtēti un apstiprināti, var izmantot bez Amway apstiprinājuma 

numura. 

Amway patur tiesības pārskatīt šos materiālus un aicināt tos mainīt un/vai atsaukt svarīgu iemeslu 

dēļ, piemēram, ja vairs nevar izmantot norādes par produkta īpašībām. Amway par to informēs 

attiecīgi ANU/ANU organizāciju un izskaidros lēmumu. 

ANU ir atbildīgi par to, lai viņu veicināto vai tirgoto UAM saturs būtu saskaņā ar šo politiku, kā arī 

attiecināmajiem likumiem un noteikumiem. 

 

III Sanāksmes un pasākumi 

 

1. Sanāksmju grafiks un Amway pārstāvju piedalīšanās. Amway jebkurā laikā ir atļauts 

pieprasīt ANU Amway uzņēmējdarbības sanāksmju grafiku, un Amway pārstāvis var piedalīties 

jebkurā no sarakstā iekļautajām sanāksmēm. 

 

2. ANU un citiem cilvēkiem, kas uzstājas sanāksmē/pasākumā Eiropas tirgū, jāpiedalās šajā 

pasākumā saskaņā ar attiecināmajiem likumiem, noteikumiem, normām un attiecīgā Amway 

pārstāvja politikām, it īpaši šīs politikas Satura standartiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir attiecīgajā 

tirgū reģistrēti ANU. Sanāksmi/pasākumu rīkojošajiem ANU jānodrošina, ka visiem ANU un citām 

personām, kas uzstājas šajā sanāksmē/pasākumā, tiek izsniegts šīs politikas Satura standartu 

eksemplārs. Tas attiecas uz visa veida sanāksmēm/pasākumiem neatkarīgi no tā, vai tie notiek 

fiziski vai digitāli. 

 



3. Uzstāšanās ierakstīšana ANU pasākumos. Lai izplatītu ANU pasākumā notikušas 

prezentācijas ierastu, nepieciešams veikt izvērtējumu un saņemt apstiprinājumu, kā arī ierakstītās 

personas piekrišanu. 

 

4. Lieli pasākumi. Lieli pasākumi ir definēti kā jebkurš ANU pasākums, kas ir paredzēts Amway 

uzņēmējdarbības atbalstam, regulāri plānots un organizēts reizi ceturksnī vai retāk un ilgst vismaz 

2 dienas. 

Par lieliem uzskatāmi visi pasākumi, ja to cena pārsniedz 100 eiro (bez PVN). 

a) Visiem lielajiem pasākumiem var būt nepieciešams iepriekšējs Amway apstiprinājums. 

b) Visiem pasākumiem jāatspoguļo Amway sadarbība ar pasākuma organizatoriem. Šādai 

sadarbībai jābūt saskatāmai runu saturā, produktu izkārtojumā, parakstos un dažādos medijos. 

 

5. Īpašas prasības digitālajām sanāksmēm un pasākumiem. Ja sanāksmes un/vai 

prezentācijas notiek, izmantojot digitālās tehnoloģijas, jāapsver turpinājumā norādītās prasības: 

• Visam izmantotajam saturam jāatbilst Amway Ētikas kodeksam un Amway politikām, it 

īpaši šīs politikas Satura standartiem. 

• Visiem redzamajiem materiāliem un saturam jābūt piemērotam tirgum. 

• Par dalību atļauts prasīt tikai saprātīgu samaksu. 

 

B. Satura standarti 

Šie standarti paredzēti ANU un personām, kas uzstājas, pārstāvot Amway uzņēmējdarbību. Tāpat 

šie standarti atbalsta ANU un ANU organizācijas UAM sagatavošanā un izstrādē. Lai gan šie 

standarti skata plašu klāstu tematu, nav iespējams skatīt un komentēt katru iespējamo scenāriju. 

Atbilstību nosaka dažādi faktori, tostarp vizuālais noformējums, konteksts, paredzētā auditorija, 

normatīvie ierobežojumi un kopējais iespaids potenciālajiem sadarbības partneriem vai 

ANU/Biedriem Plus. 

Kopumā UAM jebkādā formā nedrīkst ietvert nepareizu, maldinošu, neprecīzu vai kļūdainu 

informāciju. 

 

I. Amway uzņēmējdarbības iespējas pozicionēšana 

Tas, kādā veidā Amway uzņēmējdarbības iespēja tiek prezentēta potenciālajiem sadarbības 

partneriem, ievērojami ietekmē prezentējošā ANU reputāciju un uzticamību, kā arī vispārējo 

uzņēmējdarbību. Svarīgi, lai potenciālajiem sadarbības partneriem un ANU/Biedriem Plus būtu 

skaidrs priekšstats un sapratne par darbu Amway, ANU un ANU organizācijām. Potenciālajiem 

sadarbības partneriem un citiem ANU/Biedriem plus sniedzama patiesa, pareiza un nemaldinoša 

informācija. Prezentētājiem jārīkojas tā, lai pēc iespējas ātrāk kļūtu skaidrs, ka viņi ir ANU. 

Nepieciešams identificēt saziņas mērķi, proti, Amway produktu tirdzniecība un/vai potenciālo 

sadarbības partneru iepazīstināšana ar Amway uzņēmējdarbību. Nedrīkst apslēpt aicinājumu 

iepazīties ar Tirdzniecības un mārketinga plānu (skatīt arī Amway Ētikas kodeksa 8. daļu). 

 

1.  Amway uzņēmējdarbības iespējas aprakstīšana. Amway uzņēmējdarbība jāprezentē kā 

iespēja nopelnīt naudu, pārdodot produktus un palīdzot citiem darīt to pašu (skatīt arī Amway 

Ētikas kodeksa 8.1. punktu). 

• Amway uzņēmējdarbību nav atļauts prezentēt kā kaut ko citu, nevis Amway 

uzņēmējdarbības iespēju. 



• Nav atļauts izmantot kādu citu Amway apzīmējumu. Piemēri, kā nedrīkst pozicionēt 

Amway uzņēmējdarbību: darba iespēja, sociāls pasākums, tirgus pētījums, nodokļu 

seminārs, finanšu seminārs, ieguldījumu seminārs. 

• Uzņēmējdarbības prezentēšana kā pašizaugsmes programma, piemēram, lai veicinātu 

savu pilnveidi, glābtu laulību, uzlabotu attiecības ar ģimeni vai citiem, nevis veiktu 

uzņēmējdarbību ar mērķi nopelnīt, uzskatāma par nepareizu uzņēmējdarbības 

prezentēšanu, liekot domāt, ka uzņēmējdarbības galvenais mērķis ir kaut kas cits, nevis 

peļņas gūšana. 

• Nav atļauts apgalvot vai likt domāt, ka Amway Tirdzniecības un mārketinga plāns un/vai 

uzņēmējdarbība ir veids, kā samazināt nodokļu maksājumus un slogu. 

• Potenciālajam sadarbības partnerim jābūt skaidram, ka Amway ir galvenā līgumslēdzēja 

institūcija un ka ANU organizācijas nesniedz šo iespēju, bet tikai piedāvā izvēles apmācību 

un izglītojošus materiālus, kā arī kopienas atbalstu. 

 

2. Plāna sagatavošana/uzņēmējdarbības veidošana. Amway Tirdzniecības un mārketinga 

plāns ietver: atlīdzību (un tās administrēšanu); bonusus (un to administrēšanu); atzinību (un tās 

administrēšanu); Amway produktus; izglītošanu par produktiem, produktu atbalstu; izplatīšanu. 

Aprakstot Amway Tirdzniecības un mārketinga plānu, precīzi jāizskaidro līdzsvarotas 

uzņēmējdarbības lomas saskaņā ar visām Amway vadlīnijām, norādēm, procedūrām un politikām. 

Līdzsvarotu uzņēmējdarbību veido: 

a)  ANU produktu tirdzniecība. Jānorāda, ka produktu tirdzniecība klientiem ir 

veids, kā gūt tūlītējus ienākumus ar mazumtirdzniecības uzcenojumu, savukārt 

partneru piesaistīšana ļauj saņemt papildu bonusus. 

b)  Personīgā lietošana. Jānorāda, ka personīgā lietošana ir veids, kā mācīties par 

produktiem un veidot personīgu pieredzi, kas var noderēt produktu tirdzniecībā. 

Personīgās lietošanas laikā ietaupītā nauda nav ienākumi, tādēļ ietaupījumus 

nedrīkst šādi pozicionēt. Nav atļauts likt pieņemt, ka uzņēmējdarbība ir 

vairumtirdzniecības iepirkšanas klubs. Pieņēmums, ka veiksmīgu Amway 

uzņēmējdarbību iespējams veidot no personīgā patēriņa, neatbilst Amway Ētikas 

kodeksam, jo klientu bāzes veidošana ir būtiska daļa no Amway Tirdzniecības un 

marketinga plāna. 

(c)  Sponsorēšana. Jāuzsver, ka sponsorēšana ļauj maksimāli izmantot Amway 

Tirdzniecības un mārketinga plānu, taču tā nesniedz ienākumus. Nav pareizi 

apgalvot, ka ANU/Biedrs Plus var gūt panākumus vai pelnīt, veicot tikai 

sponsorēšanu, tādēļ šādi apgalvojumi nav atļauti. Aprakstot sponsorēšanu, 

jāuzsver, cik liela nozīme ir iepriekšējam vai esošam personīgam kontaktam starp 

sponsoru un potenciālo partneri. 

 

3. Laiks un darbs. Nav atļauts garantēt panākumus. Ikvienam ANU/Biedram Plus ir atļauts brīvi 

noteikt, cik daudz laika veltīt darbam, un sadalīt izvēlēto darbalaiku pēc paša ieskatiem. Nav 

atļauts noteikt obligātas prasības par tikšanās reizēm, zvaniem utt. 

 

4. Fakti un rādītāji. Kopumā faktiem jābūt attiecināmiem uz paredzēto tirgu un avotiem. 

a)  Korporatīvā informācija. Korporatīvajai statistikai, reitingam un vēsturiskajai 

informācijai jāatbilst (tā nedrīkst atšķirties) tai, kuru šobrīd prezentē Amway vai 

Alticor Inc. Nav atļauts jebkādā veidā izmantot tādu informāciju, kuras 

īpašumtiesības pieder Amway vai Alticor Inc. vai kura uzskatāma par 



konfidenciālu. Itin visam, tostarp apgalvojumiem, statistikai, tiešiem citātiem un 

citai informācijai, kas tiek izmantota uzņēmējdarbības vai Amway produktu 

veicināšanai, jābūt patiesam, pareizam un nemaldinošam. Izņemot runas un audio 

ierakstus, visos UAM, kuros ir statistikas dati, jānorāda avots lietošanas laikā un 

statistikas datums. 

b)  Dibinātājas ģimenes. Atsauces uz Devosu un Van Andelu ģimenēm atļauts 

izmantot tikai saistībā ar Amway un Alticor grupas uzņēmumu īpašumtiesībām. 

Atsaucēm uz citiem Van Andelu un Devosu privātajiem projektiem, 

uzņēmējdarbībām un filantropiju jābūt pareizām, un jānošķir attiecīgie projekti no 

Amway un Alticor grupas uzņēmumiem. 

c)  Statistiskā informācija. Grafikiem, vizuālajiem materiāliem, citātiem un atsaucēm 

uz statistikas datiem jābūt iegūtiem no identificētiem, uzticamiem un aktuāliem 

avotiem (tie nedrīkst būt vecāki par trim gadiem), ja vien attiecīgie avoti nav 

vēsturiski. 

 

5. Materiālu kvalitāte. Visiem UAM jānodrošina lietotājiem profesionāla un patīkama vizuālā, 

pieskāriena un/vai audio pieredze. 

 

6. Amway izgatavotie materiāli. Visus Amway materiālus aizsargā autortiesības, un tos nav 

atļauts izmantot vai pavairot ne kopumā, ne pa daļām bez Amway atļaujas. Ja Amway materiāli 

tiek iekļauti UAM, pēc attiecīgajiem Amway materiāliem jāiekļauj paziņojums, norādot 

sagatavošanas gadu un izgatavotāja partnera/tirgus nosaukums. 

 

7. Partneru veikali. Pirms partneru veikalu logo vai produktu attēlu izmantošanas nepieciešams 

iegūt paredzētā izmantojuma atļauju no partnera veikala, izmantojot Amway starpniecību. 

 

8. Produktu aprakstīšana. Amway produktu īpašības tiešā veidā jāaizgūst no Amway oficiālajiem 

avotiem, un šos aprakstus nav atļauts nekādā veidā mainīt. Paziņojumi par Amway produktiem 

tiešā veidā jāaizgūst no Amway oficiālās literatūras un Amway oficiālajām mājaslapām, kas 

paredzētas un apstiprinātas lietošanai attiecīgajā tirgū (skatīt arī Amway Ētikas kodeksa 4.4. 

punktu). 

 

9. Apstiprinājumi un atbalsts atspoguļo attiecīgā cilvēka godīgu veidoli, pārliecību vai pieredzi. 

Tos nedrīkst izmantot tādu apgalvojumu izteikšanai, kādu Amway nevarētu paust juridiski 

saistošā veidā. Par apstiprinājumiem, apliecinājumiem vai pozitīvām atsauksmēm nedrīkst sniegt 

nekāda veida atlīdzinājumu, izņemot produkta paraugus. Ja pastāv būtiska saikne starp atbalstu 

vai apstiprinājumu sniegušo personu un Amway, taču auditorija neko nezina vai nenojauš par 

attiecīgo būtisko saikni, tā ir jādara zināma. Par būtisku saikni uzskatāms tas, ka persona 

saņēmusi bezmaksas produktus, lai sniegtu atbalstu vai apstiprinājumu, vai arī atbalstu vai 

apstiprinājumu sniegusī persona ir ANU/Biedrs Plus. Šādas saiknes izpaudumam jābūt skaidram, 

saprotamam, viegli pamanāmam, salasāmam un jāatrodas tuvu produktu īpašību aprakstam. 

 

10. Peļņas apspriešana 

a)  Ienākumi. Tiešām vai netiešām norādēm par ienākumiem jābūt patiesām, precīzām un 

nemaldinošām, un šādas norādes var izpaust tikai ienākumus, kas gūti vai nopelnīti, 

izmantojot Amway Tirdzniecības un mārketinga plānu vai citas Amway atalgojuma 

programmas. 



• Nav atļauts izteikt nekādus apgalvojumus, ka ienākumi ir garantēti vai nodrošināti: 

Atkarībā no konteksta nav atļauts lietot jēdzienus “finansiāla drošība”, “bagāts”, “turīgs” un 

“miljonārs”. 

Pieņemamie jēdzieni ir “finanšu mērķu sasniegšana”, “finansiāla elastība” vai “finansiāla 

izaugsme”. 

• Nav atļauts solīt nemitīgu ienākumu plūsmu (vai lietot šī jēdziena sinonīmu) bez nemitīga 

darba un/vai kvalifikāciju izpildes. 

Nav atļauts lietot jēdzienus “papildu ienākumi”, “papildinājumi”, “pasīvie ienākumi”, 

“procentu maksājumi” vai “procenti”. Atļautie jēdzieni ir “nemitīgs” un “konstants”. 

b)  Pensionēšanās. ANU var attīstīt savu uzņēmējdarbību līdz tādam līmenim, ka var atstāt 

savu tradicionālo darbu un turpināt strādāt pilnu laiku Amway uzņēmējdarbībā. Jābūt 

skaidram, ka ienākumu gūšanai, izmantojot Amway Tirdzniecības un mārketinga plānu, 

nepieciešams laiks un darbs. Amway uzņēmējdarbības iespēja negarantē ienākumus visu 

mūžu. Amway nepiedāvā “pensionēšanos” tradicionālā nozīmē, jo tas pieprasa uzturēt 

ienākumus. Šī uzņēmējdarbība sniedz ienākumus, kamēr notiek tirdzniecība. 

c)  Mantošana. Amway Tirdzniecības un mārketinga plāns nosaka, ka ANU var izveidot un 

nostiprināt savu uzņēmējdarbību un pēc tam nodot to saviem mantiniekiem vai 

labumguvējiem. 

 

11. Dalība ANU organizācijā un UAM iegāde. Dalība UAM programmā un UAM iegāde 

jāprezentē kā izvēles iespēja, nevis obligāts priekšnosacījums Amway uzņēmējdarbības 

veidošanai. Nav atļauts norādīt, ka nepieciešams iegādāties jebkādus materiālus, izņemot 

Amway oficiālos materiālus, kas paredzēti lietošanai ar jauniem sponsorētiem ANU/Biedriem 

Plus, lai tie reģistrētos kā ANU/Biedri Plus. 

 

12. Citas uzņēmējdarbības iespējas. UAM nedrīkst veicināt citas uzņēmējdarbības iespējas, 

kas nav Amway uzņēmējdarbība. 

 

II. Amway uzņēmējdarbības vide 

Prezentētājam jārada iespaids par Amway uzņēmējdarbību kā vienlīdzīgu iespēju – šī 

uzņēmējdarbība piemērota visiem. Tas nozīmē, ka šī iespēja pieejama visiem cilvēkiem neatkarīgi 

no pārliecības, politiskās piederības, nacionalitātes, etniskās izcelsmes un rases. 

 

1.    Garīgs/reliģisks vēstījums. Prezentētāji nedrīkst: 

• izmantot skatuvi kā platformu, lai veicinātu reliģiskas un/vai personīgas sociālās 

pārliecības; 

• iestāties, ka panākumi ir atkarīgi no noteiktas pārliecības; 

• ieteikt noteiktus garīgos vai reliģiskos tekstus vai prakses; 

• veikt pielūgsmi. 

 

2. Morāls/sociāls vēstījums. Nav atļauts izteikt noniecinošus apgalvojumus par Amway, Alticor 

Inc. un jebkuru pārstāvi, darbiniekiem, ANU un citām ANU organizācijām. Nav atļauts izmantot šo 

platformu, lai paustu personīgos uzskatus, kas neatbilst citu uzskatiem. Nav atļauts iedrošināt 

ANU ierobežot saskarsmi ar ģimeni un/vai draugiem vai pārraut jebkādas saiknes tiem. 

 

3. Politisks vēstījums. Prezentētāji nedrīkst: 

• izmantot skatuvi kā platformu, lai popularizētu politisko pārliecību; 



• atsaukties uz izvēli par labu kādam konkrētam politiskam skatījumam, partijai, kandidātam 

vai vēlētai amatpersonai. 

 

III Intelektuālais īpašums 

Intelektuālais īpašums ir radošs darbs, uz kuru kādam ir tiesības, kuru iespējams patentēt un 

kuram iespējams reģistrēt autortiesības, preču zīmi utt. ANU/Biedrs Plus un ANU organizācijas 

var izmantot tikai tādu Amway vai kādas citas personas intelektuālo īpašumu, par kura lietošanu 

attiecīgajai personai ir sniegtas tiesības. Intelektuālais īpašums var būt mūzika, attēli, audio, 

video, teksts, preču zīme, logotipi un citi darbi. 

1. Autortiesību materiāla izmantošana. Autortiesību materiāli bez jebkādiem 

ierobežojumiem ietver mūziku, grāmatas, žurnālus, rakstus un citus rakstītus tekstus, 

tostarp izrakstus un tulkojumus, runas, fotogrāfijas, mākslasdarbus, tostarp attēlus 

tiešsaistē, tīmekļa lapas, blogus un citus sociālo mediju ierakstus, video, filmas, lugas, 

skulptūras, ēkas un 3D formas, kā arī programmnodrošinājumu. 

a)  Amway izstrādāto materiālu izmantošana. Amway autortiesību aizsargātos 

materiālus nav atļauts izmantot, vispirms nesaņemot atļauju, ja vien šie materiāli 

nav saņemti no Amway norādītiem apstiprinātiem avotiem. 

b)  Trešo pušu materiālu izmantošana. Trešo pušu autortiesību aizsargātus 

materiālus nav atļauts izmantot, vispirms nesaņemot pienācīgu rakstisku 

piešķīrumu, licenci vai citu atļauju no autortiesību īpašnieka (ja vien lietojums nav 

citādi piešķirts saskaņā ar attiecināmajiem likumiem). Autortiesību aizsargātu 

materiālu rakstiska lietošanas atļauja jāsaglabā un pēc pieprasījuma jāuzrāda 

Amway. 

c)  Īpaša piebilde par mūziku. Mūzika, kas reproducēta, mainīta, atskaņota, izpildīta, 

ierakstīta, pārraidīta vai straumēta internetā, nav izmantojama saistībā ar UAM bez 

pienācīga rakstiska piešķīruma, licences vai citas īpašnieka atļaujas vai saskaņā 

ar attiecināmajiem likumiem, kas atļauj šādu lietošanu. IZMANTOJOT MŪZIKAS 

IERAKSTU, BIEŽI NEPIECIEŠAMA VAIRĀK NEKĀ VIENA LICENCE. Visas 

rakstiskās atļaujas jāuzglabā un jāuzrāda pēc Amway pieprasījuma. 

 

Autortiesību īpašnieks var piešķirt tikai ierobežotas autortiesību materiālu lietošanas 

tiesības. Šīs tiesības var būt ierobežotas dažādos veidos, tostarp laikā, lietošanas veidā, 

teritorijā un medijos. Tādējādi autortiesību materiāla lietošanas licence vienā situācijā var 

nenozīmēt, ka šo materiālu atļauts lietot arī citā situācijā. ANU/ANU organizācija ir 

atbildīga par pārbaudi, vai autortiesību materiālam sniegtā atļauja attiecas uz attiecīgo 

autortiesību materiāla izmantojumu. 

 

2.  Publicitātes tiesības. Personas “publicitātes tiesības” ir personas tiesības kontrolēt un 

gūt labumu no savu raksturojošo elementu komerciālas lietošanas, tostarp vārda, attēla, 

balss vai citu identitātes aspektu izmantošanas. Sagaidāms, ka ANU/ANU organizācija 

ievēro citu personu publicitātes tiesības un attiecināmos likumus, kā arī personu 

pieprasījumus pārtraukt izmantot to identitātes elementus, piemēram, attēlus, zīmējumus 

vai personas modeļus. ANU/ANU organizācijām nav atļauts izmantot citas personas 

publicitātes tiesības, lai veicinātu savu uzņēmējdarbību, vispirms nesaņemot rakstisku 

atļauju no attiecīgās personas (atļauja pēc pieprasījuma jāuzrāda Amway). 

 



3.  Pienācīgs preču zīmju lietojums. ANU/ANU organizācija nekopē, neizplata vai nekādā 

citā veidā neizmanto trešās puses, Amway vai Alticor Inc. preču zīmes bez pienācīga 

rakstiska piešķīruma, licences vai citas preču zīmes īpašnieka atļaujas. Rakstiskā atļauja 

jāsaglabā un pēc pieprasījuma jāuzrāda Amway. Amway vai Alticor korporatīvos preču 

zīmju un logo mākslasdarbus, produktu fotogrāfijas un korporatīvos attēlus atļauts iegūt 

tikai no apstiprinātiem korporatīviem avotiem, kurus noteicis Amway. 

 

C. CITI NOTEIKUMI 

 

1. Pēc Amway pieprasījuma ANU uzrāda dokumentāciju, kuru Amway uzskata par nepieciešamu, 

lai pierādītu atbilstību šiem noteikumiem, tostarp informāciju par tirgotājiem, kas nav ANU, 

izdevējiem, ražotājiem un izplatītājiem, ar kuriem ANU var saistīties, lai izgatavotu vai veicinātu 

UAM. 

 

2. Neviena persona, uz kuru attiecas šī politika, nedrīkst atbalstīt vai palīdzēt citai personai apiet 

šo politiku. ANU nedrīkst tieši vai netieši caur citiem izgatavot, veicināt, tirgot vai gūt peļņu no 

jebkādu UAM tirdzniecības citiem ANU, pārkāpjot šo politiku vai attiecināmos likumus. 

 

3. Amway izmeklēs apstākļus vai sūdzības, kurās norādīts, ka, iespējams, noticis šīs politikas 

pārkāpums saskaņā ar Amway Ētikas kodeksa 11. un 12. daļu. 

 


