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AS GRAANUL INVEST 

un tās meitas uzņēmumu 

PRETKORUPCIJAS POLITIKA 

 

 
AS GRAANUL INVEST un visi tās tiešie un netiešie meitasuzņēmumi (“Graanul” vai “Pircējs”) neatkarīgi 
no to atrašanās vietas ir apņēmušies veikt uzņēmējdarbību ētiski. Tādēļ Graanul ievēros visus 
piemērojamos likumus (Anti-Bribery & Corruption – “ABC”) pret kukuļošanu un korupciju visās 
jurisdikcijās, kurās tas darbojas. Tādējādi ir nepieciešams, lai Graanul piegādātāji arī ievērotu 
piemērojamos ABC tiesību aktus. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pircējs un Pārdevējs (turpmāk saukts “Puse” un kopā “Puses”) ir vienojušies 
šādi: 

 
1. Puses un jebkura fiziska vai juridiska persona (ieskaitot korporatīvo struktūru, bezpeļņas 

organizāciju, fondu, biznesa partneri, starpnieku utt.), kas darbojas Puses vārdā vai sniedz 

jebkādus pakalpojumus Puses labā vai vārdā jebkādā statusā apņemas, ka Līguma1 spēkā 

stāšanās dienā  puse pati, tās direktori, vadītāji vai darbinieki nav piedāvājuši, apsolījuši, devuši, 

pilnvarojuši, pieprasījuši vai pieņēmuši jebkādas nepamatotas naudas vai citas priekšrocības (vai 

netieši norādījuši, ka viņi to darīs, vai varētu darīt kaut ko tādu kaut kad nākotnē) jebkādā veidā, 

kas saistīts ar Līgumu, un ka tās ir veikušas pamatotus pasākumus, lai novērstu to, ka tā rīkojas 

viņu apakšuzņēmēji, aģenti vai citas trešās personas, kuras pakļautas tā kontrolei vai 

noteicošajai ietekmei.  

 
2. Puses vienojas, ka jebkurā laikā saistībā ar Līgumu, tā darbības laikā un pēc tam tās ievēros un 

pieņems attiecīgus mērus, lai nodrošinātu, ka viņu apakšuzņēmēji, aģenti vai citas trešās 

personas, kas pakļautas viņu kontrolei vai noteicošajai ietekmei, ievēros visus piemērojamos 

ABC tiesību aktus, kas iekļauti Līgumā ar atsauci, it kā tie būtu pilnībā ierakstīti Līgumā. 

 
3. Puses, cita starpā, jebkurā laikā un jebkādā veidā aizliegs šādu praksi attiecībā uz valsts 

amatpersonām starptautiskā, nacionālā vai vietējā līmenī, politiskajām partijām, partijas 

amatpersonām vai politiskā amata kandidāttiem un Pušu direktoriem, vadītājiem vai darbiniekiem 

un personām, kas pielīdzinātas valsts amatpersonām neatkarīgi no tā, vai šī prakse ir iesaistīta 

tieši vai netieši, tostarp ar trešo personu starpniecību: 

 
a) Kukuļošana un komerciāla kukuļošana: jebkāda nepamatota naudas vai citu priekšrocību 

piedāvāšana, apsolīšana, došana, starpniecība, pilnvarošana vai pieņemšana kādai no iepriekš 

uzskaitītajām personām, vai kādai citai, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību vai citu 

neatbilstošu priekšrocību, piemēram, saistībā ar publiskā vai privātā iepirkuma līgumu slēgšanu, 

reglamentējošām atļaujām, nodokļu, muitas, tiesu un likumdošanas procedūrām. 

Ar kukuļošana bieži jāsaprot: 

(i) atmaksāt līguma maksājuma daļu valdības vai partijas amatpersonām vai otras līgumslēdzējas 

puses darbiniekiem, viņu tuviem radiniekiem, draugiem vai biznesa partneriem vai 

(ii) tādu starpnieku kā aģentu, apakšuzņēmēju, konsultantu vai citu trešo personu izmantošana, lai 

novirzītu maksājumus valdības vai partijas amatpersonām vai otras līgumslēdzējas puses 

darbiniekiem, viņu radiniekiem, draugiem vai biznesa partneriem. 

 
b) Izspiešana vai pieprasīšana: kukuļa pieprasīšana, kas ir vai nav saistīta ar draudiem, ja prasījums 

tiek atteikts. Katra Puse iebildīs pret visiem izspiešanas, pieprasīšanas mēģinājumiem un tiks 
 

1 Šajā dokumentā termins “Līgums” tiek definēts kā līgums, kas noslēgts starp Pusēm. 
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mudināta ziņot par šādiem mēģinājumiem, izmantojot pieejamus oficiālus vai neoficiālus 

ziņošanas mehānismus, ja vien šāda ziņošana attiecīgajos apstākļos netiek uzskatīta par 

neproduktīvu. 

 
c) Tirgošanās ar ietekmi: nepamatotu priekšrocību piedāvāšana vai pieprasīšana, lai izdarītu 

nepareizu, reālu vai šķietamu ietekmi, lai no valsts amatpersonas vai personas, kas pielīdzināta 

oficiālai amatpersonai, iegūtu nepamatotas priekšrocības darbības sākotnējam ierosinātājam vai 

jebkurai citai personai. 

 
d) Korupcijas rezultātā iegūtu līdzekļu legalizācija, kas minēta iepriekš: īpašuma nelikumīgas 

izcelsmes, avota, atrašanās vietas, izvietošanas, pārveidošanas, pārvietošanas vai 

īpašumtiesību slēpšana vai maskēšana, apzinoties, ka šāds īpašums ir noziedzīgi iegūts. 

 
4. Ja Pircējs, izmantojot līgumā paredzētās Pārdevēja grāmatvedības un finanšu uzskaites revīzijas 

tiesības, ja tādas ir, vai kā citādi, pierāda, ka Pārdevējs ir iesaistījies būtiskos vai vairākkārtējos 

ABC tiesību aktu pārkāpumos, tā par to attiecīgi paziņos Pārdevējam un pieprasīs, lai Pārdevējs 

saprātīgā laikā veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus un informē par šo darbību. Ja 

Pārdevējs neveic nepieciešamās koriģējošās darbības vai ja šāda koriģējoša darbība nav 

iespējama, tas var sevi aizstāvēt, pierādot, ka līdz brīdim, kad iegūti pierādījumi par pārkāpumu, 

tas ir ieviesis adekvātus korupcijas novēršans preventīvos pasākumus, kā noteikts ABC tiesību 

aktos, pielāgojot tos īpašajiem apstākļiem un spēj atklāt korupciju un savā organizācijā veicināt 

godīguma kultūru. Ja netiek veiktas koriģējošas darbības vai, atkarībā no apstākļiem, aizsardzība 

netiek efektīvi izmantota, Pircējs pēc saviem ieskatiem var vai nu apturēt Līgumu, vai arī to lauzt, 

saprotot, ka visas summas, kas līgumā maksājamas apturēšanas  vai līguma laušanas laikā būs 

jāsamaksā, ciktāl to atļauj piemērojamie likumi. 


