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SIA “Graanul Pellets” 

un tās meitas sabiedrību 

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS POLITIKA 

1. Ievads. 

Graanul Pellets ir apņēmusies veikt komercdarbību, ievērojot ētikas normas. Pat mājiens uz korupciju 

var kaitēt Graanul Pellets reputācijai un likt apšaubīt arī visa koncerna godprātību, kā arī katra Vadības 

locekļa vai darbinieka personisko godprātību. Graanul Pellets ievēros visus piemērojamos kukuļošanas 

novēršanas un korupcijas novēršanas likumus visās jurisdikcijās, kur tā darbojas, pat, ja tā rezultātā 

netiek noslēgti jauni darījumi, netiek izmantoti konkrētu trešo pušu vai darījuma partneru  pakalpojumi, 

vai rodas kavējumi esošās komercdarbības veikšanā. 

Politika tiek īstenota Valdes un Padomes vadībā un Valde un Padome strikti īstenos šo Politiku. Tā 

piemērojama visām Graanul Pellets meitas sabiedrībām visā pasaulē, to Vadības locekļiem un 

darbiniekiem (gan pastāvīgiem, gan pagaidu), kā arī, ciktāl tas norādīts turpmāk tekstā, visām 

Saistītajām personām un to Vadības locekļiem un darbiniekiem. 

Valdei ir pienākums nodrošināt atbilstību šai Politikai un šī Politika tiek regulāri pārraudzīta un pārskatīta 

no, cita starpā, Padomes puses. Visām pusēm, kurām šī Politika ir piemērojama, ir pienākums 

nodrošināt, ka tās izprot Politiku un visos gadījumos pilnībā to ievēro. 

2. Definīcijas. 

Saistītās personas Fiziska vai juridiska (tostarp, bez ierobežojumiem, juridiski dibināta 
institūcija, bezpeļņas organizācija, nodibinājums, darījuma partneris, 
starpnieks) persona, kura rīkojas Graanul Pellets vārdā vai sniedz 
jebkādus pakalpojumus Graanul Pellets labā vai vārdā, jebkādā jebkāda 
veida statusā, kā arī jebkurš cits Graanul Pellets darījuma partneris vai 
darbuzņēmējs. 

Vadības loceklis Jebkurš Graanul Pellets Valdes vai Padomes loceklis, vai jebkādas to 
aizvietojošās struktūras loceklis. 

Veicināšanas 
maksājums 

Jebkāds neoficiāls maksājums (ko parasti, bet ne obligāti, veic Valsts 
amatpersonai), lai mudinātu saņēmēju vai trešo pusi pildīt savus esošos 
pienākumus vai funkciju, vai paātrināti veikt vai atturēties veikt kādu 
ikdienas uzdevumu, ko tiem citādi ir pienākums veikt (zināmi arī kā 
pateicības maksājumi vai “kukuļi”). Tie var būt maksājumi, ar mērķi izpildīt 
ikdienas uzdevumus, tādus kā atļauju, licenču vai citu oficiālu dokumentu 
saņemšana, tādu valsts pārvaldes dokumentu noformēšana kā vīzas un 
darba atļaujas (uzdevumi), policijas aizsardzības nodrošināšana, pasta 
saņemšana un piegāde, tālruņa pakalpojumu sniegšana, elektroenerģijas 
un ūdensapgādes, un kravas izkraušanas/iekraušanas pakalpojumi. 

Valsts pārvaldes 
iestāde 

Valsts pārvaldes iestādes jēdzienā ietilpst, bet tas neaprobežojas ar 
šādām institūcijām: 

- valstu valdības, politiskas administratīvi-teritoriālās vienības un 
pašvaldību iestādes; 
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- valsts pārvaldes dienesti un to pakļautības iestādes; 

- valstij piederošas vai valsts kontrolētas biedrības, organizācijas 
vai uzņēmumi, ieskaitot valstij piederošas sabiedrības; 

- likumdošanas, administratīvās vai tiesu varas iestādes; 

- politiskās partijas; vai 

- pārvalstiskas organizācijas  (tādas kā, piemēram, Pasaules 
Banka, Apvienoto Nāciju Organizācija, Starptautiskais Valūtas 
fonds, ESAO (OECD)). 

Graanul Pellets SIA ”Graanul Pellets” un visas tās tiešās un netiešās meitas sabiedrības, 
neatkarīgi no to atrašanās vietas. 

Valde Graanul Pellets Valde (igauņu valodā: juhatus, latviešu valodā: valde, 
valodā: valdyba).  

Valsts amatpersona Valsts amatpersonas jēdzienā ietilpst, bet tas neaprobežojas ar šādām 
personām: 

- jebkura Valsts pārvaldes iestādes amatpersona, darbinieks vai 
pārstāvis, vai jebkura persona, kura kā citādi rīkojas oficiālā 
statusā Valsts pārvaldes iestādes labā vai vārdā;  

- jebkurš valstij piederošas vai valsts kontrolētas struktūras 
darbinieks; 

- likumdošanas, administratīvās vai tiesu varas amatpersona, 
neatkarīgi no tā, vai amatpersona ir ievēlēta vai iecelta; 

- politiskās partijas amatpersona vai privātpersona, kura ieņem 
amatu kādā politiskā partijā;  

- politiskā amata kandidāts; vai  

- persona, kura kā citādi pilda valsts pārvaldes funkcijas jebkuras 
valsts labā vai vārdā. 

Praksē šis jēdziens var ietver civildienesta ierēdņus, inspektorus, 
politiskās partijas biedrus, valsts universitātes darbiniekus, tiesnešus, 
muitas un migrācijas pārvaldes amatpersonas, vēstniekus un 
vēstniecības personāla locekļus un tiesībaizsardzības iestāžu personāla 
locekļus. 

Šis saraksts nav izsmeļošs: saskaņā ar Igaunijas Korupcijas novēršanas 
likumu1, persona ir uzskatāma par Valsts amatpersonu, ja viņš/viņa pilda  
šā likuma 2.panta otrajā daļā paredzētos valsts pārvaldes pienākumus. 
Saraksts nav izsmeļošs arī saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu2, kas 
piemērojams visām personām, kurām uzticēts pieņemt trešajām pusēm 
saistošus lēmumus, pildīt uzraudzības, kontroles vai soda funkcijas, vai 
kurām piešķirtas tiesības rīkoties ar valsts īpašumu. Saskaņā ar Lietuvas 
Krimināllikumu3 saraksts nav izsmeļošs: persona ir uzskatāma par valsts 
amatpersonu arī tad, ja viņš/viņa ieņem amatu privātā vai publiskā 
juridiskā personā vai citā organizācijā, ar tiesībām rīkoties attiecīgās 
juridiskās personas vai citas organizācijas vārdā. 

                                                           
1 RT I, 29.06.2012, 1 (pieejams: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515072020012/consolide/current) 
2 Krimināllikums, 01.04.1999 (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums) 
3 Krimināllikums, VIII-1968 (pieejams: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28b18041843311e89188e16a6495e98c?jfwid=-vdxsteq05) 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515072020012/consolide/current
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28b18041843311e89188e16a6495e98c?jfwid=-vdxsteq05
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28b18041843311e89188e16a6495e98c?jfwid=-vdxsteq05
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Padome Graanul Pellets Padome (igauņu valodā: nõukogu, latviešu valodā: 
padome, lietuviešu valodā: stebėtojų taryba). 

3. Kukuļošana. 

Graanul Pellets Vadības locekļiem, darbiniekiem un Saistītajām personām aizliegts tieši vai netieši 

piedāvāt, sniegt, saskaņot, rīkoties kā starpniekiem, pieprasīt vai saņemt kukuļus vai jebkādas citas 

lietas, kas var radīt kukuļa iespaidu, jebkurai trešajai pusei vai no tās, neatkarīgi no tā, vai šāda trešā 

puse ir vai nav komercdarījumu puse, Valsts amatpersona vai valsts/pašvaldības darbinieks. Neviens 

Graanul Pellets Vadības loceklis, darbinieks vai Saistītā persona nedrīkst pildīt savas funkcijas 

prettiesiskā vai neatbilstošā veidā, paredzot jebkāda kukuļa saņemšanu vai kukuļa saņemšanas 

rezultātā. 

Kukulis var ietvert naudu, vai jebkādu piedāvājumu, apsolījumu vai dāvanu, kā arī jebkādas vērtslietas 

vai priekšrocības pieprasīšanu vai pieņemšanu. Tā vērtībai nav obligāti jābūt lielai. Tas var ietvert 

motivācijas programmas, prēmiju parakstīšanas vai pārmaksas valsts sektora piegādātājiem. Tas var 

ietvert arī nemateriālus labumus, piemēram, informācijas, konsultāciju vai atbalsta sniegšanu, 

organizējot komercdarbības darījumu.  

Kopumā, kukulis ir jebkāda finanšu vai cita veida priekšrocība, ko piedāvā, sniedz, saskaņo, pieprasa 

vai saņem kā pamudinājumu vai atlīdzību par personas attiecīgās funkcijas nepienācīgu izpildi vai 

neizpildi, vai kā saņemšana ir nepienācīga pati par sevi. Saskaņā ar Lietuvas Krimināllikumu4, kukulis 

ir jebkāda prettiesiska vai nepamatota atlīdzība, kas izpaužas kā jebkādas mantas vai cita personiska 

labuma gūšana pašas attiecīgās personas vai citas personas vajadzībām. 

Šajā nolūkā, “attiecīgā funkcija” var ietvert jebkādu publiskas dabas funkciju, jebkādu ar komercdarbību 

saistītu darbību, jebkādu personas darba tiesisko attiecību ietvaros veiktu darbību vai jebkādu vadības 

struktūras vai tās vārdā veiktu darbību. Persona veic jebkādu šādu funkciju “nepienācīgi”, ja persona 

to veic, pārkāpjot to, ko no attiecīgās personas sagaidītu saprātīga persona, atsaucoties uz jebkādām 

spēkā esošām godprātīguma, objektivitātes prasībām vai prasībām, kas izvirzītas jebkādam uzticības 

amatam, ko attiecīgā persona var ieņemt. 

Jo īpaši, lai izvairītos no jebkādām šaubām vai neatbilstošas rīcības, īpaša uzmanība jāpievērš jebkādai 

sadarbībai  ar Valsts amatpersonām. Būtiski atzīmēt, ka šīs Politikas izpratnē, Valsts amatpersonas 

jēdzienā ietilpst jebkuri valstij piederošu vai valsts kontrolētu struktūru (tostarp, valstij 

piederošu/kontrolētu komercsabiedrību) darbinieki. Kukuļošanas pārkāpuma pieļaušanas risks ir īpaši 

nozīmīgs jebkādos darījumos, kas ietver Valsts amatpersonas vai valstij piederošas vai valsts 

kontrolētas struktūras. Šajā kontekstā, par kukuli var uzskatīt arī jebkādas finanšu vai cita veida 

priekšrocības piedāvāšanu vai sniegšanu šādām amatpersonām, lai ietekmētu šādas amatpersonas 

priekšrocības saņemšanas nolūkos. Tas var ietvert Valsts amatpersonas ietekmēšanu, lai pamudinātu 

veikt noteiktas darbības, kas ietilpst attiecīgās Valsts amatpersonas oficiālajos pienākumos, vai ko 

attiecīgā Valsts amatpersona citādi būtu veikusi jebkurā gadījumā. 

Katram Graanul Pellets Vadības loceklim, darbiniekam vai Saistītai personai  ir pienākums zināt un 

izprast šīs Politikas piemērojamības apjomu un piemērojamo tiesību apjomu jebkurā attiecīgajā 

darbības valstī, tostarp, izprast, vai jebkura konkrētā persona, ar kuru viņi sadarbojas, ir Valsts 

amatpersona. 

                                                           
4 Krimināllikums VIII-1968 (pieejams: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28b18041843311e89188e16a6495e98c?jfwid=-vdxsteq05) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28b18041843311e89188e16a6495e98c?jfwid=-vdxsteq05
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28b18041843311e89188e16a6495e98c?jfwid=-vdxsteq05
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4. Veicināšanas maksājumi. 

Graanul Pellets aizliedz saviem Vadības locekļiem, darbiniekiem un Saistītajām personām piedāvāt, 

veikt, maksāt vai saņemt jebkādus Veicināšanas maksājumus jebkādām trešajām pusēm, tostarp, bet 

ne tikai Valsts amatpersonām. 

Visiem Graanul Pellets vadības locekļiem un darbiniekiem ir pienākums ziņot par jebkādu trešās puses 

(tostarp, valsts amatpersonas) pieprasījumu veikt Veicināšanas maksājumu, nosūtot attiecīgo 

informāciju uz corruption.latvia@graanulinvest.com . 

5. Izspiešana. 

Graanul Pellets un tās vadības locekļi, darbinieki un Saistītās personas noraida jebkādu tiešu vai 

netiešu jebkādas trešās puses (piemēram, Valsts amatpersonas) kukuļa (tostarp Veicināšanas 

maksājuma) pieprasījumu, pat ja, noraidot šādu pieprasījumu, Graanul Pellets vēlāk var tikt pakļauta 

negatīvām darbībām vai Graanul Pellets mērķis netiks nepamatoti sasniegts.  

Taču Graanul Pellets atzīst, ka noteiktos gadījumos, ja persona nereaģē uz šādiem pieprasījumiem, 

var tikt apdraudēta personas pašas labklājība vai drošība. Ja Jūs nonākat šādā situācijā, Jums nekādā 

gadījumā nav jāpakļauj sevi šādam apdraudējumam, bet ir nekavējoties jāziņo par pieprasījumu savam 

tiešajam vadītājam vai jebkuram Valdes loceklim. 

Tāpat kā jebkādu citu šīs Politikas pārkāpumu gadījumā, ikviens Vadības loceklis vai darbinieks atbild 

par jebkāda Veicināšanas maksājuma piedāvāšanu vai veikšanu un/vai jebkādu šajā Politikā paredzēto 

ziņošanas pienākumu neizpildi. Šādi pārkāpumi var izraisīt darba tiesisko attiecību un/vai citu līgumisku 

attiecību ar pārkāpumu izraisījušo personu izbeigšanu. Tomēr Graanul Pellets neuzliek sankcijas 

nevienam Vadības loceklim vai darbiniekam, kurš pārkāpj šo Politiku tāda apdraudējuma dēļ, attiecībā 

uz ko ir pamatots iemesls patiešām uzskatīt, ka attiecīgā pārkāpuma nepieļaušana apdraudētu attiecīgo 

Vadības locekli vai darbinieku, vai viņa ģimenes locekļus. 

6. Politiski ieguldījumi. 

6.1. Graanul Pellets veiktie, vai Graanul Pellets vietā vai vārdā veiktie politiskie ieguldījumi. 

Graanul Pellets naudas līdzekļi vai resursi nav izmantojami, lai veiktu ieguldījumus jebkādai politiskai 

kampaņai, politiskai partijai, politiskā amata kandidātam vai jebkādai ar tām/viņiem saistītām 

organizācijām, nolūkā noslēgt darījumu vai gūt citas priekšrocības komercdarbības veikšanas gaitā. 

Graanul Pellets neizmantos ziedojumus kā aizvietojumu politiskiem maksājumiem. 

Graanul Pellets, parasti, nedz tieši, nedz netieši neveic ziedojumus politiskajām partijām. Jebkādiem 

šā noteikuma izņēmumiem jāsaņem iepriekšēja Padomes atļauja. Visiem Graanul Pellets Vadības 

locekļiem vai darbiniekiem, kuri ir iesaistīti jebkāda šāda ieguldījuma veikšanā Graanul Pellets vārdā, 

jāapsver un pilnībā jāpārliecinās par to, ka tas netiek veikts nolūkā noslēgt darījumu vai gūt citas 

priekšrocības komercdarbības veikšanas gaitā. Visiem maksājumiem jāatbilst visiem piemērojamajiem 

likumiem, kas regulē politiskos ieguldījumus, tostarp, to publiskošanas prasības. 

6.2. Darbinieku un citu privātpersonu personiski politiski ieguldījumi. 

Graanul Pellets atzīst, ka ikvienam ir tiesības piedalīties politiskajā procesā kā privātpersonai, un veikt 

personiskus politiskus ieguldījumus no saviem līdzekļiem (ievērojot piemērojamos likumīgos limitus) un 

sev piemērotā laikā. Taču, Vadības locekļi un darbinieki nevar saņemt atlīdzību vai cita veida 

kompensāciju no Graanul Pellets par jebkādu šādu ieguldījumu. 

Graanul Pellets Vadības locekļiem un darbiniekiem nav atļauts izmantot darba laiku, dienesta īpašumu 

vai aprīkojumu, lai veiktu vai atbalstītu personisku politisku darbību. Jebkuram Vadības loceklim vai 
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darbiniekam, kurš veic šādus maksājumus, ir pienākums arī skaidri norādīt, ka šie uzskati un darbības 

ir konkrētā darbinieka individuālie uzskati un darbības, nevis Graanul Pellets uzskati un darbības. 

7. Dāvanas un viesmīlība. 

Apmaiņa ar dāvanām, viesmīlību un izklaidi veido uzņēmuma reputāciju klientu acīs, uzlabo attiecības 

ar darījuma partneriem un, ar noteiktiem ierobežojumiem, var būt likumīgas komercdarbības prakses 

sastāvdaļa. Saprātīgu dāvanu pasniegšana, viesmīlības un izklaides nodrošināšana ir pieļaujama ar 

nosacījumu, ka tā ir saistīta ar Graanul Pellets komercdarbību un atbilst visiem šajā Politikā noteiktajiem 

norādījumiem un apstiprināšanas limitiem. 

Dāvanas, viesmīlības un izklaides pasākumus nesniedz, nepiedāvā un nesaņem nolūkā vai ar izredzēm 

ietekmēt vai noteikt saņēmēja lēmuma pieņemšanas procesu vai cita veida rīcību. Līdz ar to, ir būtiski 

īpaši uzmanīgi apsvērt situācijas, kurās šādu dāvanu, viesmīlības vai izklaides pasākumu saņemošā 

darījuma puse sekmē darījumu noslēgšanu vai informācijas saņemšanu Graanul Pellets vajadzībām. 

Ja apsverat piedāvāt, pieņemt vai sniegt dāvanas, viesmīlības vai izklaides pasākumus, Jums ir 

pienākums nodrošināt, ka minētais: 

- notiek godprātīgi, pietiekami reti (ir gadījuma rakstura), atbilstoši un pamatoti; 

- ietilpst ikdienas darījumu pieklājības normās (piemēram, apmaksāt ēdienreizi vai sadalīt 
taksometra izdevumus); 

- atbilst visiem piemērojamajiem likumiem, tostarp tiem, kas var attiekties uz jebkurām attiecīgām 
Valsts amatpersonām; 

- nav izšķērdīgs vai pārmērīgs attiecīgajos sniegšanas apstākļos (šajā gadījumā, darījumos ar 
Valsts amatpersonām, slieksnis var būt ievērojami zemāks nekā komercdarbības kontekstā), 
taču Valsts amatpersonām nevar apzināti piedāvāt nekādas dāvanas vai viesmīlību; 

- netiek sniegts vai saņemts nolūkā vai ar izredzēm nepienācīgi ietekmēt saņēmēja  lēmuma 
pieņemšanas procesu vai cita veida rīcību; 

- neveido daļu no “quid-pro-quo” jeb savstarpējas apmaiņas norunām;  

- nevar iespējami tikt jebkādā veidā pamatoti uztverts kā kukulis vai Veicināšanas maksājums; 

- netiek veikts skaidras naudas izteiksmē; un 

- ir iepriekš apstiprināts turpmāk tekstā paredzētajā kārtībā. 

7.1. Apstiprināšanas limiti. 

Papildus iepriekš tekstā aprakstītajiem vispārīgajiem norādījumiem, netiek piedāvātas, sniegtas vai 

pieņemtas nekādas dāvanas, viesmīlības vai izklaides pasākumi, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 (vai 

šīs summas ekvivalentu jebkurā citā valūtā) vienai personai, ja vien Valde nav to iepriekš atbilstoši 

apstiprinājusi, veicot visu šādu pieprasījumu un apstiprinājumu uzskaiti un regulāri pārskatot šādu 

uzskaiti. Šo dāvanu, viesmīlības un izklaides pasākumu vērtībai jābūt simboliskai. 

8. Saistītās personas. 

Aizliegums piedāvāt, sniegt, atļaut, pieprasīt vai saņemt kukuļus ietver kukuļus, ko sniedz vai saņem 

Saistītās personas, kuras rīkojas Graanul Pellets vārdā vai kā citādi sniedz tai jebkādus pakalpojumus, 

kā arī jebkurš cits Graanul Pellets darījuma partneris vai darbuzņēmējs. Graanul Pellets var tikt saukta 

pie atbildības par Saistīto personu darbībām. 

Lai novērstu Saistīto personu iesaistīšanos kukuļošanā, Graanul Pellets ir ieviesusi šo Politiku, kuras 

ievērošana ir obligāta ikvienam. 
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8.1. Citas Saistītās personas. 

No citām Saistītajām personām, kuras nav starpnieki un darījuma partneri (piemēram, no Graanul 

Pellets pakalpojumu sniedzējiem), vienmēr sagaida godprātīgu rīcību un arī šādām personām ir 

pienākums atturēties no kukuļu došanas vai saņemšanas Graanul Pellets vai tās vārdā, vai ikdienas 

komercdarbības operāciju gaitā. Graanul Pellets Vadības locekļiem un darbiniekiem ir pienākums 

palīdzēt visiem darījuma partneriem  un mudināt tos izstrādāt un īstenot korupcijas novēršanas politikas 

un procedūras. 

8.2. Interešu konflikts. 

Saskaņā ar šo Politiku par interešu konfliktu uzskata situāciju, kurā Graanul Pellets Vadības loceklis, 

darbinieks vai Saistītā persona Graanul Pellets vārdā pārrunā vai slēdz darījumu, kā rezultātā attiecīgā 

persona vai ar šo personu saistītā persona piedāvā preces vai pakalpojumus Graanul Pellets vai saņem 

jebkāda cita veida labumus no Graanul Pellets. 

Saskaņā ar šo Politiku par saistītajām personām (šī punkta izpratnē) uzskatāmas šādas personas: 

i) Graanul Pellets Vadības locekļa, darbinieka vai Saistītās personas ģimenes locekļi un radinieki  
(laulātais; personas, ar kurām ir kopīga mājsaimniecība; priekšteči un pēcnācēji un viņu 
laulātie; brāļi un māsas un viņu priekšteči, pēcnācēji un laulātie; laulātā priekšteči un pēcnācēji; 
laulātā brāļi un māsas); 

ii) Visas juridiskās personas, kurās Graanul Pellets Vadības locekļiem, darbiniekiem un 
Saistītajām personām vai (i) apakšpunktā aprakstītajam personām pieder vairāk nekā viena 
desmitā daļa kapitāldaļu, vai kurās minētās personas ir vadības institūciju locekļi, un visas 
juridiskās personas, kas ietilpst vienā koncernā ar šādām juridiskajām personām. 

Šis saraksts nav izsmeļošs: Graanul Pellets ir tiesīga uzskatīt par saistītām personām arī iepriekš tekstā 

neaprakstītas personas. 

Iestājoties interešu konfliktam, darījumu veicošajai personai ir pienākums ziņot par to Valdei  un noslēgt 

darījumu tikai pēc Valdes apstiprinājuma saņemšanas. Ja darījumā ir iesaistīts Valdes loceklis vai ar 

viņu saistīta persona, attiecīgais Valdes loceklis nepiedalīsies darījuma apstiprināšanā. 

9. Integritātes bažu ziņošanas pienākums un kārtība.  

No visiem Graanul Pellets Vadības locekļiem un darbiniekiem, kuriem rodas aizdomas par to, ka, 

iespējams, notiek vai nākotnē var notikt  likuma vai šīs Politikas pārkāpums, vai kuriem kļūst zināms 

par jebkuras personas aizdomīgu, riskantu vai acīmredzami korumpētu rīcību, sagaida, ka viņi 

nekavējoties ziņos par savām aizdomām savam tiešajam vadītājam, kuram ir pienākums nekavējoties 

pārsūtīt attiecīgo informāciju jebkuram Valdes loceklim. Par jebkādām aizdomām var ziņot arī 

izmantojot e-pasta adresei: corruption.latvia@graanulinvest.com. 

Šādā kārtībā iesniegtos ziņojumus pirmajā instancē izmeklēs Valde, pēc tam iesaistot izmeklēšanā 

attiecīgās personas jebkurā citā atbilstošā struktūrā. Personas, kuras saņem saskaņā ar šo šīs Politikas 

daļu iesniegtos ziņojumus par aizdomām, apsvērs, vai ir nepieciešama ārēja ziņošana attiecīgai 

iestādei. Ziņojuma iesniegšanas un iekšējās izmeklēšanas fakta izpaušana personām, attiecībā uz 

kurām ir radušās bažas, noteiktos gadījumos var novest pie  pārkāpuma izdarīšanas. 

Graanul Pellets nodrošina, ka ziņojumu saņemšanas kanāli ir izstrādāti, izveidoti un darbojas drošā 

veidā un tiek aizsargāta ziņojošās personas un jebkuras ziņojumā minētās trešās puses identitātes 

konfidencialitāte. Graanul Pellets novērš piekļuvi ziņojumiem no jebkādu nesankcionētu personāla 

locekļu puses. 
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Ziņojuma saņemšanas apstiprinājums tiks nosūtīts ziņojošajai personai  piecu darba dienu laikā no tā 

saņemšanas brīža. Atgriezeniskā saite par ziņojumu tiks sniegta sapratīgā laikā, taču ne vēlāk kā trīs 

mēnešu laikā no tā saņemšanas apstiprināšanas brīža. 

Ziņojošās personas identitāti, bez attiecīgās personas skaidras piekrišanas, neizpauž nevienam, 

izņemot attiecīgi pilnvarotos darbiniekus, kuri ir tiesīgi (kompetenti) saņemt ziņojumus vai veikt to 

pēcpārbaudi, ja vien likums nenosaka citādi. Tas attiecas arī uz jebkādu citu informāciju, no kuras var 

tieši vai netieši izsecināt ziņojošās personas identitāti. 

Jebkādu personas datu apstrādi veic atbilstoši datu aizsardzības tiesībām. Personas dati, kuriem, 

acīmredzami, nav nozīmes konkrētā ziņojuma izskatīšanā, netiek vākti, vai arī, ja tādi ir nejauši ievākti, 

tos dzēš bez nepamatotas kavēšanās. 

Katrs saņemtais ziņojums tiek attiecīgi reģistrēts uzskaitē, ievērojot konfidencialitātes prasības. Graanul 

Pellets patur tiesības dokumentēt mutiskas formas ziņošanu, precīzas sarunas protokolēšanas formā, 

ko veic par ziņojuma izskatīšanu atbildīgais personāla loceklis. Ziņojošajai personai tiek piedāvāta 

iespēja pārbaudīt, labot un saskaņot sarunas protokolu. 

Graanul Pellets Vadības locekļiem un darbiniekiem jābūt informētiem par šādiem brīdinājuma 

signāliem, kas var norādīt uz to, ka notiek kukuļošana, vai veidot pamatu aizdomām: 

- komercdarbības operācijas valstī vai reģionā ar atzītu augstu korupcijas līmeni; 

- klients vai pārstāvis, kuram ir cieša saikne ar valdību, valstij piederošu sabiedrību vai citu 
attiecīgu trešo pusi; 

- liela apjoma maksājumi par izšķērdīgu ēdināšanu vai izklaides un ceļa izdevumiem trešajām 
pusēm; 

- tiek izdarīts spiediens veikt maksājumus skaidrā naudā, steidzamības kārtā vai pirms noteiktā 
apmaksas termiņa; 

- maksājumus veic ar trešās puses, kura nav saistīta ar veikto komercdarbību, starpniecību; un 

- akceptējot projektus vai līgumus, tiek pieņemti negaidīti vai neloģiski lēmumi. 

10. Pārkāpumi. 

Kukuļošanas novēršanas un korupcijas novēršanas likumu pārkāpšanas rezultātā, privātpersonām vai 

Graanul Pellets var tikt uzlikti civiltiesiska un/vai krimināltiesika rakstura naudas sodi un sankcijas. 

Privātpersonām tāpat var piemērot apcietinājumu par kukuļošanu un korupcijas pārkāpumiem. Graanul 

Pellets var tikt noteikts aizliegums piedalīties publiskā iepirkuma konkursa procesā par iepirkuma 

līguma noslēgšanu ar valdības un citām valsts pārvaldes organizācijām noteiktās jurisdikcijās, ja tā ir 

atzīta par vainīgu (apsūdzēta). 

Graanul Pellets uzskata šīs Politikas pārkāpumu par nopietnu pārkāpumu. Jebkāda pārkāpuma vai 

aizdomu par pārkāpumu rezultātā tiks ierosināta procedūra, kas var novest pie darba tiesisko attiecību 

un/vai citu līgumisku attiecību ar attiecīgo personu izbeigšanas. Graanul Pellets tāpat var pārsūtīt 

informāciju attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, lai ierosinātu attiecīgu izmeklēšanas vai 

tiesvedības procesu. 

Līdz ar to, Graanul Pellets Vadības locekļiem un darbiniekiem ir pienākums nodrošināt, ka tās ir 

iepazinušās ar šīs Politikas saturu un pastāvīgi to ievēro. Visām Saistītajām personām, ieskaitot 

Graanul Pellets darījuma partnerus un citus darbuzņēmējus, tiek dots norādījums iepazīties ar un 

ievērot Graanul Pellets korupcijas novēršanas politikas, kas ir norādītas atsauces veidā attiecīgajā 

līgumā ar saiti uz Graanul Pellets tīmekļvietni. 


