MEMORANDS
starp

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KANCELEJU
un
LATVIJAS REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURATŪRU
un
KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS
BIROJU
un
SABIEDRĪBU PAR ATKLĀTĪBU „DELNA”

PAR TRAUKSMES CĒLĀJU MEHĀNISMA
PRAKTISKO IEVIEŠANU
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Latvijas Republikas Valsts kanceleja, valsts pārvaldes iestāde, adrese:
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520,
un
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra, tiesu varai piederīgā
iestāde, adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801,
un
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, vadošā valsts iestāde
korupcijas mazināšanas un atklāšanas jomā, adrese: Brīvības iela 104 k-2,
Rīga, LV-1001,
kā arī
sabiedrība par atklātību „Delna”, reģistrācijas numurs: 40008037054,
juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011, turpmāk katra
saukta par „Puse”, bet visas kopā par „Puses”,
vienojas par šādu kopējo nostādni

Preambula
Apzinoties nepieciešamību regulāri pilnveidot demokrātiskas valsts
institūtu praktisko izpratni, piemērošanu un attīstību;
Apzinoties aktīvas pilsoniskās sabiedrības lomu demokrātiskas valsts
pastāvēšanā un tās iestāžu leģitimizācijā;
Apzinoties dialoga nepieciešamību starp pilsonisko sabiedrību un valsts
iestādēm Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajās tiesībās garantēto
cilvēktiesību pilnvērtīgā realizācijā;
Balstoties uz darba grupas, kas izveidota ar Valsts kancelejas direktora
2014.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.58 „Par darba grupu” un kuras sastāvā ir
eksperti no valsts sektora, privātā sektora un nevalstiskajām organizācijām
(turpmāk – „Darba grupa”), panākto vienošanos par šāda Memoranda
noslēgšanas lietderību un nepieciešamību,
PUSES ATZĪST:
1. Trauksmes cēlāju lomas nozīmīgums Latvijas sabiedriskajā un
valstiskajā sistēmā
Puses atzīst, ka aktīva pilsoniskā sabiedrība nozīmē arī atbildīgu
pieeju sabiedrības būtisko interešu ievērošanas praktisko
problēmjautājumu identificēšanā, risinājumu izstrādē un to
ieviešanas uzraudzībā. Tādēļ ir svarīga sabiedriskā iniciatīva, kas
norāda uz valsts un privātā sektora darbības atsevišķiem aspektiem,
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kas var negatīvi ietekmēt Latvijas Republikas Satversmē un
starptautiskajos dokumentos nostiprināto cilvēktiesību ievērošanu.
Trauksmes cēlāju institūta ieviešanas pamatā jābūt 3 pīlāriem:
- Tolerance pret atšķirīgiem un nepopulāriem viedokļiem;
- Lietas apstākļu izvērtēšana kopsakarā no atbildīgo iestāžu puses,
tai skaitā, koncentrēšanās uz lietas būtību, nevis atsevišķām
formalitātēm, kas atrauti pašas par sevi var vedināt uz citādu
(nepareizu, nepilnīgu vai maldinošu) situācijas izpratni;
- Savstarpēja uzticības gaisotne un motivācija uzlabot sabiedrisko
un valstisko kārtību kopumā.
2. Likumprojekta par trauksmes cēlāju mehānisma izstrāde
Puses atzīst par lietderīgu trauksmes cēlāju institūtu nostiprināt
atsevišķā likumprojektā, tādējādi sniedzot visai sabiedrībai signālu
par šī institūta pozitīvo ieguldījumu demokrātiskas valsts vērtību
stiprināšanā un aizsardzībā. Puses apņemas kopīgi izstrādāt
likumprojekta redakciju, kas balstās uz citu valstu, it īpaši Eiropas
Savienības dalībvalstu, praktisko pieredzi, vienlaikus koncentrējoties
uz Latvijas situācijas aspektiem. Likumprojekta izstrāde tiks veikta
Darba grupas ietvaros, vēlāko izstrādāto likumprojektu iesniedzot
Ministru prezidentam ar aicinājumu to virzīt tālākai izskatīšanai
Ministru kabinetā un Saeimā.
3. Pušu sadarbība likumprojekta tālākā virzībā
Pēc likumprojekta izstrādes Puses apņemas, atbilstoši savai
kompetencei un praktisko iespēju robežās, aktīvi informēt sabiedrību
par trauksmes cēlāju lomu korupcijas un nodokļu maksātāju naudas
izšķērdēšanas mazināšanā, valsts pārvaldes un politisko lēmumu
pieņemšanas procesa atklātības veicināšanā un citu sabiedrībai
būtiski svarīgu tēmu apzināšanai un risinājumiem, kas ļautu novērst
vai būtiski mazināt līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
4. Pušu sadarbība likuma īstenošanā un pilnveidošanā
Pēc likuma spēkā stāšanās Puses apņemas, savu iespēju un
kompetences robežās, sadarboties, lai veicinātu sekmīgu likuma
praktisko ieviešanu, tai skaitā, apzinot aspektus, kam, jāpievērš
lielāka praktiskā vērība likuma piemērošanā, kā arī savas
kompetences robežās iniciējot nepieciešamos uzlabojumus,
grozījumus vai papildinājumus likumā.
5. Memoranda juridiskā daba
Šis Memorands uzskatāms par labas gribas žestu, un tas nesatur
juridiski saistošas tiesības vai pienākumus. Tā noslēgšana un izpilde
ir brīvprātīga. Domstarpības par Memoranda normu saturu un
piemērošanu (izpildi) risināmas pārrunu ceļā.
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6. Memoranda darbības termiņš
Memorands stājas spēkā tā Parakstīšanas dienā (kas uzskatāma par
dienu, kad visas Puses parakstījušas visus Memoranda eksemplārus)
un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim. Ja kāda no Pusēm vismaz
1 (vienu) mēnesi pirms šī termiņa beigām nepaziņo par līdzdalības
izbeigšanu Memorandā, Memoranda darbība uzskatāma par
pagarinātu par 1 (vienu) gadu; tas automātiski attiecas arī uz katru
nākamo periodu.
Šis Memorands sastādīts 4 (četros) eksemplāros, pa vienam – katrai
Pusei un - katrs eksemplārs latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām.

PUŠU PARAKSTI:

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KANCELEJA

___________________________________________________
LATVIJAS REPUBLIKAS ĢENERĀLPROKURATŪRA

___________________________________________________
KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS

_____________________________________________________
SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU „DELNA”

___________________________________________________
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