“Jāņa Kārkliņa advokātu biroja”
NOLIKUMS
izsludinātajai atlīdzībai
par ziņu sniegšanu saistībā ar Latvijas Republikas amatpersonu koruptīvām un
citādi prettiesiskām darbībām Latvijas finanšu sistēmas jomā
(turpmāk – Nolikums)
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Jāņa Kārkliņa advokātu birojs (turpmāk – Birojs), pārstāvot AS “ABLV BANK” lielākos
akcionārus, publiski izsludina atlīdzību ikvienam, kura rīcībā ir jebkāda veida ziņas (tai skaitā,
bet ne tikai: dokumenti, elektroniskā sarakste, prezentācijas, audio vai video ieraksti), kā arī cita
veida informācija (ziņas) par faktiem, kas apstiprinātu pastāvošās aizdomas un varētu kalpot kā
papildu ziņas par Latvijas Republikas amatpersonu koruptīvām un citādi prettiesiskām
darbībām Latvijas finanšu sistēmas jomā, kā arī AS “ABLV Bank” (turpmāk – Banka)
piespiedu likvidācijas panākšanu gan pirms, gan pēc pašlikvidācijas plāna apstiprināšanas un
tajā skaitā arī tādiem faktiem (turpmāk kopā un katrs atsevišķi – Informācija), kas ir tieši vai
netieši saistīti ar:
1.1.1. konkrētu Latvijas Republikas valsts amatpersonu un/vai citu Latvijas privātpersonu
īstenotajām koruptīvām un citām prettiesiskām darbībām, kas bija/ir vērstas uz Bankas
piespiedu likvidācijas panākšanu, t.sk., maldinošas informācijas sniegšanu Latvijas, ārvalstu
un/vai pārnacionālām uzraugošajām un/vai cita veida organizācijām;
1.1.2. konkrētu Latvijas Republikas valsts amatpersonu īstenotu bezdarbību, kā rezultātā ir apzināti
neizpausta, noklusēta, noslēpta būtiska informācija par Banku komunikācijā ar Latvijas
valsts, ārvalstu un/vai pārnacionālām uzraugošajām un/vai cita veida organizācijām;
1.1.3. kukuļdošanas, kukuļņemšanas, kukuļa izspiešanas, starpniecības kukuļošanā, tirgošanās ar
ietekmi faktiem, tostarp par iepriekš minēto prettiesisko darbību mēģinājumiem, ciktāl tie
saistīti ar Bankas vai jebkuru citu Latvijas kredītiestāžu darbību, uzraudzību un kontroli;
1.1.4. Latvijas Republikas valsts amatpersonu veiktām darbībām, kas saistītas ar Bankas un jebkuru
citu Latvijas kredītiestāžu darbību, uzraudzību un kontroli, pretlikumīgā veidā izmantojot
savu varas un/vai dienesta stāvokli un/vai pārsniedzot pilnvaras;
1.1.5. konkrētu Latvijas Republikas valsts amatpersonu un/vai citu Latvijas privātpersonu
īstenotajām darbībām, kas bija/ir vērstas uz Bankas akcionāru sapulcē ierosinātā
pašlikvidācijas procesa apstiprināšanas apgrūtināšanu un/vai ietekmēšanu;
1.1.6. konkrētu Latvijas Republikas valsts amatpersonu un/vai citu Latvijas privātpersonu
īstenotajām darbībām, kas bija/ir vērstas uz Bankas iniciētās pašlikvidācijas procesa
atcelšanu vai Bankas piespiedu likvidācijas procesa uzsākšanu;
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1.1.7. par apzināti nepatiesu apgalvojumu izplatīšanu, ka no Bankas, tās akcionāru vai vadības
puses tiek plānoti un/vai organizēti pasākumi Bankas rīcībā esošo naudas līdzekļu (aktīvu)
izsaimniekošanai konkrētu personu interesēs pirms vai pēc Bankas iniciētā pašlikvidācijas
procesa uzsākšanas;
1.1.8. Bankas rīcībā esošo naudas līdzekļu (aktīvu) izsaimniekošanas plānošanu un/vai
organizēšanu vai cita veida pasākumu veikšanu Bankas piespiedu likvidācijas gadījumā;
1.1.9. jebkādu iespējamo Latvijas Republikas valsts amatpersonu un/vai Latvijas privātpersonu
pretlikumīgi veiktu politisko, ekonomisko vai cita veida spiedienu uz personām un
institūcijām, kas saistītas ar Bankas vai jebkuru citu Latvijas kredītiestāžu darbību,
uzraudzību un kontroli;
1.1.10. ziņām, kas apliecina citu kredītiestāžu un/vai to amatpersonu, Latvijas privātpersonu,
Latvijas Republikas nevalstisko organizāciju un/vai to amatpersonu iesaisti apzinātā Bankas
un/vai to akcionāru uzņēmējdarbības un reputācijas graušanā, ar mērķi panākt Bankas
darbības izbeigšanu;
1.1.11. citām ziņām, kuras sniedz informāciju par to, kur un kā var iegūt vai izprasīt pierādījumus,
iegūt liecinieku liecības, datus, kas palīdz pierādīt 1.1.1.-1.1.10.apakšpunktos norādītos
apstākļus.
1.2. Informācija par šī Nolikuma 1.1.punktā minētajiem apstākļiem ir pakļauta Nolikumā
paredzētajai Atlīdzības izmaksai gadījumā, ja informācijas sniedzēja (turpmāk – Informācijas
sniedzējs) rīcībā esošā Informācija atspoguļo ziņas un faktus par notikumiem laika posmā pēc
2010.gada 1.janvāra.
1.3. Informācijas vākšanai izsludinātais kopējais atlīdzības fonds sastāda 1’000’000 EUR (viens
miljons euro), no kura Informācijas sniedzējam var tikt izmaksāta atlīdzība (turpmāk –
Atlīdzība) atbilstoši šī Nolikuma 3.punktā paredzētajiem Informācijas iesniegšanas un
Atlīdzības apmēra noteikšanas un izmaksas kritērijiem.
1.4. Par Informāciju šī Nolikuma izpratnē netiek uzskatīta tāda informācija, kas ir atzīstama par
vispārzināmu, publiski pieejamu pirms Informācijas iesniegšanas Birojam vai arī jau Birojam
zināmu. Par Informāciju netiek uzskatīta arī tāda informācija, kuras izcelsmes avots un/vai
noformējums var tikt atzīts par klaji apšaubāmu (falsificētu) vai neatbilstošu šī Nolikuma
3.punktā paredzētajiem Informācijas attiecināmības kritērijiem.
1.5. Par Informāciju netiek uzskatītas ziņas par ASV valsts institūciju un/vai to amatpersonu rīcību,
un šādu ziņu iegūšana nav šīs izsludinātās Atlīdzības mērķis.
1.6. Šī Nolikuma ietvaros par Informācijas sniedzēju var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai
juridiska persona, kā arī iepriekš minēto personu apvienības. Informācijas sniedzējs ir tiesīgs arī
neatklāt savu identitāti un Informāciju sniegt anonīmi.
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1.7. Ja Informācija netiek sniegta anonīmi, Informācija iesniedzama Birojā klātienē, iepriekš
vienojoties par tikšanās laiku (rakstot uz elektroniskā pasta adresi: pieradijumi@karklins.lv vai
arī zvanot uz tālr. numuru +371 67205241) vai citādi sazinoties ar Biroju.
1.8. Ja Informācija tiek iesniegta anonīmi, Informācija iesniedzama to nosūtot uz Biroja adresi:
Blaumaņa iela 16/18-2, Rīga, LV-1011. Anonīmas Informācijas iesniegšanas gadījumā netiek
izmaksāta Atlīdzība.
2. ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS METODIKA
2.1. Atlīdzība par šī Nolikuma 1.punkta apakšpunktos norādītās Informācijas nodošanu Birojam tiek
noteikta no Birojam pieejamā kopējā neizmaksātā Atlīdzības apmēra uz šī Nolikuma 3.3.punktā
minētās Vienošanās noslēgšanas brīdi. Par precīzu Atlīdzības apmēru katrā konkrētā situācijā
Informācijas sniedzējs un Birojs noslēdz atsevišķu Vienošanos Nolikuma 3.3.punktā noteiktajā
kārtībā.
2.2. Izmaksājamās Atlīdzības apmēra noteikšanā tiek vērtēta iesniegtās Informācijas:
2.2.1. attiecināmība uz šī Nolikuma 1.1.punktā minētām ziņām un faktiem;
2.2.2. forma, kas var būt gan mutiska, gan dokumentu oriģinālu un/vai to apliecinātu atvasinājumu
formā, gan arī neapliecinātu kopiju un/vai izdruku formā, kā arī citā fiksācijas formā
(piemēram, elektroniskie datu nesēji u.tml.);
2.2.3. patiesuma pārbaudes iespējas.

3. INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANAS UN ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Informācijas sniedzēja iesniegtā Informācija Birojam var tikt atzīta par attiecināmu tādā
gadījumā, ja tā tieši vai netieši pamato šī Nolikuma 1.1.punktā minētās ziņas un faktus.
3.2. Informācijas sniedzējs, iepriekš Nolikuma 1.7.punktā noteiktajā kārtībā saskaņojot ierašanos
Birojā, klātienē sniedz ziņas Birojam par Informācijas sniedzēja rīcībā esošo Informāciju
(pierādījumiem, kādi ir Informācijas sniedzēja rīcībā un faktiem, ko tie apliecina). Birojs pēc
Informācijas sniedzēja norādītās Informācijas satura un/vai attiecināmības izvērtēšanas, tostarp
tās autentiskuma un patiesuma pārbaudes šī Nolikuma izpratnē, izsaka piedāvājumu par
Atlīdzības apmēru, kādu Birojs varētu izmaksāt Informācijas sniedzējam par Informācijas
sniedzēja rīcībā esošās Informācijas nodošanu Birojam un turpmāku izmantošanu, atbilstoši
Nolikumā minētajam.
3.3. Ja Birojs Informācijas sniedzēja sniegto Informāciju atzīst par attiecināmu, autentisku un
noderīgu, un Birojs ar Informācijas sniedzēju ir panākuši vienošanos par izmaksājamās
Atlīdzības apmēru, Birojs ar Informācijas sniedzēju noslēdz atsevišķu rakstveida vienošanos,
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kurā tiek noteikti precīzi Birojam iesniedzami pierādījumi un fakti, kurus šie pierādījumi
apliecinās, pierādījumu iesniegšanas termiņš, Atlīdzības apmērs un izmaksas kārtība, kā arī citi
noteikumi pēc pušu ieskatiem (turpmāk – Vienošanās).
3.4. Gadījumā, ja Biroja vai valsts institūciju veiktās Informācijas patiesuma pārbaudes rezultātā
tiek konstatēts, ka Informācijas sniedzēja iesniegtā Informācija ir uzskatāma par nepatiesu (vai
tā neapstiprinās), tad sākotnēji noslēgtā Vienošanās ir atzīstama par spēkā neesošu no tās
noslēgšanas brīža, ja vien Vienošanās neparedz citādi.
3.5. Gadījumā, ja starp Informācijas sniedzēju un Biroju tiek noslēgta Vienošanās, Informācijas
sniedzējs Vienošanās noteiktajā kārtībā nodod Birojam tā rīcībā esošo Informāciju. Birojam
rodas pienākums izmaksāt pielīgto Atlīdzību tikai gadījumā, ja Informācijas sniedzēja iesniegtā
informācija ir iesniegta Birojam Vienošanās noteiktajā kārtībā un apjomā un ir atbilstoša
Nolikumā izvirzītajām prasībām.
3.6. Vienošanās ietvaros pielīgtā Atlīdzība tiek pārskaitīta uz Informācijas sniedzēja bankas
norēķinu kontu vai Informācijas sniedzēja norādītas trešās personas bankas norēķinu kontu,
atbilstoši Vienošanās norādītajiem Atlīdzības izmaksas rekvizītiem 10 (desmit) dienu laikā, ja
vien Vienošanās neparedz citādu norēķina kārtību.
3.7. Līdz Vienošanās noslēgšanai Birojs nav tiesīgs rīkoties ar Informācijas sniedzēja sniegtajām
ziņām, nodot tās trešajām personām vai tiesībsargājošām iestādēm bez Informācijas sniedzēja
piekrišanas.
3.8. Pēc Vienošanās noslēgšanas un Informācijas saņemšanas Vienošanās izpildes ietvaros, Birojs ir
tiesīgs ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, t.sk., nodot tiesībsargājošām iestādēm.
3.9. Atlīdzības apmērs par kuru, atbilstoši Nolikumā noteiktajam, vienojas Informācijas sniedzējs un
Birojs, ietver visus piemērojamos nodokļus un/vai nodevas saistībā ar šādas Atlīdzības
saņemšanu. Informācijas sniedzējs ar šo tiek arī informēts, ka normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, kārtībā un apmērā no Atlīdzības summas pirms tās izmaksas var tikt ieturēti nodokļi
iemaksai valsts budžetā.
4. PIEDĀVĀJUMA TERMIŅŠ
4.1. Biroja izteiktais piedāvājums par Atlīdzības izmaksu saistībā ar Informācijas sniegšanu Birojam
ir terminēts, ar galējo Informācijas iesniegšanas termiņu Birojam līdz 2019.gada 1.oktobrim.
4.2. Birojs ir tiesīgs šī Nolikuma 4.1.punktā paredzēto Informācijas iesniegšanas termiņu vienpusēji
pagarināt.
5. KONFIDENCIALITĀTE UN INFORMĀCIJAS TĀLĀKIZMANTOŠANA
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5.1. Ja starp Informācijas iesniedzēju un Biroju nav noslēgta Vienošanās, Birojs apņemas neizpaust
trešajām personām informāciju, ko sākotnējās komunikācijas un/vai Informācijas pārbaudes
laikā Birojs būs ieguvis no Informācijas sniedzēja, par Informācijas sniedzēja identitāti un/vai
sniegto Informāciju.
5.2. Pēc Vienošanās noslēgšanas brīža Birojs ir tiesīgs rīkoties ar visu tam nodoto Informāciju pēc
saviem ieskatiem, vienīgi saglabājot konfidencialitāti uz Informācijas sniedzēja identitāti, kas
var tikt izpausta vienīgi Bankai, tās akcionāriem, un/vai tiesībsargājošām iestādēm, ja vien
Vienošanās neparedz citādāk.
5.3. Gadījumā, ja Informācijas sniedzējam saistībā ar Informācijas iesniegšanu Birojam būs
nepieciešama juridiskā palīdzība tiesībsargājošās iestādēs, Birojs pēc Informācijas sniedzēja
lūguma, Vienošanās noteiktajā kārtībā apņemas bez maksas nodrošināt Informācijas sniedzējam
nepieciešamo advokāta juridisko palīdzību.
6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
6.1. Informācijas sniedzējs, iesniedzot Informāciju Birojam, atklātā veidā bez atsevišķa rakstveida
apliecinājuma piekrīt, ka Birojs veic Informācijas sniedzēja personas datu apstrādi nolūkā
nodrošināt iespējamās Vienošanās par Atlīdzības izmaksu noslēgšanu.
6.2. Birojs Informācijas sniedzēja personas datus apstrādā un glabā normatīvajos tiesību aktos
paredzētajā kārtībā atbilstoši šī Nolikuma 6.1.punktā norādītā mērķa sasniegšanai, apņemoties
neizpaust Informācijas sniedzēja personas datus trešajām personām, izņemot 5.2.punktā
noteikto gadījumu.
6.3. Gadījumā, ja šī Nolikuma 3.punktā paredzētajā kārtībā netiek konstatēta Informācijas sniedzēja
rīcībā esošās Informācijas attiecināmība un/vai atbilstība šī Nolikuma prasībām, Birojs apņemas
dzēst un iznīcināt jebkāda veida Informācijas sniedzēja Birojam nodotos personas datus, kas
tieši vai netieši varētu norādīt uz Informācijas sniedzēja identitāti.
6.4. Visa informācija, kas Birojam kļuvusi zināma, atbilstoši Nolikumā minētajam, Advokatūras
likuma izpratnē uzskatāma par ziņām, kas iegūtas juridiskās palīdzības sniegšanas ietvaros AS
“ABLV BANK” lielākajiem akcionāriem.
6.5. Birojs nevar tikt uzskatīts par atbildīgu saistībā ar Informācijas sniedzēja iesniegtās
Informācijas izcelsmes un/vai iegūšanas veidu, ja vien nav acīmredzams, ka iesniegtā
Informācija ir iegūta prettiesiski.
6.6. Šī Nolikuma ietvaros piesolītā Atlīdzības izmaksa Informācijas sniedzējam nav uzskatāma par
Biroja veiktu saistošu vienpusēju atlīdzības apsolījumu Civillikuma izpratnē un tādējādi nevar
tikt atzīta par saistošu Birojam līdz brīdim, kamēr starp Informācijas sniedzēju un Biroju šī
Nolikuma kārtībā nav noslēgta Vienošanās par Birojam iesniedzamās Informācijas saturu,
Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.
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6.7. Šis Nolikums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tie piemērojami Nolikuma
izpildē. Visi strīdi, kas tieši vai netieši saistīti ar šajā Nolikumā noteiktajām saistībām un/vai to
realizāciju, tiks risināti Latvijas Republikas tiesā.

Nolikums apstiprināts:
Rīgā, 2018.gada 17.septembrī
______________________
Zvērināts advokāts, Dr.iur. Jānis Kārkliņš,
Biroja vadošais partneris
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