NOLIKUMS
izsludinātajai atlīdzībai par zvērināta advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības pasūtītāju, izpildītāju un
atbalstītāju identitāti, atrašanās vietu, kā arī par jebkādu citu informāciju, kas veicinātu vainīgo
sodīšanu (turpmāk – Nolikums)
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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Mārtiņa Bunkus ģimene (turpmāk – Atlīdzības izsludinātājs) publiski izsludina atlīdzību ikvienam, kura
rīcībā ir jebkāda veida informācija par zvērināta advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības pasūtītāju,
izpildītāju, un atbalstītāju identitāti, atrašanās vietu, to pārvietošanās maršrutu pirms un pēc 2018.gada
30.maija un jebkāda cita informācija par pasūtītāju, izpildītāju, atbalstītāju un/vai to saistīto personu
darbībām, kā arī informācija par personām, tai skaitā bijušajiem un/vai esošajiem politiķiem, valsts
amatpersonām u.c. personām, kuras, iespējams, liek vai ir likušas jebkādus šķēršļus M.Bunkus
slepkavības izmeklēšanas gaitai, tostarp par šādu personu iespējamo nolaidību un/vai pretlikumīgu
rīcību, tai skaitā par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, korupciju, izspiešanu un krāpšanu
saistībā ar M.Bunkus slepkavību un/vai tās izmeklēšanas gaitu (turpmāk – Informācija).
Informācijas sniedzējam (turpmāk – Informācijas sniedzējs) par šī Nolikuma 1.1.punktā sniegto
noderīgo informāciju ir paredzēta atlīdzības izmaksa atbilstoši Nolikuma noteikumiem.
Kopējais atlīdzības apmērs par Informācijas sniegšanu ir 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši eiro), no
kuras Informācijas sniedzējam var tikt izmaksāta atlīdzība (turpmāk – Atlīdzība) atbilstoši Nolikuma
noteikumiem.
Par Informāciju šī Nolikuma izpratnē netiek uzskatīta tāda informācija, kas ir jau zināma Atlīdzības
izsludinātājam un/vai ir publiski pieejama, vispārzināma. Par Informāciju netiek uzskatīta arī tāda
informācija, kuras izcelsmes avots nav zināms.
Par Informācijas sniedzēju var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, personu apvienības.
Informācijas sniedzējs var sniegt Informāciju anonīmi. Anonīmas Informācijas iesniegšanas gadījumā
netiek izmaksāta Atlīdzība.
Informācija ir sniedzama pa tālruni: + 371 24 339 339, vai nosūtāma uz elektroniskā pasta adresi
atlidziba@protonmail.com vai bunkus@protonmail.com, vai nosūtāma/iesniedzama nodibinājuma
"Martins Bunkus Justice Foundation" juridiskajā adresē, Alberta ielā 12 - 5, Rīgā, LV-1010.

2. ATLĪDZĪBAS PIEDĀVĀJUMA TERMIŅŠ
2.1. Atlīdzības izmaksas piedāvājums par Informācijas sniegšanu ir spēkā līdz tā atsaukšanai vai Atlīdzības
summas pilnīgai izmaksai.
3. ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izmaksājamās Atlīdzības apmēra noteikšanā tiek vērtēta iesniegtās Informācijas:
3.1.1. attiecināmība uz Nolikuma 1.1.punktā minētiem faktiem un ziņām;
3.1.2. patiesuma pārbaudes iespējamība;
3.1.3. nozīmība Mārtiņa Bunkus slepkavības pasūtītāju, izpildītāju un/vai atbalstītāju identificēšanā un
sodīšanā;
3.1.4. 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.) un tās tālākizmantojamība.
3.2. Par precīzu izmaksājamās Atlīdzības apmēru katrā konkrētā gadījumā Informācijas sniedzējs un
Atlīdzības izsludinātājs noslēdz atsevišķu rakstveida vienošanos.
4. ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS KĀRTĪBA
4.1. Atlīdzības izsludinātājs pēc Informācijas sniedzēja saņemtās Informācijas izvērtēšanas atbilstoši
Nolikuma 3.1.punktam izsaka piedāvājumu par Atlīdzības apmēru, kādu Atlīdzības izsludinātājs varētu

izmaksāt Informācijas sniedzējam par Informācijas sniedzēja rīcībā esošās Informācijas nodošanu
Atlīdzības izsludinātājam.
4.2. Ja Atlīdzības izsludinātājs Informācijas sniedzēja sniegto Informāciju atzīst par noderīgu, autentisku un
attiecināmu uz Nolikuma 1.1.punktā minētajiem faktiem un ziņām, un Atlīdzības izsludinātājs ar
Informācijas sniedzēju ir panākuši vienošanos par izmaksājamās Atlīdzības apmēru, Atlīdzības
izsludinātājs ar Informācijas sniedzēju noslēdz atsevišķu rakstveida vienošanos (turpmāk –
Vienošanās).
4.3. Atlīdzības izsludinātāja piesolītā Atlīdzības izmaksa Informācijas sniedzējam nevar tikt atzīta par
saistošu Atlīdzības izsludinātājam līdz brīdim, kamēr starp Atlīdzības izsludinātāju un Informācijas
sniedzēju šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā nav noslēgta Vienošanās.
4.4. Gadījumā, ja pēc Vienošanās noslēgšanas tiek konstatēts, ka Informācijas sniedzēja iesniegtā
Informācija ir uzskatāma par nepatiesu (vai tā neapstiprinās), tad noslēgtā Vienošanās ir atzīstama par
spēkā neesošu no tās noslēgšanas brīža, ja vien Vienošanās neparedz citādi, un Informācijas
sniedzējam ir pienākums atlīdzināt tam izmaksāto Atlīdzību par sniegto Informāciju.
4.5. Atlīdzības izsludinātājam ir pienākums izmaksāt pielīgto Atlīdzību informācijas sniedzējam tikai
gadījumā, ja Informācijas sniedzēja iesniegtā informācija ir iesniegta Atlīdzības izsludinātājam
Vienošanās noteiktajā kārtībā un apjomā un tā ir atbilstoša Nolikumā izvirzītajām prasībām.
4.6. Atlīdzība tiek izmaksāta Informācijas sniedzējam Vienošanās noteiktajā kārtībā.
4.7. Pēc Vienošanās noslēgšanas un Informācijas saņemšanas, Atlīdzības izsludinātājs ir tiesīgs ar
Informāciju rīkoties pēc saviem ieskatiem un tā kļūst par Atlīdzības izsludinātāja īpašumu.
4.8. Atlīdzības apmērs, par kuru vienojas Informācijas sniedzējs un Atlīdzības izsludinātājs, ietver visus
piemērojamos nodokļus un/vai nodevas saistībā ar šādas Atlīdzības saņemšanu.
5. KONFIDENCIALITĀTE UN INFORMĀCIJAS TĀLĀKIZMANTOŠANA
5.1. Ar Vienošanās noslēgšanas brīdi, Atlīdzības izsludinātājs ir tiesīgs rīkoties ar visu tam nodoto
Informāciju pēc saviem ieskatiem, saglabājot Informācijas sniedzēja anonimitāti.
6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
6.1. Iesniedzot Informāciju Atlīdzības izsludinātājam Nolikuma 1.6.punkta kārtībā, Informācijas sniedzējs bez
atsevišķa rakstveida apliecinājuma piekrīt, ka Atlīdzības izsludinātājs veic Informācijas sniedzēja
personas datu apstrādi.
6.2. Atlīdzības izsludinātājs Informācijas sniedzēja personas datus apstrādā un glabā normatīvajos tiesību
aktos paredzētajā kārtībā.
6.3. Atlīdzības izsludinātājs nevar tikt uzskatīts par atbildīgu saistībā ar Informācijas sniedzēja iesniegtās
Informācijas izcelsmes un/vai iegūšanas veidu.
6.4. Visi strīdi, kas tieši vai netieši saistīti ar šajā Nolikumā noteiktajām saistībām un/vai to realizāciju, tiks
risināti sarunu ceļā, bet, ja tas neizdosies, tad strīdi tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības,
piemērojot Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus.
6.5. Nolikums sastādīts latviešu, angļu un krievu valodā. Strīdu gadījumā teksts latviešu valodā tiek uzskatīts
par noteicošo.
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