Jaunās konservatīvas partijas un …
SADARBĪBAS MEMORANDS

Rīga, 2020. gada 20. februārī
Memoranda dalībnieki un noslēgšanas pamatojums

1.

Jaunā konservatīvā partija un …, kopā sauktas Puses:
Apzinoties, ka šī brīža Rīgas domes koalīcijas partijas ilgstoši īstenojušas sistēmisko
korupciju un piedalījušās galvaspilsētas izzagšanā, kā arī saprotot, ka šīs partijas
nevērsīsies pret savām shēmām un bloķēs jebkuras darbības, kas saistītas ar to
atmaskošanu;
Apzinoties, ka valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās nedrīkst pastāvēt iespēja
neatklāt, kā izlietoti nodokļu maksātāju līdzekļi;
Apzinoties, ka nodrošinot informācijas pieejamību par publisko līdzekļu izlietojumu,
uzlabosies konkurences vide publiskajos iepirkumos un saruks nesaimnieciskas vai
koruptīvas darbības riski;
Norādot, ka visi koalīcijas deputāti ir līdzvainīgi korupcijas sekmēšanā, jo ar savu
balsojumu atbalstījuši šīs shēmas;
Izprotot korupcijas riskus un iespējamo kaitējumu Rīgas attīstībai;
Apzinoties iespējamo kaitējumu galvaspilsētai un valstij, sadarbojoties ar politiskajiem
spēkiem, kuru darbība var vājināt Latvijas suverenitāti un demokrātiju, kā arī radīt
korupcijas riskus pašvaldības pārvaldē.
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Puses noslēdz šo sadarbības memorandu un ar šo apņemas:
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Pēc ievēšanas Rīgas domē, nesadarboties ar partijām “Saskaņa”, “Gods Kalpot Rīgai”
un Latvijas Krievu savienību, t.sk. neveidojot kopīgu koalīciju;
Īstenot risinājumus, kas liegs noslepenot informāciju, kas saistīta ar valsts, pašvaldību
un to kapitālsabiedrību un nodibinājumu līdzekļu izlietojumu;
Īstenot risinājumus, kas mazinās korupcijas riskus publiskajos iepirkumos.

Memoranda izpildes nosacījumi
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Memorands stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un tā darbības ilgums ir
beztermiņa;
Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar šī Memoranda izpildi, Puses risina
sarunu ceļā;
Izmaiņas Memorandā tiek sagatavotas rakstiski un tās stājas spēkā pēc to parakstīšanas;
Memorandu var izbeigt pēc abu Pušu vienošanās, kādai no Pusēm to rakstiski paziņojot
30 dienas iepriekš;
Memorands ir sastādīts uz …. lapām, …. eksemplāros, katrai no Pusēm paredzēts viens
eksemplārs.
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