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Drukāt ziņu

Prezidents izsludina likumu par čekas dokumentu publiskošanu
Rīga, 16.okt., LETA. Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien izsludinājis likumu par bijušās Latvijas PSR Valsts
drošības komitejas (VDK) dokumentu publiskošanu, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Iepriekš prezidents atzina, ka Latvijas simtgadē beidzot jāpieliek punkts šim jautājumam. Vienlaikus gan viņš
uzsvēra, ka saskaņā ar Saeimas lemto šogad publiskojamā informācija būs nepilnīga un publicētie vārdi paši par sevi
vēl neko nepateiks par konkrētu cilvēku darīto. "Pirms steigties ar secinājumiem, būtiski sagaidīt un iepazīties ar
papildu informāciju. Pārsteidzīgi izdarot secinājumus, riskējam radīt maldīgu vēstures izpratni, nevis labāk izprast
Latvijas okupācijas periodā valdījušo totalitāro režīmu, tā darbības mehānismus un totālo sabiedrības kontroli," par
Vējoņa pausto iepriekš informēja Valsts prezidenta kancelejā.
Valsts prezidents arī esot izvērtējis drošības iestāžu sniegto informāciju par iespējamiem riskiem. "Es uzticos mūsu
valsts drošības iestādēm un viņu kompetencei. Tomēr sabiedrības interesēs ir publiskot VDK dokumentus, lai mēs
varētu pāršķirt arī šīs melnās Latvijas valsts un tautas vēstures lapas puses," uzsvēra Valsts prezidents.
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Vējonis izsludinās likumus par čekas dokumentu
publiskošanu un ātro kredītu ierobežošanu
12.10.2018
papildināta - Nebanku kreditētāji aicinās
prezidentu neizsludināt grozījumus Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā 11.10.2018
Deputāti pieņem likumu par VDK dokumentu
publiskošanu šogad 04.10.2018
Saeima pieņem likuma izmaiņas ātro kredītu
izmaksu ierobežošanai 04.10.2018

Kā ziņots, 4.oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumu par bijušās VDK dokumentu publiskošanu internetā
šogad.
Pieņemtais likums nosaka publiskot aģentūras alfabētisko un statistisko kartotēku, ārštata operatīvo darbinieku
uzskaites kartotēku, kā arī VDK darbinieku telefongrāmatas, kuras satur informāciju par VDK štata darbiniekiem, un
arhīvā pieejamos "Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas" aprakstus.
Noteikts, ka Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs līdz 3.decembrim nodod šos dokumentus Latvijas
Nacionālajam arhīvam publicēšanai tā mājaslapā līdz 31.decembrim.
Publicēta: 16.10.2018 06:28
Rihards Plūme, LETA
© Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot
masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.

PIESAKIES ZIŅĀM E-PASTĀ

Izmantojiet lielisku izdevību katru darbdienu bez
maksas saņemt svarīgāko notikumu kopsavilkumu
savā e-pastā. Šis pakalpojums Jums ļaus lasīt par
aktuālākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem vēl
pirms tos atspoguļo televīzija un prese, turklāt - bez
maksas!
aktuālākās ziņas par nozīmīgāko politikā, biznesā
un citās sfērās
katru darba dienu pulksten 16.00

Komentārs redaktoram

Ziņu aģents

viegli pārskatāms un ietaupa Jūsu laiku!
Vārds, Uzvārds:
E-pasts:

Esmu informēts, ka personas datu apstrāde notiek ar
mērķi ziņu saņemšanai konkrētajam adresātam.
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