
pecKNAB-23102008-MPinstrukcija.doc

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

2008.gada      .oktobrī Instrukcija Nr.
Rīgā (prot. Nr.                .§)

Kārtība, kādā ierosina ieteikt iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja priekšnieku

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā Ministru kabinets ierosina ieteikt
iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku.

2. Ministru kabinets nosaka pretendentu Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja priekšnieka amatam (turpmāk – pretendents), pieteikumu
iesniegšanas laiku un termiņu.

3. Valsts kanceleja reģistrē pretendentu pieteikumus un izvērtē
pretendentu atbilstību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma
4.panta otrajā daļā noteiktajiem obligātajiem kritērijiem.

4. Papildus šīs instrukcijas 3.punktā noteiktajam Valsts kanceleja lūdz
pretendentu iesniegt rakstisku informāciju, kas apliecinātu pretendenta:

4.1. pieredzi izmeklēšanas un operatīvajā darbā;
4.2. pieredzi iestādes vadītāja (vadītāja vietnieka) vai citā vadītāja darbā;
4.3. labo reputāciju (iesniedzot rakstiskas atsauksmes no iepriekšējām

darbavietām).

5. Valsts kanceleja apkopo saņemto informāciju par pretendenta atbilstību
šīs instrukcijas 3.punktam, kā arī apkopo saskaņā ar šīs instrukcijas 4.punktu
saņemto informāciju un iesniedz to Ministru prezidentam.

6. Ministru prezidents par pretendentu, kas atbilst Korupcijas un
novēršanas likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem obligātajiem kritērijiem, lūdz
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ģenerālprokuroru, Satversmes aizsardzības biroja direktoru un Augstākās tiesas
priekšsēdētāju 10 dienu laikā sniegt savu viedokli.

7. Pēc šīs instrukcijas 6.punktā minēto viedokļu saņemšanas, bet ne vēlāk
kā septiņu dienu laikā pēc viedokļa sniegšanai paredzētā termiņa beigām
Ministru prezidents virza apkopoto informāciju (atbilstoši šīs instrukcijas 3. un
4.punktam) apspriešanai Ministru kabinetā.

8. Ministru prezidents uzaicina pretendentus uzstāties Ministru kabineta
sēdē ar savu skatījumu par korupcijas novēršanu un apkarošanu un atbildēt uz
Ministru kabineta locekļu jautājumiem.

9. Ministru kabinets pēc pretendentu noklausīšanās pieņem lēmumu par
pretendentiem, kurus Ministru prezidents lūgs izvērtēt Nacionālās drošības
padomes sēdē.

10. Pēc Nacionālās drošības padomes locekļu viedokļu uzklausīšanas
Ministru prezidents virza vienu pretendentu apspriešanai Ministru kabineta sēdē
un ieteikšanai iecelt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
amatā.

11. Ja Ministru kabinets nevienu no Ministru kabineta sēdē apspriestajiem
kandidātiem neiesaka Saeimai iecelšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja priekšnieka amatā, Ministru kabinets nosaka atkārtotu pretendentu
pieteikumu iesniegšanas laiku un termiņu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
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