Likumprojekts
Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā
Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10. nr.; 2003, 8.,
14. nr.; 2005, 2., 5., 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 15. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2011, 169. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1. panta otro daļu aiz vārda "izpildi" ar vārdiem "un
priekšvēlēšanu aģitācijas un aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par
likuma ierosināšanu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu
ierobežojumu izpildi".
2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:
"2. pants. Biroja statuss
(1) Birojs ir Ministru kabineta institucionālā pārraudzībā esoša tiešās
pārvaldes iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā
un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību
finansēšanas noteikumu izpildes un priekšvēlēšanu aģitācijas un aģitācijas pirms
tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par
Saeimas atsaukšanas ierosināšanu ierobežojumu izpildi kontrolē.
(2) Valsts pārvaldes iekārtas likuma regulējums attiecas uz Biroju ciktāl
šajā likumā nav noteikts citādi. Ministru kabinets institucionālo pārraudzību
īsteno ar Ministru prezidenta starpniecību. Pārraudzība ietver Ministru
prezidenta tiesības pārbaudīt Biroja priekšnieka pieņemto pārvaldes lēmumu
tiesiskumu un uzdot Biroja priekšniekam atcelt prettiesisku pārvaldes lēmumu
vai prettiesiskas bezdarbības gadījumā uzdot pieņemt pārvaldes lēmumu
gadījumos, kas nav saistīti ar šajā likumā noteikto Biroja funkciju īstenošanu (šā
likuma 7. pants, 8. pants, 9. pants un 9.1 pants).
(3) Ja Biroja priekšnieks nepiekrīt Ministru prezidenta lēmumam (šā panta
otrā daļa), Biroja priekšnieks ir tiesības lūgt šā likuma 4. panta 1.2 daļā minētās
komisijas atzinumu. Komisija atzinumu sniedz Ministru kabinetam. Ministru
kabineta lēmums ir galīgs.
(4) Birojs ir operatīvās darbības subjekts.".
3. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:
"3. pants. Biroja struktūra
Biroja struktūru, kuras sastāvā ir centrālais aparāts un teritoriālās nodaļas,
nosaka Biroja reglamentā.".
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4. 4. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Biroja priekšnieks vada Biroja darbu un atbild par šajā likumā
noteikto Biroja funkciju efektīvu izpildi. Biroja priekšnieku pēc Ministru
kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima. Biroja priekšnieku
atbrīvo no amata Saeima šajā likumā noteiktajā kārtībā.";
izslēgt 1.1 daļā otro teikumu;
papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(1.2) Biroja priekšnieka amata pretendentu atlasi, kā arī citu šajā likumā
noteikto ar Biroja priekšnieka darbību saistītu jautājumu izvērtēšanu veic
komisija, kuru vada Valsts kancelejas direktors un kuras sastāvā ir Augstākās
tiesas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Satversmes aizsardzības biroja direktors
un Drošības policijas priekšnieks. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina
Valsts kanceleja.";
izteikt otrās daļas 8. punktu šādā redakcijā:
"8) nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts,
drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata
darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;";
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
(3) Biroja priekšnieks veic Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta
pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā
arī:
1) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biroju;
2) izdot Biroja iekšējos normatīvos aktus bez īpaša saskaņojuma ar
Ministru prezidentu;
3) nosaka lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas piekritību Birojā;
4) ne retāk kā reizi gadā sniedz Ministru kabinetā un Saeimā ziņojumu par
Biroja darbības rezultātiem tā funkciju izpildē, Biroja personālpolitikas attīstību
un budžeta līdzekļu izlietojumu. Uz ziņojuma izskatīšanu Ministru kabinetā un
Saeimā uzaicina arī ģenerālprokuroru.";
papildināt ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
"(5) Biroja priekšnieka amata pilnvaras bez īpaša lēmuma izbeidzas:
1) pēc trīs mēnešiem no dienas, kad Biroja priekšnieks Ministru
prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam iesniedzis iesniegumu par atteikšanos
no amata;
2) ja beidzas likumā noteiktais pilnvaru termiņš;
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3) ja Saeima ievēlējusi, iecēlusi vai apstiprinājusi viņu citā amatā,
vienlaikus atbrīvojot no iepriekšējā amata;
4) ja spēkā stājies notiesājošs tiesas spriedums;
5) ja iestājusies nāve.
(6) Biroja priekšnieku ar Saeimas lēmumu var atbrīvot no amata, ja šajā
likumā noteiktajā kārtībā konstatē, ka:
1) pildot dienesta pienākumus, viņš ir pieļāvis tīšu likuma pārkāpumu vai
nolaidību kā rezultātā iestājušās būtiskas sekas;
2) neatbilst šā likuma 4. panta otrajā daļā noteiktajām prasībām;
3) piedalās politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību darbībā;
4) nav ievērojis likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus un aizliegumus kā rezultātā
iestājušās būtiskas sekas;
5) sasniedzis valsts noteikto pensijas vecumu, izņemot gadījumu, kad par
atstāšanu amatā uz noteiktu laiku ir pamatots Saeimas lēmums;
6) sakarā ar to, ka viņš pārejošas darbnespējas dēļ nav pildījis amata
pienākumus ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas vai sešus mēnešus viena
gada periodā.
(7) Šā panta sestās daļas 1., 2. 3., 4. un 6. punktā minēto iemeslu
izvērtēšanu Biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata veic šā likuma 4. panta
1.2 daļā minētā komisija pēc Saeimas, Ministru kabineta, Ministru prezidenta vai
ģenerālprokurora ierosinājuma. Minētā komisija pēc Saeimas, Ministru kabineta,
Ministru prezidenta vai ģenerālprokurora ierosinājuma izskata arī citus
jautājumus, kas saistīti ar efektīvu Biroja darbības nodrošināšanu, tai skaitā
saistībā ar šā likuma 4. panta trešās daļas 4. punktā minētā ziņojuma izskatīšanu
Ministru kabinetā vai Saeimā. Komisija sniedz atzinumu Saeimai, kas lemj par
turpmāko rīcību, ja nepieciešams, izveido parlamentārās izmeklēšanas komisiju
Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.
(8) Saeimas lēmums par Biroja priekšnieka atbrīvošanu no amata nav
pārsūdzams.
(9) Sešus mēnešus pirms Biroja priekšnieka amata pilnvaru termiņa
beigām Biroja priekšnieks iesniedz Saeimā šā likuma 4. panta trešās daļas
4. punktā paredzēto ziņojumu. Pēc minētā ziņojuma uzklausīšanas, kā arī
ģenerālprokurora un Ministru prezidenta viedokļa uzklausīšanas Saeima var
lemt par Biroja priekšnieka pilnvaru termiņa pagarināšanu uz vēl vienu
termiņu.".
5. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
"5. pants. Biroja amatpersonas un darbinieki
(1) Birojā nodarbinātie ir Biroja amatpersonas un darbinieki. Biroja
amatpersonas, kas nodrošina Biroja funkciju izpildi un atbild par to, ir Biroja
priekšnieks, viņa vietnieki, centrālā aparāta nodaļu un teritoriālo nodaļu vadītāji,
izmeklētāji un speciālisti. Biroja darbinieki ir pārējie Birojā nodarbinātie.
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(2) Biroja amatpersonas un darbinieki atrodas valsts dienestā un to
dienesta tiesiskajām attiecībām piemērojamas darba tiesiskās attiecības
regulējošo normatīvo aktu normas, kas nosaka vienlīdzīgu tiesību principu,
atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas,
darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka materiālo atbildību un
termiņus, ciktāl to nenosaka šis likums, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums vai Valsts pārvaldes iekārtas
likums.
(3) Uz Biroja amatpersonas amatu (izņemot Biroja priekšnieku), var
pretendēt persona, kura atbilst šādām obligātajām prasībām:
1) ir Latvijas pilsonis;
2) pārvalda latviešu valodu un vismaz vienu svešvalodu;
3) ieguvusi augstāko izglītību un uzkrājusi amatam atbilstošu darba
pieredzi;
4) nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
5) nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības
noņemšanas vai dzēšanas);
6) nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
7) nav saukta pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, kad persona ir
saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz
reabilitējoša pamata;
8) nav un nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts,
drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata
darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;
9) nav un nav bijusi ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas
organizācijas dalībnieks.
(4) Uz Biroja darbinieka amatu var pretendēt persona, kura atbilst šādām
obligātajām prasībām:
1) ir Latvijas pilsonis;
2) pārvalda latviešu valodu;
3) ieguvusi vismaz vidējo izglītību un uzkrājusi amatam atbilstošu darba
pieredzi;
4) nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
5) nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības
noņemšanas vai dzēšanas);
6) nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
7) nav saukta pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, kad persona ir
saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz
reabilitējoša pamata;
8) nav un nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts,
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drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata
darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;
9) nav un nav bijusi ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas
organizācijas dalībnieks.
(5) Biroja priekšnieks nosaka pretendentu uz Biroja amatpersonas vai
darbinieka amatu atlases kārtību.
(6) Biroja amatpersonām un darbiniekiem jāatbilst prasībām, kādas
paredzētas likumā "Par valsts noslēpumu", lai saņemtu speciālo atļauju pieejai
valsts noslēpumam."
6. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:
"5.1 pants. Biroja amatpersonu un darbinieku dienesta attiecībām
piemērojamais regulējums
(1) Birojā nodarbinātie ir Biroja amatpersonas un darbinieki. Biroja
amatpersonas, kas nodrošina Biroja funkciju izpildi un atbild par to, ir Biroja
priekšnieks, viņa vietnieki, centrālā aparāta nodaļu un teritoriālo nodaļu vadītāji,
izmeklētāji un speciālisti. Biroja darbinieki ir pārējie Birojā nodarbinātie.
(2) Biroja amatpersonas un darbinieki atrodas valsts dienestā un to
dienesta attiecību noregulēšanai piemēro Valsts dienesta likumu ciktāl šajā
likumā nav noteikts citādi. Piemērojot Valsts dienesta likuma normas Birojā
nodarbinātajiem, uz Biroja amatpersonām attiecina minētā likuma regulējumu,
kas attiecas uz ierēdņiem, izņemot tiesības uz patstāvīgu civildienestu un ierēdņa
solījumu, un uz Biroja darbiniekiem – regulējumu, kas attiecas uz darbiniekiem,
gadījumos, kad minētajā likumā regulējums ir atšķirīgs ierēdņiem un
darbiniekiem.
(3) Birojā nodarbināto pretendentu atlasē papildus Valsts dienesta likumā
noteiktajām metodēm Birojs ir tiesīgs piemērot arī citas pretendentu atlases
metodes, kuras nosaka Biroja priekšnieks. Uz Biroja amatpersonām un
darbiniekiem neattiecas Valsts dienesta likumā paredzētais regulējums par
pārcelšanu valsts interesēs citā amatā citā iestādē.
(4) Biroja centrālā aparāta amatpersonas un darbiniekus, kā arī teritoriālo
nodaļu vadītājus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Biroja priekšnieks. Biroja
teritoriālo nodaļu amatpersonas un darbiniekus pēc attiecīgās teritoriālās nodaļas
vadītāja ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Biroja priekšnieks.
(5) Biroja amatpersonām un darbiniekiem jāatbilst prasībām, kādas
paredzētas likumā "Par valsts noslēpumu", lai saņemtu speciālo atļauju pieejai
valsts noslēpumam.
(6) Biroja priekšnieka lēmumu par Biroja amatpersonas vai darbinieka
atbrīvošanu no amata Biroja amatpersona vai darbinieks var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(7) Biroja amatpersonu un darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai,
atbrīvošanai no dienesta nav nepieciešama arodbiedrības piekrišana.
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5.2 pants. Biroja amatpersonu un darbinieku atstādināšana no
pienākumu izpildes
(1) Biroja amatpersonu vai darbinieku no pienākumu izpildes var
atstādināt Biroja priekšnieks Valsts dienesta likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Biroja priekšnieka var atstādināt no pienākumu izpildes ar
ģenerālprokurora lēmumu, ja attiecībā pret Biroja priekšnieku ir uzsākta
kriminālvajāšana vai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis.
Atlīdzības izmaksu Biroja priekšnieka atstādināšanas gadījumā nosaka saskaņā
ar Valsts dienesta likumā noteikto kārtību.".
7. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:
"6. pants. Biroja amatpersonu un darbinieku iecelšana amatā un
atbrīvošana no amata
(1) Biroja centrālā aparāta amatpersonas un darbiniekus, kā arī teritoriālo
nodaļu vadītājus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Biroja priekšnieks. Biroja
teritoriālo nodaļu amatpersonas un darbiniekus pēc attiecīgās teritoriālās nodaļas
vadītāja ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Biroja priekšnieks.
(2) Biroja amatpersonas (izņemot Biroja priekšnieku) vai darbinieka
dienesta attiecības Birojā izbeidzas:
1) ja Biroja amatpersona un darbinieks ar Biroja priekšnieka lēmumu tiek
atbrīvots no amata:
a) pēc paša vēlēšanās,
b) sakarā ar termiņa izbeigšanos,
c) sakarā ar pārbaudes neizturēšanu,
d) sakarā ar neatbilstību ieņemamam amatam,
e) sakarā ar to, ka darba izpildes vērtējuma rezultāta kritēriji ir
neapmierinoši,
f) sakarā ar amatpersonas vai darbinieka neatbilstību šajā likumā
noteiktajām obligātajām prasībām (šā likuma 5. panta trešā, ceturtā un piektā
daļa),
g) sasniedzot valsts noteikto pensijas vecumu, izņemot gadījumus, kad par
attiecīgās amatpersonas vai darbinieka atstāšanu amatā uz noteiktu laiku ir
pamatots lēmums,
h) sakarā ar Biroja amatpersonas vai darbinieka amata likvidāciju vai
amatpersonu vai darbinieku skaita samazināšanu,
i) sakarā ar to, ka viņš pārejošas darbnespējas dēļ nav pildījis amata
pienākumus ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas vai sešus mēnešus viena
gada periodā,
j) atbrīvošanu no amatpersonas vai darbinieka amata piemērojot kā
disciplinārsodu,
k) sakarā ar ievēlēšanu amatā valsts vai pašvaldības iestādē,
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l) sakarā ar nereabilitējošu notiesājošu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu krimināllietā,
m) sakarā ar to, ka nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ,
un to apliecina ārsta atzinums;
2) sakarā ar amatpersonas vai darbinieka nāvi;
3) pamatojoties uz Biroja priekšnieka un amatpersonas vai darbinieka
vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu.
(4) Biroja priekšnieka lēmumu par Biroja amatpersonas vai darbinieka
atbrīvošanu no amata Biroja amatpersona vai darbinieks var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(5) Biroja amatpersonu un darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai,
atbrīvošanai no dienesta nav nepieciešama arodbiedrības piekrišana.
(6) Ja pret Biroja amatpersonu vai darbinieku piemērots ar brīvības
atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai uzsākta kriminālvajāšana, Biroja
priekšnieks var atstādināt to (Biroja priekšnieku – ģenerālprokurors) no amata
pienākumu izpildes, apturot pilna atalgojuma izmaksu par turpmāko laiku no
atstādināšanas dienas, par šo laiku samaksājot minimālo mēnešalgu, ja
amatpersonai vai darbiniekam normatīvajos aktos ir noteikti speciālie valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
(7) Ja šādi atstādināto Biroja amatpersonu vai darbinieku tiesa atzīst par
vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, atalgojumu par atstādināšanas laiku
neizmaksā, bet, ja atstādināšanas laikā amatpersonai vai darbiniekam maksāta
minimālā mēnešalga, starpību starp pilnu atalgojumu un minimālo mēnešalgu
par atstādināšanas laiku neizmaksā. Attaisnošanas gadījumā Biroja amatpersonai
vai darbiniekam izmaksā atalgojumu par atstādināšanas laiku, bet, ja
atstādināšanas laikā amatpersonai vai darbiniekam maksāta minimālā
mēnešalga, izmaksā starpību starp pilnu atalgojumu un minimālo mēnešalgu.".
8. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:
"6.1 pants. Biroja amatpersonu un darbinieku darbības un tās
rezultātu novērtēšana
(1) Biroja amatpersonu un darbinieku darbības un tās rezultātu
novērtēšanu katru gadu veic amatpersonas vai darbinieka tiešais vadītājs vai
Biroja priekšnieka izveidota vērtēšanas komisija. Uz Biroja priekšnieku
neattiecas darbības un tās rezultātu novērtēšana.
(2) Biroja priekšnieka vietnieku darbības un tās rezultātu novērtēšanai
Biroja priekšnieks izveido un vada komisiju, kuras sastāvā iekļauj pārstāvjus no
Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Satversmes
aizsardzības biroja un Drošības policijas.
(3) Biroja amatpersonu un darbinieku darbības un tās rezultātu
novērtēšanu veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē valsts tiešās
pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu.
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(4) Novērtēšanas rezultātu izmanto par pamatu lēmumam par valsts
dienesta attiecību turpināšanu vai izbeigšanu, pārcelšanu citā amatā, atlīdzības
noteikšanu."
9. Papildināt II nodaļu ar 6.2 pantu šādā redakcijā:
"6.2 pants. Biroja amatpersonu un darbinieku apliecības un žetoni
(1) Biroja amatpersonām un darbiniekiem ir dienesta apliecība, kuras
aprakstu un paraugu nosaka Ministru kabinets, bet izsniegšanas un izmantošanas
kārtību nosaka Biroja priekšnieks.
(2) Biroja amatpersonām ir žetoni, kuru aprakstu un paraugu nosaka
Ministru kabinets, bet izsniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Biroja
priekšnieks. Biroja amatpersonas žetonu kopā ar dienesta apliecību izmanto
pilnvaru apliecināšanai."
10. Papildināt II nodaļu ar 6.3 pantu šādā redakcijā:
"6.3 pants. Biroja amatpersonu un darbinieku darba izpildes
novērtējums
(1) Biroja amatpersonu un darbinieku darba izpildi novērtē Valsts
dienesta likumā noteiktajā kārtībā ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
(2) Biroja priekšnieka vietnieku darba izpildes novērtēšanai Biroja
priekšnieks izveido un vada komisiju, kuras sastāvā iekļauj pārstāvjus no Valsts
kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Satversmes aizsardzības
biroja un Drošības policijas.".
11. 7. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
"1) izstrādā politikas plānošanas dokumentus korupcijas un apkarošanas
jomā;
2) koordinē apstiprinātajos politikas plānošanas dokumentos korupcijas
un apkarošanas jomā minēto institūciju sadarbību, lai nodrošinātu politikas
plānošanas dokumenti izpildi;";
aizstāt pirmās daļas 7. punktā vārdus "attiecīgajai ministrijai un Valsts
kancelejai" ar vārdiem "attiecīgajām publiskās personas institūcijām";
izteikt pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:
"8) izstrādā ieteikumus korupcijas novēršanai un apkarošanai publiskas
personas institūcijās;";
izteikt piemās daļas 12. punktu šādā redakcijā:
"12) izglīto sabiedrību korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;";
izslēgt pirmās daļas 14. punktu;
izslēgt otro daļu.
12. 9.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu, panta ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:
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"9.1 pants. Biroja funkcijas priekšvēlēšanu aģitācijas un aģitācijas
pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas
par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu kontrolē
Birojs pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām,
kontrolējot priekšvēlēšanu aģitācijas un aģitācijas pirms tautas nobalsošanas,
aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas
ierosināšanu ierobežojumu izpildi, veic šādas funkcijas:
1) atbilstoši likumos par priekšvēlēšanu aģitāciju un aģitācijas pirms
tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par
Saeimas atsaukšanas ierosināšanu noteiktajai kompetencei kontrolē aģitācijas
ierobežojumu ievērošanu;";
papildināt 5. un 6. punktu aiz vārda "aģitācijas" ar vārdiem "un aģitācijas
pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par
Saeimas atsaukšanas ierosināšanu".
13. 10. panta pirmajā daļā:
aizstāt 4. punktā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdu
"komersantiem";
aizstāt 10. punktā vārdus "valsts iestādēm, valsts uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām) un valsts organizācijām" ar vārdiem "publiskai personai,
publiskas personas kapitālsabiedrībai";
izslēgt 11. punktā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)".
14. Aizstāt 10.1 pantā vārdus "pārsūdzēt tiesā, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi" ar vārdiem "pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā".
15. 11. panta otrajā daļā:
aizstāt vārdus un skaitli "un 9. pantā" ar vārdiem un skaitļiem "9. un
1
9. pantā";
aizstāt vārdu "sabiedriskajām" ar vārdu "nevalstiskajām".
16. Izslēgt 12. panta pirmajā daļā trešo teikumu.
17. 13. pantā:
papildināt nosaukumu ar vārdiem "un darbiniekiem";
papildināt pirmo un otro daļu aiz vārdiem "Biroja amatpersonu" ar
vārdiem "un darbinieku".
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18. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
"14. pants. Biroja amatpersonu un darbinieku atlīdzība
Biroja amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.".
19. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:
"25. Biroja amatpersonu un darbinieku disciplināratbildība
(1) Biroja amatpersonu un darbinieku disciplināratbildības pamatu,
disciplinārpārkāpumu veidus un piemērojamos disciplinārsodus, kā arī kārtību,
kādā izskata jautājumus par Biroja amatpersonas vai darbinieka saukšanu pie
disciplināratbildības nosaka, piemērojot Valsts civildienesta ierēdņu
disciplināratbildības likuma regulējumu ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
Uz Biroja priekšnieku neattiecas disciplināratbildība.
(2) Lēmumu par disciplinārlietas ierosināšanu pret Biroja amatpersonām
un darbiniekiem ir tiesīgs pieņemt Biroja priekšnieks.
(3) Biroja priekšnieka lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu Biroja
amatpersonai vai darbiniekam var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
(4) Biroja amatpersonas un darbinieka saukšana pie disciplināratbildības
neatbrīvo no iespējamās civiltiesiskās, administratīvās un kriminālās
atbildības.".
20. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:
"12. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 6.2 pantā
minētos noteikumus.
13. Šā likuma 5., 6. un 6.1 pants zaudē spēku Valsts dienesta likuma spēkā
stāšanās dienā.".
Pārejas noteikums
Šā likuma 6. un 10. pants stājas spēkā vienlaikus ar Valsts dienesta
likumu.
Iesniedzējs:
Ministru prezidente

Laimdota Straujuma

Vizē:
Valsts kancelejas direktore

Elita Dreimane
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