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KĀRTĪBA, KĀDĀ VALSTS AMATPERSONAS ZIŅO PAR ATRAŠANOS INTEREŠU KONFLIKTĀ VAI PAR CITAS
VALSTS AMATPERSONAS ATRAŠANOS INTEREŠU KONFLIKTĀ SABIEDRĪBĀ AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 20.pantu un 17.10.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.630
„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”
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Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts
amatpersonas atrašanos interešu konfliktā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
(turpmāk tekstā – LOC).
Valsts amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, no brīža, kad tiek konstatēts fakts
par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā, tas ir, situācijā,
kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās
lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, ziņo:
2.1. par LOC valdes locekļa atrašanos interešu konfliktā – publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvim;
2.2. par citu LOC darbinieku atrašanos interešu konfliktā – LOC valdei.
Noteikumu 2. punktā noteiktā informācija jāiesniedz rakstveidā, norādot:
3.1. informācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, amatu;
3.2. interešu konflikta situācijā nonākušās personas vārdu, uzvārdu, amatu;
3.3. situācijas aprakstu;
3.4. darbību, kuras veikšanā pati amatpersona, radinieks vai darījuma partneris ir mantiski vai personiski
ieinteresēts un kura ietilpst tās amata pienākumos;
3.5. normatīvo aktu, kas nepieļauj minēto situāciju.
LOC valdes locekļiem un LOC darbiniekiem ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā
strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts
amatpersonas amata pilnvaras.
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