SVARĪGA INFORMĀCIJA AMATA PRETENDENTIEM:
Pirms piesakāties amata konkursam AS “PNB Banka”, lūdzu, iepazīstieties ar kredītiestādes
darbiniekam izvirzītajām obligātajām atbilstības ieņemamajam amatam prasībām.

NODARBINĀTĪBAS IEROBEŽOJUMU PRASĪBAS PRETENDENTIEM
Lai nodrošinātu AS “PNB Banka” (turpmāk – Banka) reputāciju, novērstu Bankas iesaistīšanu nelikumīgās darbībās, identificētu
un novērstu citus Bankai būtiskus riskus, kā arī sargātu Bankas klienta personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu,
normatīvajos aktos ir noteikti Bankai saistoši Bankas darbinieku atlases nosacījumi jeb nodarbinātības ierobežojumi. Šie
Bankas darbinieku nodarbinātības ierobežojumi paredz divu veidu prasības – [1] ar likumu noteiktās prasības jeb formālos
ierobežojumus, kā arī [2] godprātības un reputācijas prasības jeb pašas Bankas noteiktos ierobežojumus.
[1] Ar likumu noteiktās prasības jeb formālie ierobežojumi atkarībā no amata, uz kuru Jūs pretendējat, ir paredzēti Latvijas
Republikas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” 10.panta ceturtajā daļā
un/vai Latvijas republikas “Kredītiestāžu likuma” 34.5 panta trešajā daļā. Šīs prasības ir sekojošas:
■ Ja pretendējat uz amata vietu, kur amata pienākumos ietilpst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma

finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes kontrole, Jūs nedrīkstat būt sodīts/-a par tīša nozieguma izdarīšanu

■ Ja pretendējat uz citām amata vietām, izņemot gadījumus, kad stājaties darbā kā Bankas apkalpojošais personāls

(skatīt zemāk pievienoto sarakstu), Jūs nedrīkstat būt sodīts/-a par tīša nozieguma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai
pārvaldības kārtību vai par tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda
nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu. Jūs esat tiesīgs/-a pretendēt, ja sodāmība ir noņemta vai dzēsta.

■ Pretendējot uz visām amata vietām, izņemot gadījumus, kad stājaties darbā kā Bankas apkalpojošais personāls:

* Jūs nedrīkstat būt iekļauts/-a Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likumā” paredzētās uzraudzības un kontroles institūcijas vai „Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likumā” paredzētās kompetentās institūcijas sankciju sarakstā par starptautisko vai nacionālo
sankciju vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu reglamentējošu normatīvo
aktu pārkāpšanu. Jūs esat tiesīgs/-a pretendēt, ja no sankcijas piemērošanas dienas ir pagājis vismaz viens gads.
* Jums nedrīkst būt pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process. Jūs esat tiesīgs/-a pretendēt, ja no
procesa izbeigšanas dienas ir pagājis vismaz viens gads.
[2] Savukārt kredītiestādes iekšējo godprātības un reputācijas prasību noteikšanu paredz Latvijas republikas “Kredītiestāžu
likuma” 34.5 panta pirmā daļa, un šīs prasības ir šādas (izņemot gadījumus, kad stājaties darbā kā Bankas apkalpojošais
personāls):
■ Jūs neesat ticis atbrīvots/-a no darba šādu iemeslu dēļ: būtisks darba līguma vai noteiktās darba kārtības pārkāpums;

darba devēja uzticības zaudēšana; pretēja labiem tikumiem rīcība; apreibinošo vielu lietošana vai rupja darba
aizsardzības noteikumu pārkāpšana.

■ Jūs neesat ierakstīts/-a parādu reģistrā kā ilgstošs/-a saistību izpildes kavētājs/-a.
■ Jūs neesat interešu konflikta* situācijā (*situācija, kurā pildot vakantā amata pienākumus, būtu jāpieņem lēmums vai

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar vakanto amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt
Jūsu un Jūsu radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, kas nav zināmas Bankai vai ko nav
akceptējusi Bankas Valde).

SVARĪGI: Informācija par Jūsu personas datu apstrādi personāla atlases procesā ir pieejama Bankas mājaslapas sadaļā
“Privātuma politika”.

BANKAS APKALPOJOŠĀ PERSONĀLA
SARAKSTS
Sarakstā iekļautajiem amatiem netiek
piemēroti Latvijas Republikas
„Kredītiestāžu likumā” un/vai „Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likumā”
paredzētie nodarbinātības ierobežojumi

Nr.pk.

Amatu nosaukums

1.

Saimnieciskā nodaļas Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

2.

Saimnieciskā nodaļas Automobiļa vadītājs

3.

Saimnieciskā nodaļas Sētnieks

4.

Saimnieciskā nodaļas Apkopējs

5.

Saimnieciskā nodaļas Palīgstrādnieks

6.

Saimnieciskā nodaļas Dežūru apkopējs

7.

Saimnieciskā nodaļas Autovadītājs-kurjers

8.

Saimnieciskā nodaļas Komunālinženieris

Ar cieņu,
Jūsu AS “PNB Banka”

