Pielikums Nr.1
Noteikumiem par iekšējo
trauksmes celšanas sistēmu p/a “Jaunāmuiža”

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu
trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju
aizsardzību, ir pieņemts trauksmes celšanas likums: https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmescelsanas-likums
Trauksmes celšanas mehānismi:
1) iekšejā trauksmes celšanas sistēma;
2) vēršanās kompetentajā institūcijā;
3) trauksmes cēlāju kontaktpunktā www.trauksmescelejs.lv
Trauksmes cēlājs var būt jebkura fiziskā persona, kura:
• veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba
pienākumu veikšanu
• ir guvusi informāciju par pārkāpumu,kas var kaitēt sabiedrības interesēm,
• un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi,
iesniedzot trauksmes ziņojumu.
Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes!
Trauksmes cēlēja ziņojums nevar būt anonīms!
Ziņojums par personīgu interešu aizskārumu nav trauksmes celšana!!!
P/a “Jaunāmuiža” trauksmes cēlēja ziņojumus var iesniegt šādi:
1) nosūtot pa pastu
2) iesniedzot klātienē;
3) ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu
„Trauksmes cēlēju ziņojumi”, kas izvietota aģentūras1.stāva gaitenī pie darbinieku
lifta un nav pakļauta videonovērošanai.
Trauksmes celšanai ieteicams izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru būs pieejama pie
“Trauksmes cēlēju ziņojumi” pastkastes un lejuplādējami aģentūras mājas lapā.
Aģentūras atbildīgā persona (kontaktpersona) trauksmes celšanas jautājumos (turpmāk –
Atbildīgā persona) ir kvalitātes vadības speciālists Vita Baltmane, bet viņu aizvieto
personāla speciālists Jana Bičole.
Atbildīgā persona konsultē darbiniekus trauksmes celšanas jautājumos.
Ja Atbildīgais darbinieks, izskatot ziņojumu, konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav aģentūras
kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.
Ja jautājuma izskatīšana ir Aģentūras kompetencē, Atbildīgā persona izvērtē, vai iesniegums,
kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes ziņojumu, un
pieņem par to lēmumu. Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu
nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.
Par
trauksmes
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Valsts
kanceleja
ir
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mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo
kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija
konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

