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SATURSSATURS

—Trauksmes celšanas jēdziens un

tiesiskais regulējums

—Trauksmes celšanas mehānismi

—Iekšējā trauksmes celšanas sistēma—Iekšējā trauksmes celšanas sistēma



TRAUKSMESTRAUKSMES
CELŠANASCELŠANAS
JĒDZIENS UN 
TIESISKAIS 
JĒDZIENS UN 
TIESISKAIS 
REGULĒJUMS
TIESISKAIS 
REGULĒJUMS
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TRAUKSMES TRAUKSMES 
CELŠANACELŠANA

Ziņošana par iespējamu pārkāpumu, kas
apdraud vai var apdraudēt sabiedrības vai tās
Ziņošana par iespējamu pārkāpumu, kas
apdraud vai var apdraudēt sabiedrības vai tās
daļas intereses un kuru trauksmes cēlējs
novēro saistībā ar savu darba pienākumu

TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMS
novēro saistībā ar savu darba pienākumu
pildīšanuPieņemts: 11.10.2018.

Stājās spēkā: 01.05.2019. Stājās spēkā: 01.05.2019. 
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TRAUKSMES CELŠANATRAUKSMES CELŠANA

Trauksmi var celt par šādiem pārkāpumiem:Trauksmi var celt par šādiem pārkāpumiem:

— Amatpersonu bezdarbība

— Korupcija— Korupcija

— Krāpšana

— Izvairīšanās no nodokļu samaksas— Izvairīšanās no nodokļu samaksas

— Sabiedrības veselības apdraudējums

— Pārtikas drošības apdraudējums— Pārtikas drošības apdraudējums

— Būvniecības drošības apdraudējums

— Darba drošības apdraudējums— Darba drošības apdraudējums

— Cilvēktiesību pārkāpums

— Pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus — Pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus 
sektorā

— Ētikas, profesionālu normu pārkāpums (!)

Nav izsmeļošs pārkāpumu uzskaitījums!
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TRAUKSMES CELŠANA NAV:TRAUKSMES CELŠANA NAV:TRAUKSMES CELŠANA NAV:

Valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana 

Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu

Valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana 

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana

Ziņošana par pārkāpumu, ja persona nav saistīta 
ar konkrētā uzņēmuma darbību – iesniegums?

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana

ar konkrētā uzņēmuma darbību – iesniegums?
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Trauksmes cēlējs – fiziska persona, kura sniedz Trauksmes cēlējs – fiziska persona, kura sniedz 
informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var 

kaitēt sabiedrības interesēm, ja 

i. persona šo informāciju uzskata par patiesu,i. persona šo informāciju uzskata par patiesu,

ii. tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot ii. tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot 
tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba 

pienākumu veikšanu.

Nav pierādījumu Nav pierādījumu 
iegūšanas sloga!

Statusa iegūšanas brīdis?
iegūšanas sloga!

Statusa iegūšanas brīdis?

TRAUKSMES TRAUKSMES 
CELŠANAS CELŠANAS 
MEHĀNISMIMEHĀNISMI
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TRAUKSMES 
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TRAUKSMES 
CELŠANASCELŠANAS
MEHĀNISMIMEHĀNISMI

Iekšējā trauksmes celšanas sistēmaIekšējā trauksmes celšanas sistēma

Kompetentā institūcijaKompetentā institūcija

KontaktpunktsKontaktpunkts

Trauksmes celšana publiskiTrauksmes celšana publiski
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Mērķis – ikviens organizācijā nodarbinātais var 

IEKŠĒJĀ 

Mērķis – ikviens organizācijā nodarbinātais var 
informēt par iespējamu pārkāpumu šīs organizācijas 

darbībā, lai to laikus novērstu pirms:

apdraudēta organizācijas reputācija

IEKŠĒJĀ 
TRAUKSMES 

darbībā, lai to laikus novērstu pirms:

apdraudēta organizācijas reputācija TRAUKSMES 
CELŠANAS

tai radušies zaudējumi
CELŠANAS
SISTĒMA

tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas

SISTĒMA
tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas

Ziņošanai darba Ziņošanai darba 

devējam ir nozīme, ja 

tas var novērst tas var novērst 

pārkāpumu
Iekšējai trauksmes celšanas sistēmai jābūt samērīgai 

atbilstoši organizācijas darbības specifikai, pārvaldes atbilstoši organizācijas darbības specifikai, pārvaldes 

formai un lielumam



IEKŠĒJĀ IEKŠĒJĀ 
TRAUKSMESTRAUKSMES
CELŠANAS CELŠANAS 
SISTĒMASISTĒMA

IEKŠĒJĀ TRAUKSMES IEKŠĒJĀ TRAUKSMES 
CELŠANAS SISTĒMA (I)CELŠANAS SISTĒMA (I)

Darba devēja pienākumi:Darba devēja pienākumi:

— Ieviest iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ja uzņēmumā ir — Ieviest iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ja uzņēmumā ir 
50+ nodarbināto

— Izstrādāt iekšējās trauksmes celšanas politiku/procedūru, — Izstrādāt iekšējās trauksmes celšanas politiku/procedūru, 
iesaistot ieinteresētās puses

— Informēt nodarbinātos par iekšējo trauksmes celšanas — Informēt nodarbinātos par iekšējo trauksmes celšanas 
sistēmu

— Nodrošināt iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību 
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IEKŠĒJĀ TRAUKSMES 
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IEKŠĒJĀ TRAUKSMES 
CELŠANAS SISTĒMA (II)CELŠANAS SISTĒMA (II)

Sistēmas izveidošanas kārtība un saturs:

— Viegli pieejama informācija par trauksmes celšanu un sistēmu— Viegli pieejama informācija par trauksmes celšanu un sistēmu

→ koplietošanas telpās

→ iekšējā tīklā/koplietošanas vidē→

→ pie atbildīgās personas (?)

→ mājas lapā

— Atbildīgo personu noteikšana— Atbildīgo personu noteikšana

→ ziņojumu saņemšanai

→ ziņojumu izskatīšanai→ ziņojumu izskatīšanai

— Konsultāciju iespēja, ja ir šaubas par konkrēto situāciju pirms
trauksmes celšanas

→ pie atbildīgās personas/-ām

→ arodbiedrība

→ elektroniski, pa telefonu, tai skaitā, anonīmi→ elektroniski, pa telefonu, tai skaitā, anonīmi

→ kompetentā iestāde/kontaktpunkts

— Droša ziņojuma iesniegšanas iespēja— Droša ziņojuma iesniegšanas iespēja
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IEKŠĒJĀ TRAUKSMES 
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IEKŠĒJĀ TRAUKSMES 
CELŠANAS SISTĒMA (III)CELŠANAS SISTĒMA (III)

Sistēmas izveidošanas kārtība un saturs:

— Sistēmas norobežošana— Sistēmas norobežošana

— Identitātes, citu datu aizsardzība

— Atbilstoša ziņojumu iekšējā apstrāde

→ reģistrēšana

→ informēšana par saņemšanu→ informēšana par saņemšanu

→ informēšana par izskatīšanas gaitu

— Izvērtēšana pēc būtības un adekvāta un savlaicīga— Izvērtēšana pēc būtības un adekvāta un savlaicīga
rīcība - skaidri noteikta iespējamā rīcība (koriģējošas
darbības, sods, uzlabota kontrole u.c.)darbības, sods, uzlabota kontrole u.c.)
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TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA 
SAŅEMŠANASAŅEMŠANA

Atsevišķs reģistrs, norādāmā informācija

Atbildīgā persona/personasAtbildīgā persona/personas

Trauksmes cēlēja ziņojuma atbilstība likuma Trauksmes cēlēja ziņojuma atbilstība likuma 
prasībām un tā atzīšana par trauksmes cēlēja 
ziņojumu

Pseidonomizācija?

Kurā brīdī?

ziņojumu

Kurā brīdī?

Trauksmes cēlēja informēšana
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TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA (I)TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA (I)

Atbildīgā persona/personas vai speciāli izveidota Atbildīgā persona/personas vai speciāli izveidota 
komisija izskata ziņojumu 

Interešu konflikta jautājumsInterešu konflikta jautājums

Speciālistu, konsultantu pieaicināšana?
Trauksmes cēlēja informēšana
Kad un par ko? Kad un par ko? 
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TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA (II)TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA (II)

Izmeklēšanas slēdziens, lēmuma pieņemšanaIzmeklēšanas slēdziens, lēmuma pieņemšana

Kas pieņem lēmumu?

Trauksmes cēlēja ziņojuma uzglabāšana 
un iznīcināšanaun iznīcināšana

JAUTĀJUMI?JAUTĀJUMI?

ZAB «Ellex Kļaviņš»ZAB «Ellex Kļaviņš»
K.Valdemāra 62, LV-1013 Rīga

www.ellex.lv

Irina Kostina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte
Darba tiesību prakses grupas vadītāja

www.ellex.lv

Darba tiesību prakses grupas vadītāja

T. +371 67814862
irina.kostina@ellex.lvirina.kostina@ellex.lv
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