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IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA 

 
Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas 

likuma 5. panta pirmo daļu 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Tukuma novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) iekšējās trauksmes celšanas 

noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes 

celšanas mehānisms Pārvaldē. Noteikumi ir saistoši visiem Pārvaldes darbiniekiem un citām 

fiziskām personām, kas Pārvaldei sniedz pakalpojumu vai, kurus tā nodarbina.   

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu, 

veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt 

trauksmes celšanas mehānisma izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu 

aizsardzību.  

3. Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likuma 1. pantā. 

4.  Pārvaldes iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir noteiktu darbību kopums un personu iesaiste, 

lai nodrošinātu informācijas nodošanu personai, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 

ir atbildīga un tiesīga pieņemt lēmumu par iespējamo vai notikušo pārkāpumu. 

5. Pārvaldes iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidē un pilnveidošanā tiek ievēroti šādi 

vispārīgie principi: 

5.1. trauksmes celšanas veicināšana – Pārvalde atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu 

par iespējamiem pārkāpumiem tās darbībā, nevis attur no tās; 

5.2. trauksmes cēlēja identitātes neizpaušana – Pārvalde neizpauž ziņas par to, kurš ir cēlis 

pamatotu trauksmi par pārkāpumu; 

5.3. godprātīga un atbildīga ziņošana – trauksmes cēlējs godprātīgi ziņo par iespējamu pārkāpumu, 

atbildīgi izvērtējot, cik šī informācija ir patiesa un uzticama; 

5.4. neiecietība pret represijām un aizsardzība – Pārvalde nepieļauj, ka darbiniekam, kurš cēlis 

trauksmi, dēļ tā jācieš no represijām vai nosodošas attieksmes; 

5.5. pieejama kārtība – Pārvalde gādā, lai informācija un kārtība, kādā celt trauksmi, ir viegli 

pieejama un saprotama ikvienam. Tā ietver skaidrojumu, kādos gadījumos celt trauksmi 

iekšēji, bet kādos – ārēji; 
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5.6. trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšana – trauksmes cēlēju ziņojumi tiek reģistrēti un atbildīgi 

izvērtēti. Atklājot pārkāpumu, seko atbilstoša rīcība; 

5.7. līdzdalība – iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir jauns rīks, kas veicina ikviena Pārvaldes 

darbinieka iesaisti Pārvaldes darbībā un attīstībā; 

5.8. atgriezeniskā saite – trauksmes cēlējs saņem apstiprinājumu un informāciju par ziņojuma 

izskatīšanas gaitu; 

5.9. samērīgums – iekšējā trauksmes celšanas sistēma veidota atbilstoši Pārvaldes lielumam un 

darbības specifikai, tostarp iespējamiem riskiem; 

5.10. labāka korporatīvā pārvaldība – iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir Pārvaldes pārvaldības 

un iekšējās kontroles rīks, kas palīdz laikus novērst pārkāpumus. 

6. Informācija par iekšējās trauksmes sistēmu, Pārvaldes atbildīgajām personām 

(kontaktpersonām) trauksmes celšanas jautājumos, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

atrodama Pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv. 

7. Pārvaldes atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos ir: 

7.1.  juriste Kristīne Logina, e-pasts: kristine.logina@tukums.lv, Tālr. 29388919; 

7.2. juriste  Gundega Guna Laganovska, e-pasts: gundega.laganovska@tukums.lv, Tālr. 25676575; 

8. Pārvalde nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, un Ziņojumā minēto personu 

identitātes aizsardzību. 

9. Darbinieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās trauksmes celšanas sistēmu 

(1.pielikums). Apliecinājumu pievieno darbinieka personas lietai.  

II. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas kārtība 

10. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par Pārvaldes darba vidē novērotu sabiedrības interešu 

apdraudējumu, īpaši par Trauksmes celšanas likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktajiem 

pārkāpumiem. 

11. Ja Trauksmes cēlējam ir zināms vai pamatots iemesls aizdomām par iespējamu pārkāpumu, 

Trauksmes cēlējs pirms trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas, cik iespējams, pārliecinās, ka 

sniegtā informācija ir patiesa. 

12. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un 

ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par 

to personu var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

13. Par 10. punktā minētajiem pārkāpumiem Trauksmes cēlējs iesniedz iesniegumu Atbildīgajai 

personai, ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja 

ziņojums (turpmāk – Ziņojums), vai izmantojot Ziņojuma veidlapu (2.pielikums). 

14. Gadījumos, kad personai ir pamats uzskatīt, ka ziņojot Pārvaldē, persona var sevi apdraudēt 

vai cita iemesla dēļ iekšēji ziņot par pārkāpumu nav efektīvi, tā uzreiz vēršas institūcijā, kurai 

ir kompetence reaģēt uz konkrēto pārkāpumu. 

15. Ziņojumu ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” iesniedz: 

15.1. atbildīgajai personai slēgtā aploksnē; 

15.2. nosūtot atbildīgajai personai uz elektroniskā pasta adresi vai  pasta sūtījumā uz adresi: Šēseles 

iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; 

15.3. nosūtot Pārvaldes vadītājai Dacei Strazdiņai uz elektroniskā pasta adresi: 

dace.strazdina@tukums.lv vai personiski klātienē, ja atbildīgās personas ir prombūtnē vai 

Ziņojums ir par atbildīgo personu/ām; 

15.4. Ziņojumu var iesniegt mutvārdos. Tādā gadījumā atbildīgā persona trauksmes cēlēja 

klātbūtnē Ziņojumu noformē rakstveidā un pārliecinās, ka Ziņojumā fiksētā informācija 
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atbilst trauksmes cēlēja izklāstam. Trauksmes cēlējs paraksta rakstveidā noformēto 

Ziņojumu; 

16. Gadījumā, ja Trauksmes cēlējam rodas jautājumi vai šaubas par trauksmes celšanu, tam ir 

iespēja konsultēties ar atbildīgo personu, tai skaitā par Ziņojuma aizpildīšanu. 

17. Ja Ziņojumu saņem darbinieks, kas nav atbildīgā persona, tad darbinieks Ziņojumu 

nekavējoties nodod atbildīgajai personai vai Pārvaldes vadītājai 15.3. apakšpunktā noteiktajos 

gadījumos. Ja Ziņojums saņemts elektroniskā formātā darbinieks, kurš nav atbildīgā persona 

pēc tā nodošanas atbildīgajai personai iznīcina saņemto Ziņojumu un neizpauž informāciju par 

trauksmes cēlēju un Ziņojumu.  

18. Trauksmes cēlējs nevar būt anonīms.  

19. Trauksmes cēlējs Ziņojumā norāda un sniedz tā rīcībā esošo informāciju, tostarp: 

19.1. par pārkāpumu, minot pēc iespējas detalizētāku informāciju un faktus; 

19.2. par pārkāpuma norises laiku un vietu; 

19.3. par fiziskajām un/vai juridiskajām personām, par kurām ir bažas vai pamats uzskatīt, ka tās 

ir vai var būt iesaistītas iespējama pārkāpuma izdarīšanā; 

19.4. norāda, vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās 

attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, esot praksē vai sniedzot pakalpojumu; 

19.5. pievieno Ziņojumam rakstveida, lietiskos un citus pierādījumus (piemēram, fotogrāfijas, e-

pasta sarakstes kopijas), ja tādi ir; 

19.6. norāda, vai par šo pārkāpumu jau ir iepriekš ziņots un vai ir saņemta atbilde; 

19.7. norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; 

19.8.  par vēlmi vai nevēlēšanos saņemt Ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un lēmumu par 

iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu; 

19.9. atļauju vai iebildumus publicēt informāciju par pārkāpumu, gadījumā, ja tiks konstatēts 

pārkāpums, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu 

aizsardzības prasības. 

III. Ziņojumu reģistrēšanas un trauksmes pazīmju izvērtēšanas kārtība 

20. Atbildīgā persona Ziņojumus reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā (turpmāk – 

Reģistrs). Reģistrā fiksētajiem dokumentiem ir ierobežotas pieejamības statuss, un tie tiek 

glabāti slēgtā skapī atbildīgās personas kabinetā. Trauksmes cēlēja personas dati tiek 

pseidonimizēti. 

21. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot kompetentai personai vai institūcijai, kurai tā 

nepieciešama Ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai 

Trauksmes cēlēja un viņa radinieku aizsardzībai. 

22. Ja Pārvaldē elektroniskā veidā saņemts Ziņojums, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, 

atbilstoši labas pārvaldības principam, Trauksmes celšanas likuma jēgai un mērķim, kā arī 

Iesniegumu likuma 2. panta ceturtajai daļai, atbildīgā persona to reģistrē un veic turpmākās 

darbības analoģiski kā ar citos veidos saņemtiem Ziņojumiem. Atbildīgā persona var sazināties 

ar personu, kuras vārdā sagatavots Ziņojums, lūdzot novērst trūkumus un noformēt to atbilstoši 

Iesnieguma likuma prasībām. 

23. Saņemot personas iesniegumu, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums par jautājumu, 

kurš pilnībā vai daļēji ir Pārvaldes kompetencē,  Pārvalde, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā 

nosūta trauksmes cēlējam Ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un izvērtē Ziņojuma 

pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, 



kā arī pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par Ziņojumu. Par pieņemto 

lēmumu Pārvalde informē personu triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

24. Ziņojuma saņemšanas apstiprinājums un lēmums trauksmes cēlējam netiek nosūtīts, ja 

trauksmes cēlējs to lūdzis vai pastāv aizdomas, ka trauksmes cēlēja identitāte tiks atklāta.  

25. Ja atbildīgā persona pēc iesnieguma atzīšanas par Ziņojumu to izskata pēc būtības, un, konstatē 

pārkāpumu, institūcija piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja iesnieguma 

izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Pārvaldes kompetencē, 

Ziņojumu pārsūta izskatīšanai pēc piekritības un informē par to trauksmes cēlēju. Ja 

iesniegumu pārsūtīt nav lietderīgi, personu informē, ka iesniegums nav institūcijas 

kompetencē, ja iespējams, norāda institūciju, kurā persona var vērsties ar iesniegumu. 

26. Ja iesniegums, kas noformēts kā Ziņojums, neatbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām 

trauksmes celšanas pazīmēm, par to informē personu, ja iespējams, norāda institūciju, kurā 

persona var vērsties ar iesniegumu. 

27. Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu un iesniedzējs norādījis, ka nevēlas saņemt atbildi 

pēc būtības, atbildīgā persona Reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums nav 

atzīts par Ziņojumu. 

28. Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, bet iesniedzējs iesniegumā vai veidlapā norādījis, ka 

vēlas saņemt atbildi pēc būtības, nesaņemot Trauksmes celšanas likumā noteiktās personas 

aizsardzības garantijas, iesniegumu reģistrē un attiecīgi nodod tālākai virzībai. Atbildīgā 

persona Reģistrā un uz iesnieguma izdara atzīmi, ka iesniegums sākotnēji ticis iesniegts kā 

Ziņojums, bet par tādu nav atzīts. Šādā gadījumā iesniegums tiek izskatīts Iesniegumu likuma 

noteiktajā kārtībā. 

29. Ja iesniegums netiek atzīts par Ziņojumu, jo neatbilst konkrētai Trauksmes celšanas likumā 

noteiktajai pazīmei, iesniedzējs var novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt 

Ziņojumu. 

IV. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana pēc būtības 

30. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām 

personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai. 

31. Par Ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no 

dienas, kad iesniegums atzīts par Ziņojumu. 

32. Pēc Ziņojuma izskatīšanas noslēguma  Pārvalde informē trauksmes cēlēju par konstatētajiem 

faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām. 

33. Ja kāda no atbildīgajām personām atrodas interešu konfliktā ar kādu no pārkāpumā iesaistītajā 

pusēm un/vai trauksmes cēlēju, tad attiecīgā atbildīgā persona nepiedalās pārkāpuma 

izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. 

34. Ja Ziņojuma izskatīšanas laikā tiek konstatēts pārkāpums vai iespējams pārkāpums, Pārvalde 

veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas vai nepieļautu pārkāpuma izdarīšanu, 

kā arī atkarībā no pārkāpuma (iespējamā pārkāpuma) apstākļiem, nepārkāpjot savas 

kompetences robežas, veic koriģējošas darbības, kā arī veic citus, tostarp kontroles 

uzlabošanas, pasākumus. 

35. Ziņojuma izskatīšanas termiņš atkarīgs no Ziņojumā norādītā iespējamā pārkāpuma 

apstākļiem. 

36. Ziņojumus un ar to saistītos materiālus Pārvalde glabā 5 (piecus) gadus pēc izvērtēšanas 

procesa pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Pēc minētā termiņa Ziņojums, 

kā arī ar to saistītā informācija tiek dzēsta vai iznīcināta, ja Ziņojuma izvērtēšanas process visās 

kompetentajās institūcijās ir noslēdzies. 



37. Ja trauksmes celšanas rezultātā trauksmes cēlējam tiek radītas nelabvēlīgas sekas, personai ir 

tiesības uz aizsardzību. Aizsardzība ietver gan Pārvaldes organizācijas pasākumus, gan valsts 

garantijas, kas noteiktas Trauksmes celšanas likuma 10. pantā.  

V. Noslēguma noteikumi 

38. Par pārkāpumiem, kuru atklāšanu un/vai novēršanu veicinājuši Trauksmes cēlēji, Pārvalde 

sniedz vispārēju informāciju atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, bet detalizētu 

informāciju – ja saņemta attiecīgā Trauksmes cēlēja piekrišana. 

39. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 27. jūnijā. 

  



                                                                           1.pielikums 

                                                                                                                  Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

               27.06.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.5 

                                                                                                                     “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma” 

 

APLIECINĀJUMS 

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2022. gada 27. 

jūnija iekšējiem noteikumiem “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma” Nr.5. 

 

DARBINIEKS: 

 

___.___.______.                          __________________            ______________________ 

            (datums)                                                                          (paraksts)                                                           (vārds, uzvārds) 

  



                                                                      2.pielikums 

                                                                                                             Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

                                                                                                                       27.06.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.5 

                                                                                                                “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma” 

 
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

  

ADRESĀTS 

Norādiet institūciju/organizāciju, kurai adresējat šo ziņojumu 

 

 

 

1.  PĀRKĀPUMA APRAKSTS 

Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus 

faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums 

tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Ja Jūsu 

rīcībā ir pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste), pievienojiet tos 

ziņojumam vai norādiet, kur ar tiem var iepazīties 

 

 

 

 

  

2.  INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)  

Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums 

(atzīmējiet atbilstošo):  

 strādāju organizācijā (veicu tajā darba (amata, dienesta) pienākumus) 

 veicu darbu organizācijā, bet man ar to nav līgumattiecību  

 sniedzu pakalpojumu organizācijai   

 iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības 

 iespējamo pārkāpumu novēroju, esot praksē  

 agrāk strādāju šajā organizācijā un tajā laikā novēroju iespējamo pārkāpumu 

 cita veida saistība ar Jūsu darba vidi (norādiet, kāda) ___________________ 

  



3. NORĀDIET, KĀDĀM SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM, 

KĀ ARĪ KĀDU KAITĒJUMU MINĒTAIS PĀRKĀPUMS RADA VAI VAR RADĪT
 1 

 

 

 

 

 

4.  VAI PAR PĀRKĀPUMU ESAT ZIŅOJIS IEPRIEKŠ 

(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) 

 nē, šī ir pirmā ziņošanas reize 

 jā, ziņoju savā darbavietā, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas mehānismu  

 jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai)  _______________  

cita informācija  _________________________________________________________ 

Komentāri 

 

5. ATTIEKSME PRET TURPMĀKO SAZIŅU UN PĀRKĀPUMA PUBLISKOŠANU  

(atzīmējiet, ja attiecināms) 

 nevēlos saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu2 

 nevēlos saņemt lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja 

ziņojumu 

 ja mans ziņojums palīdzēs atklāt pārkāpumu, atļauju publiskot informāciju par 

konstatēto pārkāpumu, ievērojot Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu3 

6. PIELIKUMI 

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo 

pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet  saņemto 

atbildi 

1. 

2. 

3. 

 .. 

                                                           
1 Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu. 
2 Nav attiecināms, ja tiek nosūtīts automātisks paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu saskaņā ar 
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite 
starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 17. punktu. 
3 Informācija tiek publicēta, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu 
aizsardzības prasības.  



 

7. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU 

Vārds, uzvārds 

Kontaktinformācija, tostarp adrese* 

_________________________________________________________________________ 

(dzīvesvietas adrese, kā arī cita informācija, kā ar Jums var sazināties (piemēram, e-pasts 

vai tālruņa numurs), lai nosūtītu atbildi, informāciju par izskatīšanas gaitu vai lūgtu 

papildinformāciju)   

8. IESNIEGŠANAS DATUMS 

* Adrese jānorāda saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto prasību. Ja Jūsu norādītā kontaktinformācija ziņojuma 

izskatīšanas laikā mainās, lūdzam par to informēt. 

 

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es 

apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu, rīkojos labā ticībā un man 

ir saprotams, ka apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu 

un par to mani normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var saukt pie atbildības. 

 

Ja ziņojums neatbildīs Trauksmes celšanas likuma prasībām un netiks atzīts par trauksmes 

cēlēja ziņojumu, tas tiks izskatīts kā privātpersonas iesniegums vai institūcija rīkosies citā 

veidā atbilstoši ziņojuma saturam un Jūs par to attiecīgi informēs.  

 

________________________________  (paraksts) 

 

Svarīgi. Trauksmes cēlēja ziņojumam ir jābūt parakstītam. Lūdzam iesniegt 

elektroniski parakstītu vai pašrocīgi parakstītu ziņojumu. 

 
 

 

Aizpilda institūcija/organizācija 

 Iesnieguma reģistrācijas datums _________________ Nr.__________  

 

 


