
2.PIELIKUMS Noteikumiem par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu 
 SIA „Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 

SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “LĪGATNE”” IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMAS SHĒMA 

 Ziņojumu iesniedz: 

 
 Iekšejās trauksmes celšanas ziņojuma droša iesniegšana:

 
 

 Priekšnoteikumi sniegtās informācijas atzīšanai par trauksmes cēlēja ziņojumu:

 
 

 Ziņojuma izvērtēšana: ziņojumā sniegtās informācijas atzīšana par Trauksmes cēlāja 
ziņojumu un tā iesniedzēja informēšana: 

 
 

 Trauksmes cēlēja ziņojumā  norādītā iespējamā pārkapuma izskatīšana 

 

 Pārkāpuma konstatēšana un informēšana par ziņojuma izskatīšanas gaitu 

 

izmantojot veidlapu, kas 
pieejama pie biroja vadītāja 
vai mājas lapā 

vai
brīvā formā norādot obligāti 
noteikto informāciju vai

mutiski Atbildīgai personai, 
kas to rakstiski fiksē

ziņojumu* nosūta elektroniski 
uz e-pasta adresi 
rcltrauksme@gmail.com 

*ziņojums jāparaksta ar drošu 
elektronisku parakstu

vai

slēgtā 
aploksnē 
ziņojumu 
ievieto 
1.stāva 
pastkastē

vai    

ziņojumu nosūta slēgtā 
iepakojumā ar atzīmi 
“trauksmes ziņojums” pa 
pastu vai izmantojot kurjera 
pakalpojumus  uz adresi 
“Skaļupes”, Līgatnes pag., 
Līgatnes novads, LV-4110

vai

ziņojumu 
iesniedz 
personiski
Centra 
Atbildīgai 
personai

Ziņojumu iesniedzējs 
ir Centra darbinieks 
vai pakalpojuma 
sniedzējs Centram

un informācija satur 
ziņas par sabiedrības 
interešu 
apdraudējumu

un informācija satur 
ziņas par iespējamu 
tiesību vai ētikas 
pārkāpumu Centrā

un

informācija ir 
pamatota un tiek 
sniegta labā ticībā 
(ziņotājs ir 
pārliecināts par tās 
patiesumu)

Lēmuma pieņemšanas par Iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlāja ziņojumu 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas

Trauksmes cēlāja ziņojuma reģistrēšana un trauksmes cēlāja identitātes aizsardzības nodrošināšana 
(pseidominimizēšana)

3 darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas -

Ziņotāja informēšana par Iesnieguma atzīšanu par Trauksmes cēlēja ziņojumu

Pseidominimizētā Iesnieguma nodošana 
Valdes loceklei

Atkarība no tā satura Iesnieguma nodošana 
atbildīgai struktūrvienībai

Iesniedzēja informēšana par Iesnieguma 
izskatīšanu saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas

Darba grupas vadītāja 
informēšana par ziņojumu

Iespējamā pārkāpumā 
iesaistīto personu 

informēšana saskaņā ar 
Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu

Iespējamā pārkāpuma 
turpināšanas nepieļaušanas 

pasākumi, piemēram, 
darbinieka atstādināšana no 

veicamā amata uz ziņu 
pārbaudes brīdi

Darba grupas ziņojuma 
par iespējamā 

pārkāpuma izskatīšanu 
iesniegšana valdes 

loceklei

Parkāpuma 
konstatēšana

Rīkojuma izdošana 
pa piezīmi vai 

rājienu ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā 

no pārkāpuma 
atklāšanas

Ziņojuma par 
pārkāpumu, kura 

izskatīšana nav Centra 
kompetencē, 10 dienu 

laikā pārsūtīt, pēc 
piekritības

Izmeklētajā 
iespējamā 

pārkāpumā iesaistīto 
personu informēšana 

par darba grupas 
ziņojumā konstatēto

Lēmuma 
pieņemšana par 

darbinieka 
civiltiesisko 
atbildību un 
zaudējumu 

atlīdzināšanu (ja 
konstatē)


