
 

SIA “Olimpiskais sporta centrs” 

iekšējās trauksmes celšanas sistēma 

/Aktualizēta 13.08.2021./ 

 

SIA “Olimpiskais sporta centrs” (turpmāk – SIA OSC) atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes 

celšanu par iespējamiem pārkāpumiem gan SIA OSC, gan tajā strādājošo darbinieku un pakalpojumu 

sniedzēju profesionālajā darbībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Ņemot vērā minēto un 

ievērojot Trauksmes celšanas likuma prasības un rekomendācijas, SIA OSC ir izstrādājis iekšējās 

trauksmes celšanas sistēmu, saskaņā ar kuru tiek noteikta trauksmes cēlēju ziņojumu droša 

iesniegšanas kārtība, izskatīšana un trauksmes cēlēja aizsardzība SIA OSC. 

 

Trauksmes cēlējs var celt trauksmi par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm 

un šo informāciju ir ieguvis, veicot darba pienākumus, brīvprātīgo darbu vai sniedzot pakalpojumus. 

Informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu. Trauksmes cēlējs godprātīgi ziņo par 

iespējamiem pārkāpumiem, neuzņemoties atbildību par sniegtās informācijas patiesumu, tomēr 

atbildīgi izvērtē, cik tā ir patiesa un uzticama. 

 

Trauksmes cēlējs var būt: 

 

• SIA OSC darbinieki; 

• SIA OSC pilnvarnieki; 

• fiziska persona, kura sniedz SIA OSC pakalpojumus. 

 

Pārkāpumi par kuriem var celt trauksmi SIA OSC: 

 

• sabiedrības veselības apdraudējums; 

• darba drošības apdraudējums; 

• pārkāpumi publisko iepirkumu jomā; 

• par nodarbināto vai pakalpojumu sniedzēju pārkāpumiem, arī profesionālās ētikas 

pārkāpumiem. 

 

Par trauksmes celšanu netiek uzskatīts: 

 

• ja trauksmi ceļ anonīma persona; 

• ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona; 

• ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu 

sabiedrības grupu; 

• tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību; 

• apzināta nepatiesu ziņu sniegšana. 

 

Trauksmes cēlēja ziņojums 

 

• pirms sagatavot un iesniegt Trauksmes cēlēja ziņojumu, persona var vērsties pie SIA OSC 

kontaktpersonas un saņemt konsultāciju par konstatēto iespējamo pārkāpumu un turpmāko 

rīcību tā sakarā;  

• Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas pieejama 

https://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu vai papīra formātā 

208. kabinetā pie SIA OSC kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos; 

• Trauksmes cēlējs var ziņojumu sagatavot arī brīvā formā, bet obligāti tajā jānorāda trauksmes 

cēlēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformāciju, kā arī tas, vai informācija par 

https://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu
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pārkāpumu iegūta veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumu. Ziņojumam ir jābūt 

parakstītam. Ziņojumā jānorāda, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums. 

 

Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītā informācija, kas ļauj identificēt iesniedzēju (personas dati) tiek 

aizsargāta un nodota tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams ziņojuma saņemšanai un 

izvērtēšanai. 

 

Trauksmes cēlēja personas dati bez objektīva iemesla vai bez trauksmes cēlēja piekrišanas netiek 

nodoti personām, kuras nav saistītas ar ziņojumu saņemšanu un izvērtēšanu, it īpaši ziņojumā 

minētajām personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā (vai citām trauksmes 

cēlēja ziņojumā norādītajām personām). 

 

Ievērojot nevainīguma prezumpciju, SIA OSC nodrošina, ka bez objektīva pamatojuma netiek 

izpausta trauksmes cēlēja ziņojumā minēto personu identitāte, kuras ir iesaistītas iespējamā 

pārkāpumā.  

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana: 

• nosūtot SIA OSC uz e-pasta adresi trauksme@olimpiskais.lv; 

• iesniedzot klātienē SIA OSC kontaktpersonai Juriskonsultam, Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-

1013, 208. kabinetā; 

• ievietojot to speciāli ierīkotā pasta kastē, uz kuras atrodas norāde “Trauksmes cēlēja 

ziņojumi”. Pasta kaste atrodas publiski pieejamā telpā – Rimi Olimpiskajā centrā, Grostonas 

ielā 6B, Rīgā, LV-1013, 1. stāva centrālajā foajē. 

 

Trauksmes cēlēja ziņojums tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā un tam tiek piešķirts reģistrācijas numurs. 

7 (septiņu) dienu laikā no ziņojuma saņemšanas SIA OSC kontaktpersona izvērtē tā atbilstību 

Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem: 1) iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu vai 2) iesnieguma neatzīšanu par 

trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu iesniedzējs tiek informēts 3 (trīs) dienu laikā no 

lēmuma pieņemšanas.  

 

SIA OSC kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Juriskonsults, tālr.: 67387709, e-

pasta adrese: trauksme@olimpiskais.lv.  

 

Trauksmes cēlēja aizsardzība SIA OSC 

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata SIA OSC kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, 

izvērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja 

iesniegums tiek atzīts par SIA OSC kompetencē esošu Trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj 

datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu. 

 

Par trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu trauksmes cēlējam netiek radītas nelabvēlīgas sekas 

(represijas). SIA OSC aizsardzības pasākumi trauksmes cēlēja aizsardzībai – aizliegts disciplināri vai 

citādi sodīt vai diskriminēt personu trauksmes celšanas dēļ, aizliegts mainīt darba nosacījumus, kā 

piemēram, amatu, atalgojumu, darba apstākļus, motivācijas programmu u. tml. 

 

Ja gadījumā trauksmes celšanas dēļ trauksmes cēlējam no tā tiešā vadītāja (ja ziņojuma iesniedzējs ir 

darbinieks) vai citām personām tomēr ir radītas nelabvēlīgas sekas, persona ir tiesīga vērsties pēc 

aizsardzības pie SIA OSC kontaktpersonas, SIA OSC vadības, vai izmantot Trauksmes cēlēja likuma 

10. pantā noteiktās valsts aizsardzības garantijas. 

mailto:trauksme@olimpiskais.lv
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Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana un iesniedzēja informēšana par tā izskatīšanas gaitu 

 

Pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības skata atbilstoši pārkāpuma raksturam izveidota kompetenta 

komisija, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā 2 

(divu) mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. 

 

Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītais pārkāpums tiek izskatīts godprātīgi un pēc iespējas efektīvāk, 

lai īsākā laika periodā novērstu konstatēto pārkāpuma. Pārkāpuma izskatīšanas ilgums atkarīgs no 

pārkāpuma sarežģītības.  

 

Trauksmes celšanas ziņojuma iesniegšana kompetentās institūcijās – ārējā ziņošana 

 

Trauksmes cēlējs trauksmes celšanas ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem ir tiesīgs iesniegt 

kompetentā institūcijā vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā, ja personai ir pamats 

uzskatīt, ka, ziņojot SIA OSC, var sevi apdraudēt, vai cita iemesla dēļ iekšēji ziņot nav efektīvi. 

 

Valsts kancelejas izveidotā mājas lapā www.trauksmescelejs.lv, cita starpā ir publicēta institūciju un 

to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai 

konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu. 

 

 

 

 
 

 

http://www.trauksmescelejs.lv/

