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TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu,
kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu
veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

2) korupciju;

3) krāpšanu;

4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;

6) sabiedrības veselības apdraudējumu;

7) pārtikas drošības apdraudējumu;

8) būvniecības drošības apdraudējumu;

9) vides drošības apdraudējumu;

10) darba drošības apdraudējumu;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

12) cilvēktiesību pārkāpumu;



13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

15) konkurences tiesību pārkāpumu.

 

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana
un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes
celšanu.

 

Kā  var  iesniegt  trauksmes  cēlēja  ziņojumu  Latvijas  Universitātes  Rīgas
1.medicīnas koledžā (Koledža)?

aicinām izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (lejuplādēt failu), sūtot uz
Koledžas trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@medskola.lv (ieteicamākais).
papīra formā, pa pastu sūtot ziņojumu ar skaidri redzamu norādi
“Trauksmes cēlēja ziņojums” uz adresi – Tomsona iela 37, Rīga, LV- 1013.
ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu
„Ziņojumiem”, kas atrodas Koledžas ēkas 1.stāvā pie 17.kabineta.

 

Ņemiet vērā!

Ja  izlasot  trauksmes  cēlēja  ziņojumu  tiks  secināts,  ka  tas  ir  citas  institūcijas
kompetencē, tad trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks
pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai par to informējot
trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Lai  aizsargātu trauksmes cēlējus Koledža atbildi  trauksmes cēlējam  sūtīs  uz viņa
norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

P a p i l d u  i n f o r m ā c i j a  V a l s t s  k a n c e l e j a s  t ī m e k ļ v i e t n ē :
https://www.mk.gov.lv/lv/content/trauksmes-celeji
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