
SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iekšējās trauksmes celšanas sistēma 

 

Saskaņā ar LR „Trauksmes celšanas likums” 5.panta pirmo daļu SIA “Liepājas 

latviešu biedrības nams” (turpmāk- LLBN)  ir izstrādāta iekšējā trauksmes celšanas 

kārtība, kas nosaka, kā LLBN tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas 

mehānisms. 

 

Noteikumi ir izdoti, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu LLBN 

darbību un izskaidrotu Trauksmes cēlējam (tā ir fiziska persona, kura sniedz 

informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona 

šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot 

tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu) kā rīkoties un kur 

vērsties redzot likumu pārkāpumus LLBN. 

 

Kārtībā norādīts, ka LLBN darbinieki, personas, ko LLBN nodarbina uz uzņēmuma 

līguma pamata vai kuras LLBN nolīgusi, lai tai sniegtu pakalpojumu vai veiktu tās 

labā darbu, kā arī personas, kas ar LLBN dibina tiesiskās attiecības, ir tiesīgi celt 

trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem saskaņā ar LR „Trauksmes celšanas likums” 

3.pantu. 

 

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz: 

1) aizpildot un pašrocīgi vai elektroniski parakstot Valsts kancelejas izstrādāto 

trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai brīvā formā sagatavotu un parakstītu 

iesniegumu ar norādi „Trauksmes cēlēja ziņojums”, ievērojot LR „Iesnieguma 

likums” 3.pantu, kuru var iesniegt: 

1. nosūtot uz LLBN oficiālo elektronisko adresi – info@biedribasnams.lv, 

norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, lai to nekavējoties varētu 

norobežot no pārējās ē-adresē saņemtās korespondences; 

2. nosūtot to pa pastu uz adresi Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401 ar 

norādi „Trauksmes cēlēja ziņojums”; 

3. LLBN atbildīgajai personai par ziņojumu reģistrēšanu (administratore 

I.Lasmane (tālr.63421740), viņas prombūtnes laikā – biroja administratore 

A.Fiļipova (tālr.63421760)) slēgtā aploksnē ar norādi „Trauksmes cēlēja 

ziņojums”; 

4. ievietojot to „Trauksmes cēlēja ziņojums” pastkastē, kura atrodas Liepājs 

latviešu biedrības nama ēkas 1.stāva garderobē. 

2) ziņojot mutvārdos Atbildīgajai personai, kas pēc ziņojuma izklāstīšanas to 

pieraksta. 
 

 

   SVARĪGI! Jāņem vērā, ka apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts 

noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par 

personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu. 

 

LLBN nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja 

ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Likumā noteikto. 
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