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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Trauksmes celšanas kārtība Baldones vidusskolā ir skolas iekšējais 

normatīvais akts, kas nosaka kārtību, kādā trauksmes cēlējs iesniedz un 

kompetentās personas izskata trauksmes cēlēja ziņojumu. 

1.2. Kārtības mērķis ir nodrošināt trauksmes cēlējam iespēju droši ziņot par 

iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja trauksmes 

cēlējs šo informāciju uzskata par patiesību un tā gūta, veicot darba pienākumus 

vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu skolā, 

kā arī garantēt trauksmes cēlēja aizsardzību. 

1.3. Par trauksmes celšanu nav uzskatāma apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un 

ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu. 

1.4. Trauksmes cēlējs nevar būt anonīms. 

 

2. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas kārtība. 

2.1. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz elektroniski brīvā formā uz adresi 

skola@baldonesvsk.lv vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu 

(https://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu), ar 

norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”.  

2.2. Trauksmes cēlējs ziņojumā iekļauj pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus 

faktus; informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir 

pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā; vai informācija par 

pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas 

saistītas ar darba pienākumu veikšanu; vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots 

iepriekš. 

2.3. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz direktoram vai viņa pilnvarotai 

amatpersonai. 
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2.4. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja 

ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt 

šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu. Tādā gadījumā iesniegumu 

izskata kā trauksmes cēlēja ziņojumu. 

 

3. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas kārtība. 

3.1. Saņemot personas iesniegumu, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums 

par jautājumu, kurš pilnībā vai daļēji ir skolas kompetencē, skolas direktors vai 

tā pilnvarota amatpersona ne vēlāk kā septiņu dienu laikā izvērtē tā atbilstību 

trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par 

trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu skola informē personu triju 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

3.2. Ja saņemtais iesniegums nav skolas kompetencē, to 10 dienu laikā no 

saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības, par to rakstveidā 

informējot trauksmes cēlēju. 

3.3. Ja ziņojums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, direktors vai viņa 

pilnvarotā persona pseidonimizē personas datus vai citu informāciju, kas atklāj 

trauksmes cēlēja identitāti. 

3.4. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē 

ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par 

trauksmes cēlēja ziņojumu.  

 

4. Noslēguma noteikumi. 

4.1. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, skola sniedz 

informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot 

vispārējās datu aizsardzības prasības. 

4.2. Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, viņam un viņa radiniekiem ir 

tiesības uz aizsardzību Trauksmes celšanas likuma 10. pantā norādītajā kārtībā. 

Ja, izskatot personas iesniegumu, netiek konstatēta tā atbilstība trauksmes 

celšanas pazīmēm, personai zūd minētās tiesības. 

4.3. Ar Trauksmes celšanas kārtību Baldones vidusskolā var iepazīties skolas 

mājaslapā www.baldonesvsk.lv. Darbinieks, uzsākot darba attiecības, tiek 

informēts par trauksmes celšanas kārtību Baldones vidusskolā. 

4.4. Direktors veicina darbinieku izpratni par trauksmes celšanu. 

4.5. Valsts kanceleja ir trauksmes cēlēju kontaktpunkts. Valsts kancelejas 

trauksmes cēlēju tīmekļvietne ir https://trauksmescelejs.lv  
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