
 

 

Kas ir trauksmes celšana? 

Tā ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un paredzamu organizāciju 

darbību publiskajā un publiskajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. 

 

Kas ir trauksmes cēlējs? 

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.  

 

Konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos 

SIA “Rīgas nami” ir apstiprināti iekšējie noteikumi “Trauksmes celšanas kārtība SIA “Rīgas 

nami”’, saskaņā ar ko, ir izveidota atsevišķa elektroniskā pasta adrese trauksmes cēlēju 

ziņojumiem un iespējai saņemt konsultācijas: RNtrauksme@riga.lv. 

 

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos: Silvija Kalniņa, tālr. 67206006.                                            

Informācija, ko konsultācijas ietvaros ir saņēmusi kontaktpersona, ir konfidenciāla. 

 

Papildu informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kā arī 

kompetento institūciju saraksti ir pieejami tīmekļa vietnē: 

1) www.trauksmescelejs.lv. 

2) Rīgas domes Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas nodaļas Trauksmes celšanas 

centrā: zvanot uz tālruņiem 67012032 vai 67026859 vai rakstot e-pastā trauksme@riga.lv. 

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšana 

Trauksmes cēlēja ziņojumam jāsatur iesniedzēja rīcībā esošā informācija saistībā ar 

pārkāpumu, tas ir iesniedzams, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto vai izmantojot 

trauksmes cēlēja ziņojumu veidlapu. 

 

Trauksmes cēlēja attiecīgi aizpildītu un parakstītu ziņojumu ar norādi “Trauksmes celšanas 

ziņojums” var iesniegt: 

 nosūtot to uz speciāli izveidotu SIA “Rīgas nami” elektroniskā pasta adresi 

RNtrauksme@riga.lv. vai Rīgas domes Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas 

nodaļas Trauksmes celšanas centra elektroniskā pasta adresi: trauksme@riga.lv; 

 ziņojot klātienē SIA “Rīgas nami” atbildīgajai personai; 

 ievērojot to SIA “Rīgas nami” telpās speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā 

pastkastē, kas atrodas SIA “Rīgas nami” birojā: Rātslaukumā 5, Rīgā, 2. stāvā vai 

Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes 

cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastītē; 

 nosūtot pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”. 
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Vairāk informācijas skatīt noteikumos “Trauksmes celšanas kārtība SIA “Rīgas Nami””. 

 

Par ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma 

saņemšanas iesniedzēja dati tiek pseidonimizēti un nav pieejam iesnieguma 

izskatītājiem. Iesniegums saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.  

 


