
Delnas izbraukuma darbnīca
12.maijs

«Cepļi», Jelgava

Trauksmes celšana Latvijā: 

Likums, prakse un iespējas



Galvenās atziņas: 

1. Likums sabiedrības rokās ieliks reālu instrumentu, ar ko ietekmēt valstī 

notiekošo. Darbinieki vairāk iesaistīsies trauksmes celšanā un tiem būs 

lielāka iespēja veicināt pārmaiņas - palielināsies cilvēku motivācija ziņot.

2. Svarīgi strādāt kopā ar advokātu birojiem, lai pirmo lietu iznākums būtu 

maksimāli pozitīvs par labu trauksmes cēlējiem, jo tas veidos tālāko 

judikatūru.



3. Jāapsver veidot atsevišķu trauksmes cēlēju atbalsta fondu.

4. Jāsāk ar valsts kapitālsabiedrībām. Tām būtu jārāda priekšzīme privātajam 

sektoram ar drošu ziņošanas mehānismu ieviešanu. Šobrīd uzņēmēji var 

argumentēt, ka, ja valsts neievieš šādus mehānismus savos uzņēmumos, tā

nedrīkst to prasīt no privātā sektora.

5. Likuma pieņemšana nenozīmē, ka sistēma uzreiz dos rezultātus. Ir jāveido 

sabiedriskā doma, ka ziņot par pārkāpumiem ir pilsoniskais pienākums.

Galvenās atziņas: 



1. Darba grupa: Trauksmes celšana un privātais sektors

1. Rekomendējamās metodes:

1.1. Ārēja partnera iesaiste

1.2. Uzticama iekšējā resursa izveide:

a) Iekšējais audits

b) Atbilstības (atbilstošs) vadītājs - cilvēks, kas rūpējas par atbilstību?

c) Arodbiedrība

d) Neatkarīgs padomes loceklis

e) Neietekmējības komiteja - nodrošina neietekmējamu cilvēku piesaisti?

f) Ētikas komisija

g) Darbinieku izraudzīti pārstāvji



1. Darba grupa: Trauksmes celšana un privātais sektors

2. Aizsardzība:

2.1. Efektīvs un konkrēts normatīvais ietvars:

2.2. Pieņemts “Trauksmes celšanas likums”

2.3. Praktiskas aizsardzības garantijas

2.4. Normatīvi konkretizēta un pastiprināta atbildība par negatīvu seku 

radīšanu trauksmes cēlējam



1. Darba grupa: Trauksmes celšana un privātais sektors

3. Citi būtiski jautājumi un atziņas:

3.1. Atbildīgu klientu piesaiste

3.2. Trauksmes celšanas procedūra uzņēmumā ir neatņemama labas 

korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa

3.3. Investoru un citu sadarbības partneru uzticēšanās (publiskais sektors, citi 

tirgus dalībnieki)



1. Darba grupa: Trauksmes celšana un privātais sektors

3.4. Laicīga problēmu identificēšana nodrošina komercdarbības veiksmi

3.5. Godīgu uzņēmēju aizsardzība

3.6. Akcionāru, īpaši mazākuma akcionāru, aizsardzība

3.7. Darbinieki vairāk iesaistīsies trauksmes celšanā un tiem būs lielāka 

iespēja veicināt izmaiņas - rezultātā palielināsies to motivācija



1. Funkcijas:

a) Informatīvs darbs ar sabiedrību un valsts iestādēm

- Sadarība ar NVO sabiedrības izglītošanā

b) Interneta vietne, kuru ir jāuztur un regulāri jāatjauno

c) Kompetento iestāžu saraksts, kurām ziņot - nepieciešama arī skaidrība, 

par ko ziņot un par ko katra iestāde ir atbildīga

d) Iekšējo un ārējo ziņošanas kanālu metodes un izstrādāt vadlīnijas par 

ieteicamo regulējumu, kas jāievieš.

e) Konsultācijas ar trauksmes cēlējiem par to, kur, par ko un kā ziņot -

atbalsta sniegšana (gan pirms ziņošanas, gan pēc ziņošanas)

2. Darba grupa: Efektīva Trauksmes celēju centra izveide



2. Darbības modelis:

- Trauksmes celšanas mājaslapā iespēja ziņot (jānodrošina pārliecinoša 

drošība, ka info nenoplūst)

- Konsultācijas uz vietas  - juridiska un, nepieciešamības gadījumā, 

psiholoģiska palīdzība

3. Uzraudzītāji:

- Izvirzīta padome (sastāv no visām iesaitītajām pusēm), kas sniedz 

rekomendācijas kā uzlabot vai papildināt regulējumu.

4. Centra vadītājs - atklātā konkursā izraudzīta persona

5. Finansējums

- Valsts budžets (centra pamatdarbībai, juridiskajam atbalstam)

- ES projektu nauda (psiholoģiskajam atbalstam, ieviešanai visās struktūrās)

- Citi ārējie resursi (Ja tādi ir, tad pārskatīt, kas ziedo un kamdēļ)

2. Darba grupa: Efektīva Trauksmes celēju centra izveide



1. Mērķis: novirzīt uzmanību no termina “stukačs”, tā vietā runāt par terminu 

“trauksmes cēlējs” - terminu nomaiņa, aizvietošana

2. Uzdevumi:

1. LAMPAS diskusija - stukačš vai trauksmes cēlējs

2. Tests “Facebook” - kurš esi tu?

3. Plakāts, infografika, brošūra - NVO publicē caur saviem kanāliem, izvieto 

pašvaldībās, bibliotēkās

4. Terminu skaidrojums, uzsverot, kas NAV trauksmes cēlējs (skaidri definēt 

atšķirību, lai visi saprot)

5. Labie piemēri, TC portreti Latvijā, TC stāsti

6. Nesalaužama lojalitāte darba devējam kā vērtība, pret ko iet Trauksmes 

cēlējs

3. Darba grupa: Kā mazināt stukača stereotipu



3. Tiešraides eksperts, kurš atbild uz jautājumiem - Roberts Matulis 

- Iespējams, Latvijas Radio raidījumā  “Kā labāk dzīvot”

4. Visur kontaktpunkts ( Delna kā cilvēciskais palīgs)

5. Svilpe trauksmes celšanai - jāskaidro sīkāk. Svilpe kā simbols trauksmes celšanai -

iespēja “svilpt” anonīmi. 

TC kā tiesnesis sportā - pātrauc, soda, novērš

3. Darba grupa: Kā mazināt stukača stereotipu



1. Priekšvēlēšanas - izvērtēt ar vēlēšanām saistītus socioloģiskus pētījumus, 

sadarboties ar KNAB

2. Memorands ar partijām par godīgu kampaņu

29.-30. jūnijā LAMPĀ darbs ar partijām, augustā – partiju memorands:

a) Pret trešo personu reklāmām, kuras saistītas ar partiju

b) Īsto ziedotāju slēpšana, melnās kases esamība

c) Administratīvo resursu izmantošana

d) Statistika par to, kurš ir un kurš nav parakstījis memorandu

4. Darba grupa: Vēlēšanu uzraudzība



2. Trauksmes celšana par administratīvo resursu izlietošanu kampaņām

3. Tipogrāfiju uzraudzība 

- Laikus ap zināt tipogrāfias un lūgt mūs informēt, ja ienāk partiju reklāmu 

drukas pasūtījumi.

4. Kampaņa «JĀ  godīgai balsu skaitīšanai»

- Delnas un CVK sadarbība

5. Delnai atsevišķs “cel trauksmi” tālruņa numurs, kur konfidenciāli ziņot 

par pārkāpumiem

4. Darba grupa: Vēlēšanu uzraudzība



Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem.


