2.Pielikums
Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu
SIA „SANARE - KRC JAUNĶEMERI»
SIA „SANARE - KRC JAUNĶEMERI” iekšējās trauksmes celšanas sistēma
Iekšējās trauksmes celšanas ziņojuma droša iesniegšana

Ziņojumu nosūta elektroniski uz e-pasta
adresi trauksme@jaunkemeri.lv

VAI

Ziņojumu novieto 1.stāva pastkastē
«Trauksmes ziņojumiem»

VAI

Ziņojumu nosūta slēgtā iepakojumā ar
atzīmi «Trauksmes ziņojums» pa pastu vai
izmantojo kurjera pakalpojumu uz adresi:
Kolkas iela 20, Jūrmala, LV-2012

VAI

Ziņojumu iesniedz personiski Centra
kontaktpersonai

Ņem vērā:
1.ziņojumu sniedz, izmantojot Valsts kancelejas sagatavoto vienoto ziņojuma veidlapu, kura pieejama mājaslapas sadaļā “Trauksmes celšana”
2.ziņojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, ja nosūta tikai elektroniski

Priekšnoteikumi sniegtās informācijas atzīšanai par trauksmes cēlēja ziņojumu
Ziņojuma iesniedzējs ir Centra darbinieks
vai pakalpojuma sniedzējs Centram

Informācija satur ziņas par sabiedrības
interešu apdraudējumu

Informācija satur ziņas par iespējamu
tiesību vai ētikas pārkāpumu Centrā

Informācija tiek sniegta labā ticībā (ziņotājs
ir pārliecināts par tās patiesumu)

ZIŅOJUMA IZVĒRTĒŠANA

Ziņojuma atzīšana un tā iesniedzēja informēšana
Lēmuma pieņemšana par iesnieguma
atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu
nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu
laikā no iesnieguma saņemšanas: trauksmes
cēlēja ziņojuma reģistrēšana un trauksmes
cēlēja identitātes aizsardzības
nodrošināšana (pseidonimizēšana)

JĀ

Ziņojumā sniegtās informācijas atzīšana par
Trauksmes cēlēja ziņojumu

Ziņotāja informēšana par iesnieguma
atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu triju
darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas

NĒ

Iesnieguma nodošana

Iesniedzēja informēšana par iesnieguma
izskatīšanu saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas

Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītā iespējamā pārkāpuma izskatīšana
Darba grupas vadītāja informēšana par
ziņojumu

Iespējamā pārkāpumā iesaistīto personu
informēšana saskaņā ar Vispārīgo datu
aizsardzības regulu par viņu datu apstrādi

Iespējamā pārkāpuma turpināšanas
nepieļaušanas pasākumi, piemēram,
darbinieka atstādināšana no veicamā amata
uz ziņu pārbaudes brīdi

Darba grupas ziņojuma par iespējamā
pārkāpuma izskatīšanu iesniegšana valdes
priekšsēdētājam

Pārkāpuma konstatēšana un informēšana par ziņojuma izskatīšanas gaitu
Rīkojuma izdošana par piezīmi vai rājienu
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
pārkāpuma atklāšanas

VAI

Ziņojumu par pārkāpumu, kura izskatīšana
nav Centra kompetencē, 10 dienu laikā
pārsūta pēc piekritības

VAI

Lēmuma pieņemšana par darbinieka
civiltiesisko atbildību un zaudējumu
atlīdzināšanu (ja konstatē)

JĀ

Pārkāpuma konstatēšana

NĒ

Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Centrs sniedz informāciju publiski (mājas lapā), neatklājot ziņotāja identitāti un ievērojot Vispārīgo datu
aizsardzības prasības

Trauksmes cēlēja informēšana par ziņojuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā
divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes
cēlēja ziņojumu

Izmeklētajā iespējamā pārkāpumā iesaistīto
personu informēšana par Darba grupas
ziņojumā konstatēto

