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TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA 

 

I Pārkāpuma apraksts 
Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Norādiet konkrētus faktus 

vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram- datums, vieta, laiks, kur iespējamais pārkāpums tika 

novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu nosaukumi, vārdi, 

uzvārdi, amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir jebkādi pierādījumi (piemēram- dokumenti, 

fotogrāfijas, e-pasta sarakste, video materiāls) 

(ievadiet tekstu šeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Informācijas iegūšanas veids (saistībā ar darbu) 

Jūsu saistība ar SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” novēroto iespējamo 

pārkāpumu (atzīmēt atbilstošo ar “X”): 

 

______ strādāju SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” (man ar to ir 

līgumattiecības); 

 

______   pildu darba pienākumus  SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa”, bet man 

nav līgumattiecību (sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju); 

 

______   sniedzu  SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” pakalpojumu (līgums ar 

citu organizāciju); 

 

______  iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot darba tiesiskās attiecības ar SIA 

“Prodimpekss Loģistikas Grupa” 

 

______  cita saistība (norādiet, kāda): 
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III Norādiet, kādu kaitējumu Jūsu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis 

vai var radīt sabiedrības interesēm (kādām) un kuriem sabiedrības 

pārstāvjiem. !!!Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu netiek uzskatīta 

par trauksmes celšanu!!! 

(ievadiet tekstu šeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš 

(atzīmēt atbilstošo ar “X”, sniedziet nepieciešamos komentārus): 

 

______  nē, šī ir mana pirmā reize; 

 

______  jā, esmu ziņojis iepriekš (norādīt skaitli cik reizes ________). 

 

Vieta komentāriem (ievadiet tekstu šeit): 
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V Pielikumi 

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus vai citus pierādījumus, kas, 

Jūsuprāt apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu 

esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi. 

1. 

2. 

3. 

... 

 

VI Ziņas par iesniedzēju 

Vārds, uzvārds, personas kods: 

 

Kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasts, telefons, vai cita informācija, kur 

sazināties ar Jums, tostarp nosūtīt atbildi): 

 

 

Iesnieguma datums:  

 

Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, es: 

-piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu 

pārbaudei un saziņai ar mani) 

-apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu; 

-apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie 

normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 

 

 

 

____________________________ (paraksts) 
 

Aizpilda SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” 

Ziņojuma reģistrēšanas  

 

datums:_______________ Nr. _______________ 
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