
Trauksmes celšana var izglābt dzīvības 

 

Likumprojekts paredz aizsargāt tos cilvēkus, kam rūp sabiedrības kopīgais labums un tiesiska 

valsts un kas nevēlas samierināties ar pārkāpumiem, nesaimnieciskumu un nesakārtotību sev 

apkārt. Ir palikušas tikai sešas nedēļas, lai šī Saeima pieņemtu likumprojektu 2. un 3. 

lasījumā. Tādēļ aicinām deputātus nekavēties ne komisijā, ne Saeimas balsojumos!  

 

Kāpēc Latvijā nepieciešams Trauksmes celšanas likums? 

Valsts iestāžu īstenotā kontrole nav vienīgais veids, kā atklāt pārkāpumus, kas var kaitēt sabiedrībai. Tos 
darba vai personīgās pieredzes rezultātā var pamanīt ikviens. Piemēram, bērnudārza audzinātāja var ievērot, 
ka bērnudārza virtuvē netiek ievērotas higiēnas prasības, vai transporta uzņēmuma darbinieks var pamanīt, 
ka uzņēmuma lietotās automašīnas neatbilst drošības standartiem. Diemžēl šādas epizodes nereti tiek 
noklusētas, nevēloties nonākt konfliktā ar darba devēju vai baidoties no cita veida negatīvām sekām. Arī 
Zolitūdes traģēdiju varēja novērst vismaz 30 reizes, turklāt ar tādu dokumentāciju, kāda bija šim projektam, 
īstenot būvniecību nav iespējams, tā, tiesai izskatot Zolitūdes traģēdijas lietu, norādīja neatkarīgo ekspertu 
grupas vadītājs, būvinženieris un Rīgas Tehniskās universitātes docents Aigars Ūdris[1]. 

Lai cīnītos ar situācijām, kad pēc brīdinājuma darba devējs nereaģē, bet darba ņēmējs nevēlas konfliktēt, ir 
radīts trauksmes celšanas mehānisms. Tas paredz atbalstīt un no iespējamām negatīvām sekām aizsargāt 
trauksmes cēlējus jeb sabiedrības pārstāvjus, kuri brīdina par situācijām, kas apdraud sabiedrības veselību, 
drošību vai cita veida intereses.[2] 

ASV prezidenta Niksona saistība ar ielaušanos Demokrātu partijas birojā (tā sauktā Votergeita) tika atklāta 
ar trauksmes cēlēju palīdzību. Pierādījumi tam, kā padomju vara izrēķinās ar politiskajiem disidentiem, 
ievietojot viņus psihiatriskajās slimnīcās, tika iegūti ar trauksmes cēlēju palīdzību. Panamas dokumenti, kas 
parādīja, kā miljardieri un multinacionālās korporācijas izvairās no nodokļu maksāšanas, tika iegūti ar 
trauksmes cēlēju palīdzību. Trauksmes cēlēju skaits aug visā pasaulē, tādēļ arvien vairāk valstu, jo īpaši 
Eiropā, pieņem regulējumu, kas aizsargā tos, kuri sabiedrības labuma vārdā atklāj faktus, kas līdz tam nav 
bijuši publiski zināmi. 

Arī Eiropas Komisija pašlaik ar dalībvalstīm apspriež Trauksmes celšanas direktīvas projektu, kas nosaka 
nepieciešamību aizsargāt personas, kas ziņo par pārkāpumiem. Plānots, ka šī direktīva tiks apstiprināta līdz 
nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada pavasarī. Latvijas valsts atbalsta direktīvas tālāku 
virzību un Ministru kabinetā jau pieņēmusi nostāju par direktīvas projektu.[3] 

 

arais ceļš uz trauksmes celšanas regulējumu Latvijā 

Latvijas pārvaldes iestādes un pilsoniskā sabiedrība jau vairākus gadus strādā, lai mūsu valstī nodrošinātu 
pienācīgu atbalstu trauksmes cēlējiem. 2017. gada martā Ministru kabinets apstiprināja Trauksmes celšanas 
likumprojekta pirmo versiju[4], kas pēc tam ceļoja uz Saeimu izskatīšanai Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijā, kuru vada Sergejs Dolgopolovs ("Saskaņa"). Vētījot no valdības saņemto likuma projektu, 
Saeimas komisija nolēma, ka tā kvalitāte neatbilst vēlamajiem standartiem. Tādēļ pirmais likumprojekta 
variants tika noraidīts. Tā vietā Saeimas komisija – speciāli izveidotās Trauksmes celšanas likumprojekta 
darba grupas vadītājas Astrīdas Harju ("Vienotība") vadībā – izstrādāja alternatīvo Trauksmes celšanas 
likumprojektu. Kā 2017. gada oktobrī Rīgā notikušā starptautiskā konferencē par trauksmes celšanu norādīja 
S. Dolgopolovs, "ir svarīgi atrast tādu mehānismu, kas palīdzētu stimulēt cilvēkus iesaistīties[..]"[5]. Tāpat 



deputāts uzsvēra, ka vairāk uzmanības likumprojektā būtu jāvelta galvenajam jautājumam – trauksmes 
cēlēju aizsardzībai. 2018. gada 17. maijā Saeima atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā, 67 deputātiem 
balsojot "par" un 2 deputātiem atturoties, kā arī 11 deputātiem esot klāt Saeimas sēdē, bet nepiedaloties 
balsošanā.[6] 

Pašreizējā Trauksmes celšanas likumprojekta redakcija ir īsa, bet kodolīga. Likumprojekta mērķis, kā 
norādīts tā 2. pantā, ir "veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem sabiedrības vai tās daļas interesēs, 
nodrošinot trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību un pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību".[7] 

Tāpat likumprojekts nosaka, kas ir trauksmes cēlējs, – "persona, kura sniedz informāciju par iespējamu 
pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības vai tās daļas interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba 
pienākumu veikšanu un persona to pamatoti uzskata par patiesu".[8] 

Uzskatām, ka ir svarīgi, lai Trauksmes celšanas likumprojektā noteiktā trauksmes cēlēja definīcija nebūtu 
šaurāka par Eiropas Padomes[9] un "Transparency International"[10] apstiprinātajām definīcijām. Tās 
iekļauj indivīdus, kas atrodas arī ārpus tradicionālajām darba devēja-darba ņēmēja attiecībām, piemēram, 
bezlīguma konsultantus, darbuzņēmējus, praktikantus, brīvprātīgos, pagaidu darbiniekus un darba ņēmējus, 
kas izbeiguši darba attiecības ar iepriekšējām darbavietām. 

Viens no svarīgākajiem Trauksmes celšanas likumprojekta pienesumiem ir tas, ka trauksmes cēlējiem tiek 
sniegtas divu veidu aizsardzības garantijas. Pirmkārt, tiek aizsargāta trauksmes cēlēja anonimitāte. To 
nosargāt ir īpaši svarīgi, jo – ja tiek ievērota trauksmes cēlēja anonimitāte, cita veida aizsardzība var nebūt 
nepieciešama. Otrkārt, trauksmes cēlējs tiek aizsargāts nelabvēlīgu seku gadījumā. Ja trauksmes cēlēja 
vārds nonācis atklātībā, ir risks, ka personas, par kurām tas sniedzis informāciju, vēršas pret trauksmes 
cēlēju – veic kādu pretdarbību, piemēram, trauksmes cēlēju atbrīvo no darba vai izsaka draudus viņam vai 
radiniekiem. Tādēļ aizsardzība no pretdarbības ir otrs specifisks trauksmes celšanas mehānisma pienesums. 
Tāpat likumprojektā paredzētā aizsardzība ietver tiesības uz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, 
atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumiem, tiesības uz konsultācijām un zaudējumu atlīdzinājumu. Tas nozīmē, 
ka visiem tiem, kuri vēlētos informēt par pamanītajām nelikumībām, bet pašlaik baidās to darīt, 
likumprojekta pieņemšana ir jo īpaši svarīga. 

Garajā likumprojekta izstrādes procesā piedalījās ne tikai valsts pārvaldes iestādes, bet arī vairākas 
organizācijas, kuru intereses skar likumprojekts. Esam pamanījuši, ka debatēs nereti tiek popularizēti vairāki 
mīti, mēģinot trauksmes celšanu atainot negatīvā gaismā. Īsi apskatīsim galvenos no šiem mītiem un 
parādīsim, kādēļ tie neatbilst patiesībai: 

 

MĪTS #1: Neviens tāpat trauksmi necels. 

ATSPĒKOJUMS: 

Trauksmi cels, ja būs aizsardzība, – tā norāda Latvijas iedzīvotāji aptaujā, ko veica SKDS 2017. gada 
martā.[11] 

Divas trešdaļas (69%) aptaujāto uzskata, ka, saskaroties ar situāciju, kad ir nepieciešami neoficiāli 
maksājumi, pazīšanās vai pretpakalpojumi, lai panāktu sev vēlamu iznākumu saskarsmē ar valsts vai 
pašvaldības iestādēm, par to būtu jāinformē atbildīgās iestādes. Gandrīz divas trešdaļas (61%) pētījuma 
dalībnieku uzskata, ka būtu jāinformē par situāciju, ja valsts vai pašvaldību uzņēmumā vai iestādē bez 
konkursa darbā tiek iekārtoti "savi cilvēki". Un tikpat daudz (60%) aptaujāto pauž viedokli, ka būtu 
jāinformē, ja top zināms, ka eksistē vienošanās par to, kurš uzvarēs valsts vai pašvaldības organizētā 
iepirkumā. 



Vienlaikus ceturtā daļa (25%) aptaujāto norāda, ka informēšana par pamanītiem pārkāpumiem varētu novest 
pie problēmām – atriebības, nepatikšanām, ko radītu tas, par kuru tiek sniegta informācija. Turklāt 23% 
iedzīvotāju uzskata, ka trūkst informācijas, kur vērsties par pamanītajiem pārkāpumiem. 

Šie skaitļi parāda Latvijā dominējošo uzskatu – ar negodīgu rīcību un pārkāpumiem nebūtu vis jāsamierinās, 
bet gan jācīnās pret to. Tomēr bailes no negatīvām sekām attur iedzīvotājus rīkoties. Trauksmes celšanas 
likumprojektā paredzētā trauksmes cēlēja anonimitāte un aizsardzības garantijas ir domātas tieši tam, lai 
trauksmes cēlēju pasargātu no iespējamām nepatikšanām pēc trauksmes celšanas fakta. Tāpat likumprojekts 
iedibina vienotu kontaktpunktu, kurā varēs vērsties ar informāciju par pārkāpumu. 

 

MĪTS #2: Trauksmes celšana tiks izmantota ļaunprātīgi, iesniedzot nepatiesu informāciju un 

apmelojot nevainīgus cilvēkus, tādā veidā radot viņiem problēmas. 

ATSPĒKOJUMS: 

Trauksmes cēlēja statusu nepiešķirs automātiski, personai iesniedzot informāciju par iespējamo pārkāpumu. 
Vispirms saņemtā informācija tiks rūpīgi izvērtēta. Ja šajā procesā atklāsies, ka sniegtā informācija nav 
patiesa un ir melīga, tad iesniedzējam ne tikai nepiešķirs trauksmes cēlēja statusu, bet viņam piemēros arī 
atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu. 

 

MĪTS #3: Trauksmes cēlējus jau aizsargā pašreizējais regulējums, tādēļ nav vajadzīgs jauns likums. 

ATSPĒKOJUMS: 

Pirmkārt, pašlaik Latvijā juridiski neeksistē tāds institūts vai jēdziens kā "trauksmes celšana" vai "trauksmes 
cēlējs". Neviens no pašreiz spēkā esošajiem likumiem nenodrošina trauksmes cēlēja anonimitāti. Līdz ar to 
iestādei vai personai, par kuru celta trauksme, varētu kļūt zināma trauksmes cēlēja identitāte un būtu iespēja 
pret viņu vērst represīvu rīcību. 

Otrkārt, pašreizējais regulējums pienācīgi neaizsargā trauksmes cēlēju pret nelabvēlīgajām sekām, kas var 
rasties pēc trauksmes celšanas. Pašreizējais regulējums paredz ilgstošu procesu un iespējamu tiesāšanos un 
nepieciešamību pašam pierādīt nelabvēlīgo seku radīšanu. Savukārt likumprojekts paredz pierādījuma nastas 
pārnešanu no trauksmes cēlēja uz darba devēju. Tas nozīmē, ka darba devējam būs nepieciešams pierādīt, ka 
rīcība, kas izdarīta, nav saistīta ar trauksmes cēlēja ziņojumu, bet gan ir pamatota. 

 

MĪTS #4: Trauksmes celšanas mehānisms rada nesamērīgu administratīvo slogu darba devējiem. 

ATSPĒKOJUMS: 

Galvenā informācijas sniegšanas prasība, ko likumprojekts paredz uzņēmējiem, ir iekšējās trauksmes 
celšanas sistēmas ieviešana (5. pants). Turklāt šī prasība netiek attiecināta uz visām privāto tiesību 
juridiskajām personām, bet tikai uz tām, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, t.i., uz vidējiem un lieliem 
uzņēmumiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem (2017) Latvijā šādu uzņēmumu 2015. gadā 
bija 1841, kamēr kopējais uzņēmumu skaits bija 172 567.[12] Tas nozīmē, ka šī prasība par iekšējās 
trauksmes celšanas sistēmas ieviešanu attieksies uz apmēram 1,1% uzņēmumu. Tādā veidā likumprojekts 
izstrādāts, piemērojot "Domā par mazo vispirms" (Think Small First) principu, kas ir vispāratzīts 
uzņēmējdarbības regulējuma princips Eiropas Savienībā. 

 



Kavēties nedrīkst 

Trauksmes celšana ir viens no veidiem, kā indivīdam būt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties savas 
apkārtējās vides uzlabošanā. Kā rāda citu valstu pieredze, izvēloties celt trauksmi par korupciju vai citu 
pārkāpumu, trauksmes cēlēji uzņemas risku tikt atlaistiem, iesūdzētiem tiesā, arestētiem, šantažētiem vai pat 
nogalinātiem. Trauksmes celšanas likumprojekta pieņemšana Latvijā būtu skaidrs signāls, ka valsts vēlas 
novērst pārkāpumus un pasargāt savus trauksmes cēlējus. 

Mudinām Latvijas 12. Saeimas deputātus pieņemt Trauksmes celšanas likumprojektu un parādīt, ka 
deputātiem ne tikai rūp godīga Latvijas valsts, bet ka cilvēku iniciatīva un līdzdalība savas valsts uzlabošanā 
ir mūsu sabiedrības vērtība! 

Aicinām visus Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, kā arī pārējos 12. Saeimas deputātus 
atbalstīt Trauksmes celšanas likumprojekta raitu izskatīšanu un pieņemšanu atlikušajos divos lasījumos. 
Latvijai ir vajadzīgi trauksmes cēlēji! Un Saeimai jāparūpējas, lai trauksmes cēlēji būtu aizsargāti. 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par raksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna". 

 

[1] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/zolitudes-eksperimenta-vaditajs-tragediju-vareja-noverst-vismaz-
30-reizes.a256542/ 

[2] Trauksmes cēlēju stāsti, tostarp no Latvijas: http://www.celtrauksmi.lv/01-trauksmes-celeju-stasts.html 

[3]http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2017-08-14&dateTo=2018-08-
14&text=par+to+personu+aizsardz%C4%ABbu&org=0&area=0&type=0 

[4]Precīzs nosaukums – Trauksmes cēlēju aizsardzības likums. 

[5]Konferences "Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: Trauksmes celšana un cīņa pret 
korupciju" ziņojums, 3. lpp. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/trauksmes-celeju-
konferences-zinojums-2017.pdf 

[6] Saeimas balsojums 1. lasījumā par likumprojektu "Trauksmes celšanas likums", 17.05.2018.  

http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/A960805C35FAB487C2258290003EC4DB?Open
Document 

[7] Trauksmes celšanas likumprojekts un tā anotācija:  

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/F0B7EDD44A5D8955C225828900471579?OpenDocum
ent 

[8] Turpat. 

[9] https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c5ea5 

[10] 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_legislation 

[11]http://atkrapies.lv/wp-content/uploads/aptauja.pdf 

 



No komentāru sadaļas: 
 

Raitis Pāvuls  

 
Ieva ar Jāni ir vai nu naivi muļ... .ķīši vai arī jau varas mafijas paskoloti politiķi, kas ar šāda likuma 
palīdzību cer tikt Saeimā, attiecīgi, pie lielākas varas. 
Mums ir pietiekoši likumu, kurus vajag vien ievērot un nevajadzēs ne Stambulas, ne trauksmes ne vēl kādus 
likumus. 
Es sešu gadu garumā mēģināju panākt taisnību, proti, zaglim jāsēž cietumā. Bet rezultātā mani pataisīja par 
kriminālnoziedznieku, bet zaglis joprojām spļauj virsū visiem Latvijas likumiem. Uzrakstīju visām 
iespējamajām institūcijām par to, ka prokurori un policija Rēzeknē ir korumpēta, ar faktiem pierādīju, ka 
tiesneši Dzindzuks, Zutis un 90% pārējo Rēzeknes tiesnešu ir korumpanti. Rezultāts bija vienkārši graujošs - 
no Saeimas man atrakstīja, ka mans iesniegums neatbilst kādiem tur noteikumiem un tāpēc viņu neizskatīs, 
prokuratūra uzlika par pienākumu pārbaudīt faktus tam prokuroram, par kuru es sūdzējos, proti, 
korumpantam, dzērājam un pedofīlam Škutānam, No KNABa man atrakstīja, ka visas pazīmes liecina par to, 
ka man ir 100% taisnība, bet pārbaudes rezultātā netika atrastas parādzīmes, čeki u.t.t. tāpēc nav pierādījumu 
maniem apgalvojumiem. Un tāda veida atrakstīšanās no visām vietām. 
Nu jau septiņi!!! gadi apkārt, kā zaglis, policija, prokuratūra un tiesas ņirgājas par Latvijas valsts pilsoņiem, 
mani tai skaitā. 
Ir cits variants - pilnībā jāmaina vēlēšanu sistēma, lai katrs deputāts būtu ievēlēts ar konkrētu cilvēku balsīm, 
piemēram, 2000 pavisam konkrētu cilvēku no Rēzeknes ievēlēja tādu tur deputātu un nevis kādu tur saraksta 
numuru.  
Deputāts apzagās, sanāca šie 2000 cilvēki, nobalsoja un atsauca deputātu, vietā ievēlēja nākošo, bet šito aiz 
restēm. Pašlaik noziedznieki pieņem likumus un noziedznieku noziegumi neskaitās sodāmi. 
 
Ar to vajag sākt! 
 
Kāda jēga ir nosargāt trauksmes cēlāja anonimitāti, ja visi Latvijas portāli ir pārpirkti un tagad maksimāli 
aiziet no šīs koncepcijas ???? 
--- 
Pat Delfi tagad pirmām kārtām uztur reģistrētos lietotājus, nevis anonīmos. Un tādi norietējušie, un palikušie 
"vastiskie" portāli, kā TVNET vairs 90% gadījumos vairs nereģistrē anonīmus komentārus! 
Viss liecina par to, ka tendence ir maksimāli pretēja: izvairīties no trauksmes cēlājiem Latvijā.  
Viss ir nopirkts un visi gali ūdeni... Fakts. 
 
Sirēna  
  
Nekādi šādi likumi nepalīdzēs, ja valsts un iestāžu vadītāju pamatnostādne ir - būt negodīgiem, melot. Katrai 
rīcībai stučītāju nepieliksi. Piemēram, par valsts konkursiem - tos taču it kā tāpēc ieviesa, lai nestrādātu 
vietējie cilvēki, jo tie var būt savējie, un kā tad tā??. Tagad visā valstī likme zināma, 10%. Ja šādus 
konkursus atceltu, ko sen ir laiks darīt, un tos vispār nevajadzēja ieviest, tad strādātu vietējie cilvēki 
pastāvīgā darbā par normālu samaksu, un nevienam neko nevajadzētu stučīt, turklāt ietaupītos milzu līdzekļi, 
kas tagad iztērējas labi apmaksātiem juristiem par konkursu rīkošanu. Un nepatikšanas vien un neērtības, un 
neprofesionalitāte, tik daudz kā nepareiza ir šajos konkursos. Un pašiem darbiniekiem lētākā samaksa - labie 
darbinieki jau sen ir prom uz citām valstīm, kur var strādāt to pašu darbu par adekvātu samaksu.  

 

 


