GASO Trauksmes celšanas sistēma
Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu GASO ir izveidota sava trauksmes celšanas sistēma. Trauksmes
celšana ir ziņošana par pārkāpumu, kas iziet ārpus personīgu interešu aizskārumiem un skar plašākas
GASO vai sabiedrības intereses, vienlaikus trauksmes cēlējam saņemot aizsardzību pret sodīšanu par
ziņošanu un anonimitātes garantijas. GASO trauksmes celšanas sistēmu var izmantot gan GASO
darbinieki, gan klienti, sadarbības partneri u.c. personas.
Saņemt informāciju par trauksmes celšanu GASO un iesniegt trauksmes ziņojumu var pie GASO
Korporatīvās pārvaldības atbilstības vadītāja Vinsenta Makara (t.67369144, vinsents.makaris@gaso.lv).
Trauksmes cēlējs iesniedz iesniegumu Atbildīgajai personai, Valdes priekšsēdētājam vai Personāla daļas
vadītājam

Atbildīgā persona vai Valdes priekšsēdētājs 7 dienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par iesnieguma atbilstību
trauksmes celšanai un informē trauksmes cēlēju par iesnieguma saņemšanu

3 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedzējam tiek paziņots par pieņemto lēmumu

Trauksmes celšanas procesā apsūdzētās personas aizsargā nevainības prezumpcija un tām ir tiesības uz
aizstāvību, uzklausīšanu un daļēju piekļuvi lietas materiāliem, vienlaikus aizsargājot iesniedzēja identitāti

IESNIEGUMS ATBILST
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trauksmes celšanas pazīmēm

trauksmes celšanas pazīmēm

Tiek atzīts par trauksmes ziņojumu, iedarbinot personas
aizsardzības mehānismus

Paziņojumā tiek norādīta motivācija atteikumam, kā arī
tiek norādīts, ja iesniegums atbilst cita veida sūdzībai

Iesniegumā minētās personas 30 dienu laikā tiek
informētas par viņu personas datu apstrādi un apstrādes
mērķiem, vienlaikus aizsargājot iesniedzēja identitāti

Ja iesniegumā netiek konstatēta apzināta nepatiesu ziņu
sniegšana, informācija par iesniegumu un iesniedzēju tiek
aizsargāta tāpat kā trauksmes ziņojuma gadījumā

Par katru saņemto ziņojumu tiek veikta rūpīga
izmeklēšana un tiek sasaukta Komisija ziņojuma un
atklāto faktu izvērtēšanai

Gala lēmums pēc iespējas tiek pieņemts mēneša laikā, bet
izskatīšanas laiks var tikt pagarināts

Komisijas atzinumu izskata Valdes priekšsēdētājs vai
Valde, kas pieņem gala lēmumu

Trauksmes cēlējs 3 mēnešu laikā no iesnieguma atzīšanas
par trauksmes celšanu tiek informēts par ziņojuma
izskatīšanas gaitu un gala lēmumu

Gadījumā, ja iesniegumā ir konstatēta apzināta nepatiesu ziņu sniegšana, cietusī persona var vērsties pret
iesnieguma iesniedzēju kompensācijas piedziņai

