
Pielikums 

akciju sabiedrības “Olainfarm” 06.12.2021.  rīkojumam Nr.303 

 

(Šis pielikums aizstāj 1.pielikumu 

25.08.2021. iekšējam normatīvajam  

aktam Nr.SOP000515/2 

 “Trauksmes celšanas kārtība”) 

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

  

ADRESĀTS 

Akciju sabiedrība “ Olainfarm”  

Reģistrācijas Nr.40003007246 

Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

(turpmāk - AS “Olainfarm”) 

 

 

1.  PĀRKĀPUMA APRAKSTS 

Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamu pārkāpumu, ko esat novērojis AS 

“Olainfarm” darbībā. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, 

datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums novērots), iesaistīto fizisko un/vai juridisko personu, 

iesaistītās personas datus, piemēram, amata nosaukums. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi 

pierādījumi (piemēram, dokuments, fotogrāfija, e-pasta sarakste). Pievienojiet tos ziņojumam 

vai norādiet, kur ar tiem var iepazīties. 

 

 

 

  

2.  INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR DARBU)  

Jūsu saistība ar uzņēmumu/institūciju/organizāciju, kur novērots iespējamais pārkāpums 

 (atzīmējiet atbilstošo):  

 strādāju AS “Olainfarm”  (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to dienesta 

attiecībās) 

 pildu darba/amata pienākumus  AS “Olainfarm”, par kuru ziņoju, bet man ar to nav 

līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu  

uzņēmumu/institūciju/organizāciju) 

 sniedzu AS “Olainfarm” pakalpojumu 

 iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības ar AS “Olainfarm” 

 cita saistība (norādiet, kāda) ___________________________________________ 

 

3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMAIS PĀRKĀPUMS RADĪJIS VAI VAR 

RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM1 (KĀDĀM) UN KURAM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVIM 

 

 
1 Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu 



 

 

 

4.  Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš  

(atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus) 

 nē, šī ir pirmā ziņošanas reize 

 jā, ziņoju savā darba vietā, izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu  

 jā, ziņoju citam uzņēmumam/institūcijai/organizācijai (norādiet, kurai_______________)   

 jā, vērsos savā darba vietā un citā uzņēmumā/institūcijā/organizācijā  

 cita informācija  _________________________________________________________ 

Komentāri 

 

5. PIELIKUMĀ 

Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamu pārkāpumu. 

Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda 

bijusi 

1. 

2. 

3.  
6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU 

Vārds, uzvārds:  

(obligāti norādāmā informācija) 

Kontaktinformācija: 

(obligāti norādāmā informācija: adrese vai elektroniskā pasta adrese). 

 

Papildu kontaktinformācija: 

(informācija norādāma pēc Jūsu ieskatiem: piemēram, tālruņa numurs, elektroniskā pasta 

adrese vai cita informācija saziņai ar Jums) 

 

  
7. IESNIEGŠANAS DATUMS 

 

Informācija par iesniedzēja personas datu apstrādi: 

Iesniedzējam ir tiesības, nevis pienākums iesniegt AS “Olainfarm” (datu pārzinis) šo ziņojumu un 

līdz ar to savus personas datus. Tomēr vēršam uzmanību, ka datu pārzinim iesniedzēja personas 

dati nepieciešami, lai objektīvi izskatītu šo trauksmes cēlēja ziņojumu, tai skaitā, lai sniegtu 

iesniedzējam atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasītu papildu informāciju. Datu pārzinis 

aizsargā iesniedzēja personas datus, nodrošina, lai informācija par iesniedzēja identitāti nebūtu 

pieejama personai, par kuru iesniegts ziņojums, tai skaitā pēc ziņojuma iesniegšanas iesniedzēja 

personas dati tiek pseidonimizēti. Plašāka informācija par iesniedzēja personas datu apstrādi un 

aizsardzību, tai skaitā iesniedzēja tiesībām, pieejama Trauksmes cēlēja datu apstrādes privātuma 

atrunā, kas pieejama ŠEIT vai www.olainfarm.com → Par uzņēmumu → Ilgtspēja → Pārvaldība. 

Datu pārziņa kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: dataprotection@olainfarm.com, 

tālruņa Nr.+371 28327856. 

 

  

https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2021/09/trauksmes-celeja-datu-apstrades-privatuma-atruna.pdf
http://www.olainfarm.com/
mailto:dataprotection@olainfarm.com


Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu: 

- apliecinu, ka esmu iepazinies un man ir saprotama informācija par personas datu apstrādi, tai 

skaitā informāciju, kas ietverta Trauksmes cēlēja datu apstrādes privātuma atrunā. 

- apliecinu, ka ziņojumā norādītā informācija ir patiesa. 

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

noteiktās atbildības. 

  

Lūdzu atzīmēt vienu no variantiem - Gadījumā, ja mans ziņojums netiek atzīts par trauksmes 

cēlēja ziņojumu: 

☐ ATĻAUJU, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu, tas nozīmē, 

vispārējā kārtībā un man nav paredzētas trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas, VAI 

☐ NEATĻAUJU, ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskas personas iesniegumu   

 

________________________________  (paraksts, datums) 

 

Aizpilda uzņēmums/institūcija/organizācija 

 Ziņojuma reģistrācijas datums _________________ Nr.__________  

 

INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU  

- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu ziņojuma atzīšanu par trauksmes cēlēja 

ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 6.punktā 

norādīto kontaktinformāciju); 

- ja nepieciešams, trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu 

informāciju; 

- ja Jūsu ziņojums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kompetentā institūcija par tā 

izskatīšanas statusu/gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu ziņojums atzīts par 

trauksmes cēlēja ziņojumu; 

- neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentā uzņēmuma/institūcijas/organizācijas 

kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos 

 


