
 

 
 

LATVIJAS   REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

 

RĪKOJUMS 
 
2019. gada 30.oktobrī  

Daugavpilī 

 

Par Iekšējo trauksmes celšanas sistēmas 
apstiprināšanu 

 
Nr.57 

 

Saskaņā ar  Trauksmes celšanas likuma 5.panta 1.daļu , kura nosaka ka Publiskas 
personas institūcijas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes 
celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un 
garantēt viņiem aizsardzību: 

1. Apstiprināt  Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. 
2. Noteikt par Kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos Daugavpils 

novada domes Iekšējā audita daļas vadītāju Viju Jegorovu. 
3. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātā  Iekšējā trauksmes celšanas sistēma attiecas 

uz šādām Daugavpils novada pašvaldības iestādēm: 
3.1. Daugavpils novada dome 
3.2. Daugavpils novada sporta skola; 
3.3. Daugavpils novada Kultūras pārvalde; 
3.4. Pašvaldības aģentūra „TAKA”; 
3.5. Pašvaldības aģentūra „Višķi”; 
3.6. Naujenes bērnu nams; 
3.7. Daugavpils novada vēlēšanu komisija; 
3.8. Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”; 
3.9. Višķu sociālās aprūpes centrs; 
3.10. Ambeļu pagasta pārvalde; 
3.11. Biķernieku pagasta pārvalde 
3.12. Biķernieku pamatskola 
3.13. Dubnas pagasta pārvalde; 
3.14. Līksnas pagasta pārvalde 
3.15. Maļinovas pagasta pārvalde 
3.16. Medumu pagasta pārvalde; 
3.17. Medumu pamatskola 



3.18. Nīcgales pagasta pārvalde 
3.19. Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”; 
3.20. Tabores pagasta pārvalde 

4. Uzdot zemāk minētajām Daugavpils novada pašvaldības iestādēm apstiprināt savu 
Iekšējās trauksmes celšanas sistēmu, kura attieksies arī uz citām Daugavpils 
novada pašvaldības iestādēm: 

4.1. Medumu speciālā pamatskola; 
4.2. Daugavpils novada Sociālais dienests; 
4.3. Demenes pagasta pārvalde, attieksies arī uz Zemgales vidusskolu; 
4.4. Kalkūnes pagasta pārvalde, attieksies arī uz Randenes pamatskolu; 
4.5. Kalupes pagasta pārvalde, attieksies arī uz Kalupes pamatskolu; 
4.6. Laucesas pagasta pārvalde, attieksies arī uz Laucesas pamatskolu; 
4.7. Naujenes pagasta pārvalde, attieksies arī uz Naujenes mūzikas un mākslas 

skolu, Lāču pamatskolu, Naujenes pamatskolu, Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādi “Rūķītis”; 

4.8. Salienas pagasta pārvalde, attieksies arī uz Salienas vidusskolu; 
4.9. Skrudalienas pagasta pārvalde, attieksies arī uz Skrudalienas bāriņtiesu, 

Silenes pamatskolu; 
4.10. Sventes pagasta pārvalde, attieksies arī uz Sventes vidusskolu; 
4.11. Vaboles pagasta pārvalde, attieksies arī uz Vaboles vidusskolu; 
4.12. Višķu pagasta pārvalde, attieksies arī uz Špoģu mūzikas un mākslas 

skolu, Višķu bāriņtiesu, Špoģu vidusskolu. 
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