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Aizsākums

Projekts "Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības 
korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā” (2009-2010)

Starpinstitūciju sadarbības darba metodes ieviešana sabiedrības 
aizsardzībai no bīstamiem likumpārkāpējiem.

– Lielbritānijas pieredzes iepazīšana;

– Pilotprojekti (Rīgā, Siguldā, Kuldīgā, Cēsīs)

– Darba grupa starpresoru vienošanās sagatavošanai. 

Starpresoru vienošanās, kas parakstīta 23.11.2015.
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Starpresoru vienošanās

Sadarbības mērķis

Vienošanās nosaka kārtību, kādā Puses īsteno informācijas
apmaiņu un sadarbojas, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta
likuma 3.panta pirmo punktu un 6.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 6.panta trešo daļu, Latvijas Sodu izpildes kodeksa 1.pantu,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punktu, 12.pantu,
Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 479 „Papildsoda
– policijas kontrole – īstenošanas kārtība” (Latvijas Sodu izpildes
kodeksa Pārejas noteikumu 24.panta 4.apakšpunkts), lai savas
kompetences ietvaros novērstu atkārtotus noziedzīgus
nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību.



Starpinstitūciju sadarbība
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Sadarbības posmi lietas ietvaros
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Rīcības plāns

Informācija par likumpārkāpēju
Uzvārds: 
Vārds: 
Dzimšanas datums: 
Dzīves vieta: 

Kopsavilkums par riska novērtējumu
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________

Sanāksmes dalībnieku plāns riska pārvaldīšanai un tā ietvaros pieņemtie lēmumi:
___________________________________________________________________________________

_________________________

Kas (kura institucija) Darbības Kad



Riska pārvaldības plāni

• Riska pārvaldības plāni tiek veidoti, ņemot vērā noziedznieka
potenciālos riskus, gan arī cietušā intereses, bažas.

• Tiem jābūt specifiskiem, izvērtējamiem, sasniedzamiem, reāliem un
ar konkrētu izpildes termiņu.

• Tajos ir skaidri jādefinē atbildīgā institūcija plāna katras sadaļas
izpildei.

• Tiem vajadzētu būt saistītiem ar uzraudzības, vai soda izpildes
plānos noteiktajiem pienākumiem, nosacījumiem.

• Tos jāpārskata noteiktajos termiņos.

• Riska pārvaldības plānā var realizēt divas stratēģijas-ārējo un
iekšējo regulēšanu. Ārējā ir ar mērķi samazināt kaitīgas uzvedības
ierosinātājus, bet iekšējā koncentrējas vairāk uz to, lai pats
noziedznieks izstrādātu spējas pārvaldīt riskantas situācijas un
izvairīties no tām.

• Riska pārvaldība primāri tiek izstrādāta ar ārējo ierobežojumu un
regulēšanas palīdzību.



VPD sadarbība ar bāriņtiesu klienta 
uzraudzības laikā (VPD likums)

• VPD pienākums informēt bāriņtiesu

(1) Valsts probācijas dienests ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no probācijas 
klienta reģistrācijas dienas nosūta bāriņtiesai informāciju par probācijas 
klientu, kas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts 
par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem 
nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību. 

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais probācijas klients kriminālsodu izpildes 
likumā noteiktajā laikā neierodas reģistrēties Valsts probācijas dienestā, 
Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta informāciju bāriņtiesai 
atbilstoši probācijas klienta pēdējai deklarētajai dzīvesvietai. 

(4) Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta bāriņtiesai informāciju par 
probācijas klientu, kas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā, ja šā 
klienta uzraudzības gaitā iegūtās ziņas rada pamatotas aizdomas par 
bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma 
iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir 
bērni. 

• Līdzvērtīgi tam ir jānotiek no Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts 
policijas.
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Nozīmīgi

Konfidencialitāte ir svarīga, taču, atbilstoši vispārējam

principam, ir svarīgi, lai būtu skaidrs, ka noziedznieku

cilvēktiesībām NEKAD nevajadzētu būt prioritārākām par

upuru un sabiedrības interešu aizsardzību.



Atziņas no līdzšinējās starpinstitūciju 

sadarbības prakses

•Ļoti vāja un nepilnvērtīga informācijas apmaiņa starp institūcijām;

•Kā sekas informācijas trūkumam ir neizlēmība, pasīvums institūciju 

rīcībā;

•Sanāksmes izmantojot kā procesu, informācijas apmaiņa var notikt ātri 

un pilnvērtīgi;

•Informācija ko apstiprina vairāki avoti rada labu pamatojumu tālākajiem 

lēmumiem, rīcībai;

•Sanāksmē radot kopīgu rīcības plānu tiek izslēgta rīcības, pasākumu 

dublēšanās;

•Paaugstinās katras atsevišķas institūcijas un kopējā darba efektivitāte, 

kas būtiski uzlabo sabiedrības drošību.
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Vēl atziņas

•Starpinstitūciju sadarbība nodrošina ātru, efektīvu, savlaicīgu pieeju 
problēmas risinājumam, kas veicina sabiedrības drošību katrā 
konkrētajā pašvaldībā.

•Tiešā veidā organizētā informācijas apmaiņa liegs iespēju 
noziedzniekam manipulēt ar sociālo dienestu, bāriņtiesām, pašvaldības 
policiju un citām iesaistītajām institūcijām.

•Visu iesaistīto institūciju darbinieki nepastarpināti gūst citu atbalstu, 
zināšanas, atsevišķos gadījumos pat resursus.

•Dzimumnoziedznieka lietas vadītājs/inspektors nav “viens”, veidojas 
dalītas atbildības sajūta.

•Dzimumnoziegumos notiesātā persona nopietnāk uztver ar viņu veikto 
darbu. 

•Ja notiek kas nelāgs, ir darīts viss iespējamais.
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Paldies par uzmanību!

Jānis Zārdiņš

Valsts probācijas dienesta

Cēsu teritoriālā struktūrvienība

Tārlunis:64127750

Mobilais tālrunis: 26304663

E-pasts: janis.zardins@vpd.gov.lv

mailto:janis.zardins@vpd.gov.lv

