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Valsts probācijas dienesta probācijas klientu datu apstrādes politika 

Šī politika izskaidro probācijas klientu datu apstrādi Valsts probācijas dienestā 

 

Kādēļ mēs apstrādājam probācijas klientu datus?  

Valsts probācijas dienests ir personas datu pārzinis tiem probācijas klienta datiem, kurus Valsts 

probācijas dienests, īstenojot savas tiesības, apstrādā, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās 

Valsts probācijas dienesta funkcijas un uzdevumus1.  

Valsts probācijas dienestam ir šādas funkcijas: 

1) sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; 

2) nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; 

3) organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi; 

4) organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi; 

5) pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot 

no kriminālatbildības; 

6) organizēt un vadīt izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļu piemērošanu bērniem; 

7) uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības 

atņemšanas iestādēm; 

8) nodrošināt papildsoda - probācijas uzraudzība – izpildi. 

 

Valsts probācijas dienestam ir šādi uzdevumi: 

- nodrošināt Valsts probācijas dienesta funkciju īstenošanu; 

- ne retāk kā reizi trijos gados veikt savas darbības rezultatīvo rādītāju metodoloģisku izpēti, 

analizējot bijušo un esošo probācijas klientu recidīva rādītājus; 

- nosūtīt bāriņtiesai informāciju par probācijas klientu, kas ir sodīts par tīšiem vardarbīgiem 

noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību 

un tikumību; 

- nosūtīt bāriņtiesai informāciju par probācijas klientu, ja ir iegūtas ziņas, kas rada pamatotas 

aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību 

un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni; 

- līdzfinansēt probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus. 

 

Lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta funkciju izpildi, Valsts probācijas dienests papildus 

iepriekš minētajiem uzdevumiem: 

- atbilstoši kompetencei izstrādā un izplata informatīvos un metodiskos materiālus; 

- sniedz mācību metodisko palīdzību un informāciju tiesībaizsardzības iestāžu 

amatpersonām; 

- piedalās probācijas speciālistu tālākizglītības apmācības programmu izstrādē un 

īstenošanā; 

- atbilstoši kompetencei sniedz priekšlikumus normatīvo aktu izstrādē; 

- sagatavo valsts investīciju un starptautisku programmu projektu pieteikumus, kā arī sekmē 

investīciju programmu īstenošanu; 

- piedalās vienotas valsts politikas īstenošanā sociālās atstumtības mazināšanas jomā. 

 
1 Valsts probācijas dienesta funkcijas, uzdevumi un tiesības ir noteiktas Valsts probācijas dienesta likumā un Valsts 

probācijas dienesta nolikumā 
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Lai mazinātu atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, Valsts probācijas dienests var organizēt 

starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, nodrošinot to metodisko vadību. 

 

Lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta funkciju īstenošanu, Valsts probācijas dienests atsevišķu 

uzdevumu izpildē var iesaistīt brīvprātīgā darba veicējus. 

 

Valsts probācijas dienests savā darbībā veicina: 

- postpenitenciārās palīdzības pakalpojumu attīstību; 

- zinātnisko pētniecību probācijas jomā un nodrošina pētījumu rezultātu efektīvu 

izmantošanu. 

 

Valsts probācijas dienestam ir tiesības: 

- pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām dienesta 

uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju; 

- atbilstoši kompetencei pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas 

Savienības institūcijās; 

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām 

institūcijām, kā arī atbilstoši kompetencei sadarboties ar citu valstu iestādēm un 

starptautiskajām organizācijām. 

 

Valsts probācijas dienesta informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir 

Valsts probācijas dienests un kurā Valsts probācijas dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai 

iekļauj informāciju par: 

1) probācijas klientu; 

2) notiesāto, kurš piedalās probācijas programmā brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā; 

3) cietušo; 

4) probācijas klienta vai cietušā likumisko pārstāvi; 

5) juridisko personu, ar kuru noslēgta vienošanās par probācijas klienta nodarbināšanu piespiedu 

vai sabiedriskajā darbā, un tās pārstāvi; 

6) citu fizisko personu vai juridiskās personas pārstāvi, kas sniedz informāciju Valsts probācijas 

dienesta funkciju izpildes ietvaros. 

 

Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt informācijas apstrādi Valsts 

probācijas dienesta funkciju kvalitatīvai izpildei, tādējādi veicinot sabiedrības drošību, iespēju 

operatīvi kontrolēt probācijas klientu lietu virzības gaitu, nodrošinot efektīvu starpinstitucionālo 

sadarbību funkciju izpildes ietvaros un atvieglojot zinātniskos, analītiskos un statistiskos pētījumus. 

 

Par probācijas klientu Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļauj šādus datus: 

• personu identificējoša informācija; 

• kontaktinformācija; 

• ziņas par dzīvesvietu; 

• sejas pretskata fotoattēlu; 

• ziņas par valodu zināšanām; 

• ziņas par ģimenes stāvokli; 

• par esošajām un bijušajām intīmattiecībām; 

• par nepilngadīgām personām, kuras dzīvo kopā ar probācijas klientu; 

• ziņas par izglītību; 
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• ziņas par nodarbinātību, ienākumiem un apgādībā esošām personām; 

• ziņas par darba vietu; 

• ziņas par prasmēm; 

• ziņas par invaliditāti; 

• ziņas par veselības traucējumiem; 

• par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 

• par likumisko pārstāvi; 

• par kontaktpersonām; 

• par nepilngadīgā probācijas klienta ārpusģimenes aprūpi un aizgādību, tās uzsākšanu un 

izbeigšanu; 

• par sodāmībām un uzsāktajiem kriminālprocesiem, kas raksturo tiesvedības gaitu, vainas 

atzīšanu un tiesībsargājošo institūciju atbildes reakciju uz noziedzīgu nodarījumu; 

• par administratīvajiem pārkāpumiem; 

• par dalību personu vai sabiedrības drošību apdraudējušajos notikumos; 

• paziņojumus par probācijas klientam uzliktajiem ierobežojumiem un to pārkāpšanu 

elektroniskās uzraudzības laikā; 

• par darbu ar probācijas klientu noteiktas Valsts probācijas dienesta funkcijas ietvaros. 

 

Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko 

pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra 

noteikumi Nr. 693 “Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās 

informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību”2  
 

Datus par tāda probācijas klienta atrašanos noteiktā vietā un laikā, kurš ir nosacīti pirms termiņa 

atbrīvots no soda izciešanas un kuram ir noteikta elektroniskā uzraudzība Valsts probācijas dienests 

apstrādā Elektroniskās uzraudzības informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir Valsts probācijas 

dienests3. Elektroniskās uzraudzības informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt tāda probācijas 

klienta pārvietošanās intensīvu un operatīvu kontroli, kurš ir nosacīti pirms termiņa atbrīvots no 

soda izciešanas un kuram ir noteikta elektroniskā uzraudzība. 

 

Par personas datiem  

 

Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, 

e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām personām, 

biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.  

 

Mūsu apņemšanās  

 

Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību regulējošos 

normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir apstrādāt personas datus tikai precīzam 

un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datu veidus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, 

apstrādāt tos tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā 

noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu iesniegumā ietverto 

lūgumu par personas datu apstrādi.  

 
2 Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumi Nr. 693 “Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas 

sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību” 
3 Valsts probācijas dienesta likuma 16.1 pants 
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Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt jebkuru sūdzību par datu apstrādi.  

 

Personas datu nodošana  

 

Nolūkā izpildīt Valsts probācijas dienesta funkcijas mums ir tiesības nodot probācijas klienta datus 

citiem tiesību subjektiem. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts tiesību normās.  

 

Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:  

 

• Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;  

• valsts un pašvaldības institūcijas;  

• ieslodzījumu vietas; 

• nevalstiskās organizācijas, kas sadarbojas ar Valsts probācijas dienestu; 

• neatkarīgi auditori un revidenti;  

• veselības aprūpes iestādes;  

• tiesību aizsardzības iestādes;  

• drošības iestādes;  

• tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi; 

• citu valstu probācijas dienesti; 

• datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi;  

• datu uzraudzības iestāde.  

 

Personas datu nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas 

 

Lai realizētu mūsu funkcijas, uzdevumus un pienākumus, dažkārt ir nepieciešams nodot datus 

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām 

institūcijām. Šāda datu nodošana notiek tikai stingri ievērojot personas datu apstrādes normatīvos 

aktus.  

 

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi 

 

Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta 

pieprasījumu par datu apstrādi Valsts probācijas dienestā.  To var izdarīt iesniedzot pašrocīgi 

parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu, izmantojot www.Latvija.lv, vai 

noformējot rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.  

 

Papildus informācija  

 

Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar Valsts probācijas 

dienesta datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: DAS@vpd.gov.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas 

adresēts datu aizsardzības speciālistam.  

 

Sūdzības  

 

Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību 

datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 

http://www.latvija.lv/
mailto:DAS@vpd.gov.lv

