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UZDEVUMI 2004. GADĀ

Valsts probācijas dienesta pārvalde 2003. gadā, veidojot darba 
plānu nākamajam gadam, izstrādāja šādas darbības prioritātes un 

uzdevumus 2004. gadā:

n Ieviest izvērtēšanas ziņojumu. 

n	Uzsākt sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrādāšanu, piesaistot augstskolas „Attīstība” mācību
     spēkus un Sociālās rehabilitācijas centra (SRC) „Ratnieki” darbiniekus.

n	Apzināt sociālās uzvedības korekcijas programmu un dažādu atkarības novēršanas programmu esamību
     Latvijā, izveidot vienotu programmu tīklu dienesta vajadzībām.

n	Izstrādāt prasības sociālās rehabilitācijas centru izveidei un pakalpojumu sniegšanas nepieciešamajam
     apjomam.

n	Izveidot kriminālsoda piespiedu darbs izpildes koordinācijas sistēmu.
     Veikt datu apkopojumu par kriminālsoda piespiedu darbs izpildi Latvijas pašvaldībās.

n	Sākt veidot sadarbības tīklu starp dienestu, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām.

n	Izveidot 4 teritoriālās struktūrvienības.

n	Izveidot Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomi un 10 teritoriālās konsultatīvās padomes.

n	Izveidot uzraudzības sistēmu to lēmumu izpildei, kas saistīti ar nepilngadīgo sabiedrisko darbu.

n	Izstrādāt metodiskās vadlīnijas izlīguma procesa veikšanai un uzsākt starpniecību izlīguma procesos starp
     cietušo un likumpārkāpēju.
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1. Sociālās uzvedības korekcijas nodaļa
Tās galvenie uzdevumi ir: 
n nodrošināt sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrādi un realizāciju; 
n nodrošināt sadarbību ar valsts un nevalstiskajām organizācijām personu sociālās uzvedības korekcijas jomā; 
n sniegt nepieciešamo palīdzību personām ar uzvedības traucējumiem.

2. Sabiedrībā izciešamo sodu nodaļa
Tās galvenie uzdevumi ir: 
n sagatavot tiesību aktu projektus jautājumos par kriminālsodu piespiedu darbs un sabiedriskais darbs 
nepilngadīgajiem izpildi, kā arī organizēt un uzraudzīt to izpildi;
n izlīguma procesa organizēšana; 
n veikt teritoriālo struktūrvienību darba kontroli, analīzi un pilnveidošanu piespiedu darba, sabiedriskā darba 
nepilngadīgajiem un izlīguma procesa jomā; 
n analizēt un sagatavot pārskatu par piespiedu darba un sabiedriskā darba nepilngadīgajiem izpildes praksi valstī.

3. Finanšu un plānošanas nodaļa
Tās galvenie uzdevumi ir: 
n nodrošināt VPDP un tās teritoriālajām struktūrvienībām nepieciešamo budžeta līdzekļu plānošanu, budžeta izpildi, kā 
arī piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izmantošanu, atbilstoši paredzētajiem mērķiem un programmām; 
n veikt grāmatvedības uzskaiti, kontroli un analīzi, kā arī sniegt pārskatus, atbilstoši likumiem un citiem tiesību aktiem.

4. Juridiskā nodaļa
Tās galvenie uzdevumi ir:  
n piedalīties tiesību aktu, probācijas politikas plānošanā, dokumentu projektu un informatīvo ziņojumu izstrādāšanā; 
n sagatavot atzinumus un izvērtēt citu VPDP nodaļu sagatavotos atzinumus par tiem citu institūciju izstrādātiem 
tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kas tieši ietekmē vai var ietekmēt probācijas jomu; 
n kontrolēt klientu personas lietu noformēšanas un izskatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām; 
n nodrošināt līguma projektu sagatavošanu, izvērtēšanu.

5. Vispārējā nodaļa
Tās galvenie uzdevumi ir: 
n organizēt VPDP un tās struktūrvienību lietvedības kārtošanu atbilstoši lietu nomenklatūrai, nodrošināt VPDP 
saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju un tālāko virzību, atbilstoši lietvedības noteikumiem; 
n noformēt valsts civildienesta un darba attiecībām nepieciešamos dokumentus VPDP ierēdņiem un uz darba 
līguma pamata strādājošām personām; 
n pieņemt un saglabāt VPDP arhīvā probācijas klientu lietas un citus dokumentus.

6. Saimnieciskā nodaļa
Tās galvenie uzdevumi ir: 
n organizēt pārvaldes un teritoriālo struktūrvienību īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu un pareizu 
ekspluatāciju; 
n nodrošināt VPDP struktūrvienības ar darbam nepieciešamo inventāru, materiāliem un saimnieciskajiem 
pakalpojumiem.

VPDP STRUKTŪRVIENĪBAS
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Visu Valsts probācijas dienestā strādājošu ierēdņu un
darbinieku sadalījums pēc iegūtās izglītības.

* Trijiem Valsts probācijas dienesta ierēdņiem ir 2 augstākās izglītības

DARBINIEKU SADALĪJUMS
PĒC IZGLĪTĪBAS

Ar divām un
vairākām izglītībām - 3

Ar maģistra
grādu - 2

Iesāktas studijas
maģistratūrā - 3

Vidējā izglītība 3

Ar bakalaura grādu - 28

Izglītība		 	 	 	 	 	 	 	              Skaits
Tiesību zinātņu maģistra grāds	 	 	 	 	 	 	   2
Pedagoģijas maģistra grāds		 	 	 	 	 	 	   1
Ekonomikas bakalaura grāds	 	 	 	 	 	 	   2
Fizikas un matemātikas zinātņu bakalaura grāds	 	 	 	 	   1
Informācijas un komunikācijas zinātnes bakalaura grāds		 	 	 	   1
Pedagoģijas bakalaura grāds	 	 	 	 	 	 	   5
Filoloģijas bakalaura grāds		 	 	 	 	 	 	   2
Tiesību zinātņu bakalaura grāds (jurista kvalifikācija)	 	 	 	 	  11
Psiholoģijas bakalaura grāds	 	 	 	 	 	 	   2
Penitenciāro iestāžu vidējā komandējošā sastāva darbinieka kvalifikācija
(pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība)		 	 	 	 	   1
Lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds (agronomijas specialitāte)	 	 	   1
Sociālā darbinieka/sociālā pedagoga kvalifikācija
(Augstākās profesionālās izglītības diploms)	 	 	 	 	 	   9
Sociālā psihologa asistenta kvalifikācija (Augstākās profesionālās izglītības diploms)		   1
Vidējā	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   3
Kopā *		 	 	 	 	 	 	 	 	  42
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PĒTĪJUMI

2004.gadā ir veikti 5 pētījumi:

n “Personu, kas atbrīvojas no ieslodzījuma vietām, iespējas saņemt palīdzību Latvijas teritorijās esošajās 
sociālās rehabilitācijas iestādēs”. Pētījuma gaitā uzsvars tika likts nevis uz rezultātu analīzi, bet uz institūciju 
saraksta izveidošanu, kurām ir bijis kāds sakars ar palīdzības sniegšanu bijušajām ieslodzītajām personām vai 
vismaz vēlme palīdzēt (par ko liecina viņu atsūtītās aizpildītās anketas). Tādēļ pētījuma rezultāti sastāv no trim 
daļām – aptaujas rezultātu analīze, atbildējušo institūciju saraksts un institūciju saraksts, kurām tika izsūtītas 
anketas aizpildīšanai.

n „Kriminālsoda piespiedu darbs realizēšana Latvijas teritorijā.” Pētījums tika veikts, lai izvērtētu panākumus, 
problēmas un perspektīvas, kas saistītas ar piespiedu darbu kā kriminālsoda ieviešanu un nostiprināšanu 
Latvijā, un sniegtu rekomendācijas Valsts probācijas dienestam piespiedu darbu izpildes pārņemšanā un soda 
izpildes uzlabošanā.

n „Prasības sociālās rehabilitācijas centriem un centru tīkla veidošanas stratēģijai”. Pētījuma rezultātā tika 
noteiktas pamatprasības centru pakalpojumu klāstam un sociālās uzvedības korekcijas virzieniem. Pamatota 
centru izveides nepieciešamība gan no ekonomiskās efektivitātes viedokļa, gan no sociālās atstumtības 
mazināšanas konteksta.

n „Izlīgums Latvijas Krimināltiesībās”. Pētījums tika veikts nolūkā noskaidrot krimināllietu virzītāju viedokļus par 
izlīgumu, izanalizēt izlīguma pašreizējo piemērošanu un tā piemērošanas perspektīvu Latvijas kriminālprocesā, 
noformulēt priekšlikumus un rekomendācijas, kuru īstenošana varētu palīdzēt Valsts probācijas dienestam 
efektīvā izlīguma ieviešanā Latvijas kriminālprocesā.

n „Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda”. Pētījums veikts, lai noskaidrotu praksi nosacītai pirmstermiņa 
atbrīvošanai no soda un šā institūta pilnveidošanas iespējām Latvijā.
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JELGAVAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienība uzsāka darbu 2004. gada 1. jūlijā.

Uzsākot darbu Jelgavas pilsētā un rajonā, tika apzināti potenciālie sadarbības partneri, izveidota reģionālā 
konsultatīvā padome. 

Lai nodrošinātu sociālās uzvedības korekcijas programmu realizāciju, sāktas sarunas ar Jelgavas Narkoloģisko 
slimnīcu par atkarības novēršanas programmas nodrošināšanu probācijas klientiem. Apzināta situācija 
Jelgavas, Pārlielupes, kā arī Olaines cietumā, izveidota sadarbība ar cietumu administrāciju un sociālās 
rehabilitācijas daļu.

Ir sniegtas konsultācijas par sociālās palīdzības saņemšanu Jelgavas pašvaldībā personām, kuras atbrīvojušās 
no ieslodzījuma. Noslēgtas trīs vienošanās par postpenitenciārās palīdzības sniegšanu, vienu personu nosūtot 
uz sociālās rehabilitācijas centru. 

Lai informētu par Valsts probācijas dienesta darbību un postpeniteciārās palīdzības sniegšanas iespējām, ir 
bijušas tikšanās ar Jelgavas un Pārlielupes cietuma personālu un ieslodzītajiem.

Pēc prokuratūras pieprasījuma sagatavoti 10 izvērtēšanas ziņojumi, tostarp 3 – par nepilngadīgajiem, ieviestas 
vienpadsmit probācijas klientu lietas. 

Ir bijušas tikšanās ar Jelgavas pilsētas un rajona prokuroriem par probācijas dienesta funkcijas izvērtēšanas 
ziņojuma sagatavošanas lietderību kriminālprocesā.
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RĒZEKNES TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība oficiāli savu darbību iesāka ar struktūrvienības 
telpu prezentāciju 2004.gada 6.februārī. 

No 2003.gada oktobra vidus līdz 2004.gada 6.februārim tika apzināti visi iespējamie sadarbības partneri 
Rēzeknes pilsētā un rajonā. Šajā laika periodā informētas visas rajona pašvaldības, kā arī plašāka sabiedrība par 
Probācijas dienesta darbības uzsākšanu reģionā.

Kopš atklāšanas dienas Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālajā struktūrvienībā tika pieņemti 97 
apmeklētāji, kuriem tika sniegtas konsultācijas un informācija par dažādiem jautājumiem un problēmu 
risinājumu veidiem. Pēc prokuratūras un tiesas pieprasījuma tika sastādīti 10 izvērtēšanas ziņojumi. Trīs 
probācijas dienesta klienti tika nosūtīti uz Sociālās rehabilitācijas centru ”Ratnieki”, no kuriem viens par rupjiem 
uzvedības noteikumiem tika atskaitīts. Viena sieviete pēc atbrīvošanās uz laiku tika iekārtota Rēzeknes nakts 
patversmē (ar VPD palīdzību atrada darbu un noīrēja istabu). 

2004.gada 11.martā tika sasaukta un izveidota sākotnējā Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības konsultatīvā 
padome. Šajā pat laikā tika iesāktas sarunas ar Rēzeknes rajona padomi un Viļānu pašvaldību par iespējām 
izveidot Sociālās rehabilitācijas centru Viļānos, taču šīs sarunas beidzās bez rezultātiem. Par rehabilitācijas 
centra izveidi tika turpinātas sarunas ar Maltas pagasta priekšsēdētāju, bet arī Maltā pagasta deputāti nolēma, ka 
viņiem šāds centrs nav vajadzīgs. 

Rēzeknes TSV organizēja sanāksmi ar sociālo dienestu pārstāvjiem par iespējām izstrādāt sociālās 
rehabilitācijas programmu bijušajiem ieslodzītajiem un kopīgi ar Rēzeknes Ģimenes atbalsta centru tika 
izstrādāta psiholoģiskās korekcijas programma no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotām personām.

Rēzeknes TSV arī sadarbojās ar sabiedriskās politikas centru „Providus” un Liepājas pirmstiesas uzraudzības 
dienestu jautājumos par pirmstiesas uzraudzības dienesta izveidošanu nepilngadīgajiem Rēzeknes pilsētā un 
rajonā, un Rēzeknē tagad ir viens pirmstiesas uzraudzības dienesta speciālists, kas darbojas Rēzeknes sociālās 
aprūpes pārvaldes Ģimenes atbalsta centra telpās.
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SALDUS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA      

Valsts probācijas dienesta Saldus teritoriālās struktūrvienība oficiāli savu darbu uzsāka 2004.gada 25.februārī.
2004.gada laikā: 
n veikti un iesniegti 15 izvērtēšanas ziņojumi un iekārotas 32 klientu lietas. Pārrunās ar prokuratūras un tiesas 
darbiniekiem noskaidrots viņu viedoklis par izvērtēšanas ziņojumiem; 
n notikusi sazināšanās ar ieslodzījumu vietām par potenciāliem klientiem, kuri atgriezās no ieslodzījuma. 
2004.gadā no ieslodzījuma vietām Saldus rajonā ir atgriezušies 29 ieslodzītie, no kuriem 20 ir griezušies 
probācijas dienestā pēc palīdzības. No klientiem, kuri gada laikā saņēmuši postpenitenciāro palīdzību – 3 
nestrādā, 2 strādā ārvalstīs (Itālijā, Kiprā), 4 izmanto rehabilitācijas centra „Ratnieki” pakalpojumus, 2 atrodas 
apcietinājumā; 
n nolasītas divas lekcijas Liepājas cietuma darbiniekiem par probācijas dienesta funkcijām un tā sadarbības 
veidošanu ar ieslodzījuma vietām. Lekcijas noklausījušies ap 120 darbinieku; 
n struktūrvienībā regulāri griežas nepilngadīgie likumpārkāpēji pēc palīdzības un problēmu sināšanas (mācību 
iestāžu meklējumi, darba meklējumi);  
n sniegtas 642 telefoniskas konsultācijas;
n konsultēti 198 apmeklētāji.

Turpinās sadarbība ar uzņēmējiem par darba vietu nodrošināšanu personām, kuras atgriežas no soda izciešanas 
vietām. Atsaucās tikai divi uzņēmēji, kuri labprāt sadarbojas ar struktūrvienību.

Izveidojusies sadarbība ar valsts Nodarbinātības aģentūras Saldus filiāli par iespējām izmantot subsidētās darba 
vietas. Ir panākta vienošanās par iespējām izmantot šīs darba vietas, kā arī apmācības iespējas aģentūrā gan 
jauniešiem, gan tiem pieaugušajiem, kam nepieciešama pārkvalifikācija. Kursos pieteikušies 3 probācijas klienti.

Izveidots sadarbības tīkls ar reliģiskām un nevalstiskām organizācijām – Sv. Jāņa draudzi, Lutera draudzi, 
Latvijas Sarkano krustu, Maltas palīdzības dienestu un NPC „Laipu”. Centrā „Laipa” ir izstrādāta un apstiprināta 
sociālās uzvedības programma probācijas klientiem. Šī programma realizēta diviem klientiem.
Saldus rajona pašvaldību vadītāji tika informēti par probācijas dienesta funkcijām un sadarbības iespējām, kā arī 
par rehabilitācijas centra nepieciešamību cilvēkiem, kuri atgriežas no ieslodzījumu vietām. 

Ir izveidojusies laba sadarbība ar rajona avīzi „Saldus zeme” un panākta neformāla vienošanās par regulāru 
probācijas dienesta darba atspoguļošanu. Reizi ceturksnī informācija par VPD Saldus TSV darbu tiek 
atspoguļota presē. Ir bijusi intervija Saldus radio.

Saldus TSV darbinieki tika uzaicināti uz Saldus 2.vidusskolu un kopā ar tiesas un policijas pārstāvjiem diskutēja 
ar 12.klases skolēniem par tiesisko audzināšanu un noziegumu profilaksi. 
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VALMIERAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

VPD Valmieras teritoriālās struktūrvienības telpu atklāšana notika 2004. gada 21. janvārī. 

Darbības sākumposmā tika izveidota sadarbība ar valsts Nodarbinātības aģentūras, Profesionālās karjeras 
izvēles centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras reģionālajām struktūrvienībām, kā arī Valmieras rajona policijas pārvaldi, 
tiesu, prokuratūru un rajona pašvaldībām, nodibināti kontakti ar nevalstisko organizāciju „Stratēģija”.

Valmieras TSV no brīvības atņemšanas iestādēm ir saņēmusi 35 paziņojumus par personām, kuras atbrīvosies 
no soda izciešanas. Noslēgtas 22 vienošanās ar probācijas klientiem par postpenitenciāro palīdzību.

Izstrādāta un Valmieras cietumā 23 personām piemērota motivācijas programma „Mājupceļš”. Tā domāta 
personām, kuras atbrīvo no soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādes nosacīti pirms termiņa. Plānots 
izstrādāt programmu „Mājupceļš – 2”, lai piedāvātu to personām, kuras atbrīvo no brīvības atņemšanas 
iestādes pēc soda izciešanas.

VPD Valmieras teritoriālās struktūrvienībā pieņemti 142 apmeklētāji.

Organizētas 3 sanāksmes ar tiesas un prokuratūras pārstāvjiem par izvērtēšanas ziņojumu pielietošanas praksi. 
Sniegti 3 izvērtēšanas ziņojumi par nepilngadīgajiem, kuri atradās Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē. 

Organizēts apmācības seminārs ar rokasgrāmatas „Alternatīva cietumam: darbs ar riska bērniem pašvaldībās” 
līdzautoriem, kurā piedalījās policijas pārvaldes, prokuratūras pārstāvji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu un 
pagasttiesu speciālisti un atbildīgie par profilaktisko darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem pašvaldībās. 

Valmieras TSV piedalījās sadarbības projekta EQUAL sagatavošanas posmā, kā arī sadarbības projekta 
„Likumpārkāpēju integrācijas iespējas darba tirgū Ziemeļvidzemē” izstrādē ar LU Filozofijas un socioloģijas 
institūtu un Ziemeļvidzemes pašvaldībām.
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Pētījums „Informatīvais materiāls par Latvijas teritorijā esošo sociālās rehabilitācijas centru iespējām apkalpot 
personas, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma vietām” parādīja, ka šādas iespējas sniegt pakalpojumus Latvijā ir 
visai ierobežotas. 2004.gadā līgums par šādu pakalpojumu sniegšanu tika noslēgts tikai ar Sociālās 
rehabilitācijas centru „Ratnieki”. Turpmāk ir iecere attīstīt tādus centrus visā Latvijā, izmantojot ES fondu 
līdzekļus. Šobrīd ir noslēgti līgumi ar labdarības fondu „Mūsu zeme”, evaņģēlisko kristiešu draudzi „Zilais 
krusts”, nodomu protokoli ar sabiedrisku organizāciju „Rīgas pilsētas misija”, kas uzvarēja izsludinātajā 
konkursā un veido centru nepilngadīgajiem jauniešiem, un Jelgavas rajona Glūdas pagasta padomi.

Darbs pie EQUAL projekta

Probācijas dienests tika noteikts par vadošo partneri Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL izstrādātajā projektā 
„Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai”. Projekta apzināšana dienestā sākās jau 
2003.gada beigās, bet 2004.gada sākumā tika izveidota projekta shēma.

Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida 
diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
iekļaušanos darba dzīvē. Projekta kopsumma ir 1 316 957 Ls, tas ir sadalīts 3 posmos un ilgs 36 mēnešus.
1. posms paredz partnerības nodibināšanu, administratīvās sistēmas izveidi un nākamo posmu detalizētu darba 
plānu izstrādi. 
2. posms - projekta praktiskā realizācija. 
3. posms - rezultātu apkopojums un projekta ilgtspējas nodrošināšana.
Projekts paredz uzsākt nodarbinātības veicināšanas pasākumus personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas 
sodu, sagatavojot tās iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā uzreiz pēc atbrīvošanas. Iecerēts sniegt atbalstu arī 
tām personām, kurām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām nav dzīvesvietas, radot tām nepieciešamos 
sadzīves un darba apstākļus. 

Projektā iesaistīti: Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Latvijas Pašvaldību savienība, SDSPA 
„Attīstība”, Valmieras pilsētas dome, Biedrība „Integrācija sabiedrībai” un Labdarības biedrība „Mūsu zeme”. 
Projektā kā stratēģiskais partneris, ir piekritusi līdzdarboties Izglītības un zinātnes ministrija. Tāpat atbalstu 
projektam nodrošinās Nodarbinātības Valsts aģentūra un Tieslietu ministrija. Kā obligātu prasību projekts paredz 
arī ārvalstu sadarbības partnerus.

SADARBĪBAS PROJEKTI
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Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību veidošanas un attīstības darbu 2004.gada var iedalīt divos 
līmeņos - komunikācijas plānošanas un veidošanas līmenis un sabiedrisko attiecību aktivitātes. Tā kā Valsts 
probācijas dienests ir jauna valsts pārvaldes institūcija, kā galvenie sabiedrisko attiecību jomā ir jārisina 
stratēģijas izstrādes un plānošanas jautājumi.
2004. gadā ir izstrādāts VPD komunikāciju stratēģiju un komunikāciju plāns, vadlīnijas VPD darbiniekiem 
kontaktiem ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un krīzes komunikācijas plānu pamatprincipus, kā arī VPD 
vizuālās identitātes izveide.
Kā otra darbības līnija ir sabiedrisko aktivitāšu un sabiedrības informēšanas darbs. Ir izveidota dienesta interneta 
mājas lapa. Sadarbībā ar sabiedriskās politikas centru "Providus" ir izveidots buklets “Probācijas dienests 
Latvijā”, informatīvie bukleti latviešu, krievu un angļu valodā un rokasgrāmata par sociālās palīdzības 
saņemšanas iespējām no ieslodzījuma atbrīvotām personām. Tāpat ir veiktas atsevišķas reģionālas aktivitātes, 
saistītas ar TSV izveidi un darbības uzsākšanu.

SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANA
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Norvēģija 

Sarunās ar Norvēģijas kolēģiem ir panākta vienošanās, ka viņi varētu sniegt palīdzību izlīguma procesa 
sakārtošanā, jo šī joma ir attīstīta Norvēģijā, ja tiks noslēgts līgums starp Latviju un Norvēģiju un līgumā tiks 
minēta probācijas joma. Palīdzība tiek plānota izlīguma procesa organizēšanā, sociālās rehabilitācijas centra 
izveidošanā. 

Lielbritānija

Konferencē „Probācija 2004” nodibināti kontakti ar Valsts likumpārkāpēju uzraudzības dienesta pārstāvjiem. 
Lielbritānijas kolēģi informē mūs par jaunumiem probācijas jomā, kā arī nosūta probācijas darbu regulējošās 
instrukcijas.

Zviedrija

Sadarbībā ar Zviedrijas Tieslietu ministriju tika organizēts darbinieku mācību brauciens uz Norčēpingas 
probācijas dienestu.
Kopā ar Zviedrijas probācijas dienestu un Cēsu AIeN tiek īstenots projekts, kura ietvaros Latvijas speciālisti tiks 
apmācīti darbam ar klientiem, atkarīgiem no narkotiskajām vielām.

Somija

Probācijas dienesta pārvaldes vadība tikās ar Somijas probācijas dienesta pārstāvjiem. Notika informācijas 
apmaiņa par probācijas dienesta darbu un vienojās par iespējamo Latvijas pārstāvju vizīti uz Somiju, lai sīkāk 
iepazītos ar dienesta darbu un plānotu iespējamās sadarbības jomas.

Dānija

2004.gada gada aprīlī Rīgā notika seminārs par probācijas jautājumiem, kurā piedalījās Dānijas probācijas 
dienesta pārstāvji. Pēc semināra ar Dānijas pārstāvjiem attīstīta sadarbība, kuras ietvaros Dānijas probācijas 
dienests nosūta dažādus darbam nepieciešamos materiālus.
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FINANSĒJUMS UN
TĀ IZLIETOJUMS

	 	 	 	 	 	 Iepriekšējā gadā	 	   Pārskata gadā

	 	 	 	 	 	 (faktiskā izpilde)	 apstiprināts likumā	faktiskā izpilde

Ieņēmumi (kopā):	 	 	 	 	 190000		 444908		 444908

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	 	 	 190000		 444908		 444908

Dotācija īpašiem mērķiem	 	 	 	 0	 	 0	 	 0

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	 	 0	 	 0	 	 0

Ārvalstu finanšu palīdzība	 	 	 	 0	 	 0	 	 0

Izdevumi (kopā):	 	 	 	 	 112385		 444908		 444908

Uzturēšanas izdevumi (kopā):		 	 	 70025	 	 364688		 364688 

Atalgojumi	 	 	 	 	 20107	 	 116474		 116474

Komandējumi	 	 	 	 	 1260	 	 9886	 	 9889

Subsīdijas un dotācijas	 	 	 	 0	 	 0	 	 0

Pārējie uzturēšanas izdevumi		 	 	 48658	 	 238328		 238325

Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):	 	 	 42360	 	 80220	 	 80220

Kapitālās iegādes	 	 	 	 	 42360	 	 80220	 	 80220

Kapitālais remonts		 	 	 	 0	 	 0	 	 0

Investīcijas	 	 	 	 	 0	 	 0	 	 0

Nodarbinātība

Faktiskais nodarbināto skaits		 	 	 16	 	 29	 	 39

Vidējā darba alga	 	 	 	 	 419	 	 335	 	 347
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VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTA PĀRVALDE
Dzirnavu ielā 91/3, Rīgā, LV-1011	 	 	 	 	 tālr. 7357739	 fakss 7357738	

e-pasts: vpdp@vpdp.gov.lv	
www.vpdp.gov.lv

VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTA TERITORIĀLĀS 
STRUKTŪRVIENĪBAS

Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība		 	 	 	 tālr. 6396266	   
Alūksnes teritoriālā struktūrvienīb	 Lielā ezera iela 6, Alūksne, LV-4301	tālr. 4307206	 fakss 4307210 
Balvu teritoriālā struktūrvienība	 Partizānu iela 6, Balvi, LV-4501	 tālr. 4507234	 fakss7507239
Bauskas teritoriālā struktūrvienība	 Rīgas iela 5, Bauska, LV-3901	 tālr. 3924397	 fakss 3924398
Cēsu teritoriālā struktūrvienība	 Palasta iela 19, Cēsis, LV-4101	 tālr. 4122750	 fakss 4122751
Daugavpils teritoriālā struktūrvienība	Teātra iela 8, Daugavpils, LV-5401	 tālr. 5424463	 fakss 5440552 
Dobeles teritoriālā struktūrvienība	 Brīvības iela 10a, Dobele, LV-3701	 tālr. 8376415	 fakss 3781463
Gulbenes teritoriālā struktūrvienība 		 	 	 	 tālr. 4473666	 fakss 4473665
Jelgavas teritoriālā struktūrvienība	 Dobeles iela 62a, Jelgava, LV-3001	tālr. 3084926	 fakss 3084927
Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība	 Vienības iela 7, Jēkabpils, LV-5201	tālr. 5207120	 fakss 5207126 
Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība	 Jomas iela 85, Jūrmala, LV-2015	 tālr. 7754399	 fakss 7754398
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība	 Rēzeknes iela 33a, Krāslava, LV-5601	tālr. 5681741	 fakss 5681744  
Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība	 Liepājas iela 5, Kuldīga, LV-3301	 tālr. 3350422	 fakss 3350428  
Liepājas teritoriālā struktūrvienība	 Klaipēdas iela 19/21, Liepāja, LV-3401	tālr. 3489174	 fakss 3489180  
Limbažu teritoriālā struktūrvienība	 Jūras iela 27, Limbaži, LV-4001	 tālr. 4023973	 fakss 4023974  
Ludzas teritoriālā struktūrvienība	 Raiņa iela 16-46. kab., Ludza, LV-5701	tālr. 5707325	 fakss 5707326  
Madonas teritoriālā struktūrvienība	 Saules iela 17, Madona, LV-4801	 tālr. 4807360	 fakss4807359   
Ogres teritoriālā struktūrvienība	 Meža prospekts 9, Ogre, LV-5001	 tālr. 5035710	 fakss 5035706  
Preiļu teritoriālā struktūrvienība	 Talsu iela 2a, Preiļi, LV-5301	 tālr. 5307431	 fakss 5307434  
Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība	 Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601	tālr. 4621195 	 fakss 4621194  
Rīgas teritoriālā struktūrvienība	 Dzirnavu iela 91/3, Rīga, LV-1011	 tālr. 7504831	 fakss 7504830  
Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība	Gāles iela 27, Sigulda, Rīgas raj., LV-2150	tālr. 7800308	 fakss 7800309  
Saldus teritoriālā struktūrvienība	 Dzirnavu iela 1, Saldus, LV-3801	 tālr. 3825040	 fakss 3807575  
Talsu teritoriālā struktūrvienība	 K. Valdemāra iela 3a, Talsi, LV-3201	tālr. 3237748	 fakss 3237753  
Tukuma teritoriālā struktūrvienība	 Pils iela 14, Tukums, LV-3101	 tālr. 3124773	 fakss 3124784  
Valkas teritoriālā struktūrvienība	 Rūjienas iela 3d, Valka, LV-4701	 tālr. 4725701	 fakss 4725700  
Valmieras teritoriālā struktūrvienība	 Meža iela 7, Valmiera, LV-4201	 tālr. 4233405	 fakss 4233407  
Ventspils teritoriālā struktūrvienība	 Atpūtas iela 16, Ventspils, LV-3601	tālr. 3629590	 fakss 3629591  



Tālrunis: 7357739
Fakss:    7357738

E-pasts: vpdp@vpdp.gov.lv

www.probacija.lv


