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Projekts 
Projekta mērķis ir samazināt vardarbību ģimenē Liepājā un Klaipēdā. Projekta ietvaros tiks izveidoti un 
pilnveidoti atbalsta un konsultatīvie pakalpojumi sievietēm un bērniem, kas piedzīvojuši vardarbību ģimenē. 
Šo pakalpojumu pamatā būs starpdisciplinārās komandas pieeja, kur sociālais darbinieks, jurists un 
psihologs strādā vienotā komandā, lai palīdzētu cietušajiem pārtraukt vardarbīgās attiecības un sākt dzīvi 
bez vardarbības. Vienlaikus projekta ietvaros uzsvars tiks likts uz sadarbības uzlabošanu starp institūcijām, 
lai vērstos pret vardarbību ģimenē daudz efektīvāk. Tiek plānotas pieredzes apmaiņas vizītes starp Liepājas 
un Klaipēdas speciālistiem – sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, policijas darbiniekiem, u.c., pētījums 
par cietušo vajadzībām un pakalpojumu pieejamību, kopīgas mācības atbildīgo institūciju pārstāvjiem un 
vadlīniju izstrāde profesionāļiem darbā ar vardarbības ģimenē gadījumiem. Lai nodrošinātu atbalsta 
pakalpojumu vardarbībā cietušajiem un sadarbības modeļa ilgtspējību Liepājas un Klaipēdas pilsētās, 
projekta ietvaros tiks izstrādāts Starpdisciplinārās sadarbības stratēģiskais attīstības plāns 2019 – 2024 un 
sadarbības plāns starp Liepājas un Klaipēdas institūcijām. 

Tiek plānots, ka projekta ieviešanas laikā 120 cietušās sievietes un 40 cietušie bērni saņems atbalsta un 
konsultatīvos pakalpojumus. Pēc projekta ieviešanas ir plānots, ka ik gadu 100 sievietes un 50 bērni 
turpinās saņemt šos pakalpojumus. 

Projekta partneri: 

Biedrība “Centrs MARTA” (LV) – vadošais partneris 

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests (LV) 
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Klaipēdas sociālo un psiholoģisko pakalpojumu centrs (LT) 

Klaipēdas ģimenes un bērnu labklājības centrs (LT) 

Vadlīniju mērķis   

Profesionāla attieksme pret cietušo un uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā kļuvis par 

mūsdienu policijas darba ikdienu. Svarīgs priekšnoteikums policijas darbā ar vardarbības 

gadījumiem ģimenē ir risku izvērtēšana un iespējama novēršana. Mūsdienās ir pieejami daudzi 

līdzekļi un metodes, lai novērstu iespējamo vardarbību ģimenē. Būtiska nozīme ir veiktajām 

likumdošanas izmaiņām, kas nu jau vairāk kā trīs gadus ļauj policijas darbiniekiem pieņemt 

lēmumus par nosķiršanu, lai pasargātu cietušo no tālākas vardarbības eskalācijas. 

Rīcība policijas izsaukuma laikā 

Pārliecinies, vai Tavā rīcībā ir informācija par iepriekšējiem izsaukumiem uz konkrēto dzīvesvietu 

vai no konkrētās personas 

Lai veiktu objektīvu notikušās situācijas sākotnējo analīzi viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem 

ir apkopot Jūsu rīcībā esošo informāciju par iepriekšējiem izsaukumiem un gūto informāciju. Lai arī 

Latvijā šobrīd nepastāv vienota datu bāze par vardarbībā cietušajām personām un izsaukumiem, Jūs 

variet izmantot Jūsu rīcībā esošās iespējas, lai gūtu maksimāli objektīvu priekšstatu par konkrēto 

situāciju. Izvērtējot riskus un situācijas nopietnību,  īpaši būtiska ir informācija par vardarbības 

saasināšanos piemēram, pēdējā gada vai pusgada laikā. Saskaņā ar statistiku nelielās pilsētās 

situācija ir pozitīvāka, kur profesionāļi izveidojuši sadarbības sistēmu, kas veido konkrētu atbalsta 

sistēmu vardarbībā iesaistītām ģimenēm. Iespējams, Jums jau notiek regulāras tikšanās 

starpdisciplinārās darba grupās vai Jūsu ikdienas darba grafikā ir regulāra saziņa ar sadarbības 

partneriem. Arī tad, ja pirms došanās uz izsaukumu vai pirmās sarunas policijas iecirknī Jums nav 

nekādas informācijas par konkrēto gadījumu vai iesaistītajām personām, šis ir viens no jautājumiem, 

kuru ir būtiski uzdot cietušajai personai, jo iespējams, ka pirms Jūsu ierašanās notikuma vietā, ir 

bijuši mēģinājumi rast atbalstu pie policijas vai citas valsts institūcijas.   

Informāciju būtiski fiksēt Risku izvērtēšanas veidlapā (turpmāk RI veidlapā).  

 

Ar cietušo personu runā  atsevišķi no varmākas  

Nākamais solis aizpildot RI veidlapu ir pārliecināties, ka varmāka nepiedalās sarunā ar cietušo. 
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Kaut arī tas liekas pašsaprotami, ka policijas vai citas atbalsta institūcijas darbinieka saruna ar cietušo 

personu notiek atsevišķi, praksē tas ne vienmēr tiek nodrošināts. Cietušās personas bieži vien ir 

iebiedētas un dažādu citu iemeslu dēļ nevēlās un nevar runāt varmākas klātbūtnē. Objektīvas 

informācijas iegūšanai vēlama cietušā un varmākas nošķiršana. Cietušās, kuras ir vērsušās pēc 

palīdzības dažādās institūcijās vairākkārtīgi atzinušas, ka nav varējušas izteikt savas patiesās domas 

un sniegt nepieciešamo informāciju, kā arī, šoka stāvoklī komunikācija  ar atbalsta personālu vai 

policiju bijusi praktiski  nepiespējama. Pieeja, ka informācija tiek iegūta no cietušā atsevišķi minēta 

arī ārvalstu praksē un tiek ieteikta, lai iegūtu pēc iespējas objektīvu informāciju. Tas pats attiecas uz 

dažādām metodēm, kā nomierināt cietušo, sniegt atbalstu un drošības sajūtu. Projektā notikušo 

fokusgrupu intervijās vardarbībā cietušas sievietes, minot piemērus no savas pieredzes, apliecina, 

ka viņas nav bijušas spējīgas sniegt pilnvērtīgu informāciju policijas darbiniekiem, jo varmāka 

atradusies tuvumā. Arī situācijā, kad notikuma vietā pieejama viena telpa iespējams rast 

risinājumus, piemēram, izmantot kāpņu telpu vai pagalmu, kur iziet , lai veiktu sarunu un iegūtu 

nepieciešamo, maksimāli objektīvu informāciju. Rekomendācija attiecas arī uz situācijām, kad 

cietušā atrodas policijā vai kādā citā valsts vai pašvaldības institūcijā. Arī cita kolēģa klātbūtne var 

mazināt cietušā vēlmi sniegt objektīvu informāciju, tāpēc vislabāk ir rast risinājumu, izveidojot 

speciālas telpas sarunām ar cietušajiem.  

Sarunas uzsākšana 

Pirms sarunas uzsākšanas svarīgi nodibināt pirmo kontaktu un iegūt cietušās personas uzticību.  Jūs 

variet piedāvāt cietušajai apsēsties, ļaut paust tūlītējās emocijas, atzīt satraukumu vai izmisumu. 

Vispirms var sākt sarunu un aizpildīt RI veidlapas sadaļas, kas skar tehnisko informāciju - datumu, 

laiku, vietu un adresi. Pēc tam var sākt uzdot jautājumus, lai sīkāk noskaidrotu cietušās stāvokli. 

Situācija, ko Jūs konstatējiet, balstoties z redzēro ir tikai daļa no visas kopējās notikumu kopuma līdz 

brīdim, kad izsaukta policija.  Jo ilgāk cilvēks atradies situācijā, kurā viņš bijis bezpalīdzīgs, jo biežāk 

viņš būs bezpalīdzīgs situācijās, kurās nav pamata satraukumam, tāpēc veiksmīga sarunas uzsākšana 

nereti ir sākums pozitīvām pārmaiņām.  

Cietušās personas aptauja  

RI veidlapā nodalīti dažādi vardarbības veidi, kas policijas praksē, dokumentējot vardarbību ģimenē 

līdz šim nav tikuši aprakstīts. Līdz ar to, tālāk seko detalizētāks šo vardarbības veidu  un to izpausmju 

izklāsts.  
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Ir daudzi papildus aspekti, kas jāņem vērā runājot ar cietušo personu. Pārsvarā policijas darbinieki 

pievērš uzmanību tūlītējiem riskiem: fiziskajai drošībai un cietušās veselības stāvoklim, bērnu 

drošībai, kas ir būtiski un nepieciešami, tomēr būtu vienlīdz būtiski, lai sarunas  un tālāko policijas 

izmeklēšanas darbību laikā nepaliktu nepamanītas arī citas vardarbības formas: emocionālā 

vardarbība, ekonomiskā vardarbība, vardarbīga kontrole un seksuālā vardarbība. Lai atvieglotu 

policijas būtisko uzdevumu noorientēties situācijā un uzdot jautājumus cietušajai personai, zemāk 

un vadlīniju pielikumā tiks uzskaitīti jautājumi, kurus policijas darbinieki cietušajai var uzdot 

notikuma vietā vai policijas iecirknī.  

Jautājot par fizisko vardarbību, svarīgi piefiksēt arī sākotnēji vizuāli ne tik labi pamanāmus fiziskos 

aspektus (uztūkumi, skrāpējumi, dažādi zilumi, plankumi vai sasarkumi) un draudus lietot ieroci vai 

žņaugšanas mēģinājumus, kas norāda uz augstu riska pakāpi iespējamajai tālākai vardarbībai ar 

letālām sekām. 
1

 Piemēram, arī par grūstīšanu, stumšanu vai ieslodzīšanu var uzzināt tikai no 

cietušās personas vai lieciniekiem, tas tapēc, ka šādai vardarbīgai attieksmei var nepalikt vizuāli 

pamanāmas sekas.  

Emocionālā vardarbība - jebkāda veida iebiedēšana vai draudi lietot vardarbību, vārdiska 

aizskaršana, noniecināšana vai apsaukāšana. Arī patstāvīgas trauksmes sajūtas uzturēšana ir 

pieskaitāma pie emocionālās vardarbības.  Lai arī šos jautājumus uzdot ir sarežģīti ir būtiski mēģināt 

rast iespēju to pajautāt un noskaidrot.  

 

Ekonomiskā vardarbība - viens no izplatītākajiem vardarbības veidiem un, bieži vien saistīts ar 

pārējām vardarbības izpausmēm.  Nereti cietusī ir bezdarbniece vai ar maziem neregulāriem 

ienākumiem. Diemžēl ir situācijas, kad tiek īstenota  pirkumu kontrole vai liegums gūt ienākumus.  

Iespējams, ka cietusī persona neapjauš, ka tas ir viens no vardarbības veidiem. Līdz ar to, policijas 

darbiniekam ir iespējami daudz jānoskaidro faktiskie apstākļi un cietušās skaidrojumi par faktisko 

sistuāciju, kurā tā atrodas. Jautājumus sākotnēji var uzdot neintrālā formā – piemēram, pajautājot, 

kur jūs parasti iepērkaties vai kādā veidā tiek organizēta ikdienas ģimenes dzīve.  

 

 
1

 Lūdzu skatīt  pielikumā esošo metodisko materiālu, kur uzskaitīti visi fiziskās vardarbības veidi  
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Vardarbīga kontrole - mūsdienās arvien biežāk notiek ar moderno tehnoloģiju palīdzību, bet bet 

nereti tā ir regulāra izsekošana vai sagaidīšana pie mājām, darba vietas ar nolūku personu kontrolēt.  

Mēdz būt gadījumi, kad izsekošana notiek ar detektīva starpniecību.  Lai iegūtu pierādījumus, Jums 

jāuzdod šie jautājumi cietušajai un jāfiksē iespējamie pierādījumi un liecinieki. To ir vieglāk fiksēt,  ja 

ir saglabātas īsziņas, e-pasti vai telefona sarunu izdrukas.  

 

Seksuālā vardarbība - piespiešana veikt seksuāla rakstura darbības pret cietušās vai cietušā gribu, 

tajā skaitā, piespiešana veikt dzimumaktu.  Iespējams, ka šos jautājumus Jums būs uzdot visgrūtāk, 

bet arī tas nepieciešams, lai vardarbības gadījumu izskatītu vispusīgi.  

 

Citi vardarbības veidi – cieši saistīti ar iepriekš uzskaitītajām vardarbības formām, tomēr plaši 

izplatīti.  Piemēram, iebiedēšana un emocionālā vardarbība var izpausties kā nežēlība pret mājās 

esošajiem dzīvniekiem vai cietušās īpašuma bojāšana. Lai panāktu cietušās personas bezpalīdzības 

sajūtu nereti tiek īstenota tā sauktā institucionālā vardarbība – iesniegtas sūdzības un iesniegumi 

dažādās valsts un pašvaldību iestādēs, tostarp, minot apvainojošus vai nepatiesus faktus, ko cietušā 

nav spējīga atspēkot.  Ir gadījumi, kad varmāka provocējusi alkohola vai citu apreibinošo vielu 

lietošanu ar mērķi, lai to fiksētu tiesību aizsardzības iestādes. Līdzīga situācija var rasties arī lietojot 

medikamentus. 

Izvērtē cietušās emocionālo stāvokli un situācijas nopietnību  

Sarunas laikā Jums jau būs bijusi iespēja novērot cietušās personas emocionālo stāvokli. Iespējams, 

Jums trūks informācijas vai tā būs nepilnīga, jo cietusī persona nav spējusi koncentrēties sarunai un 

pieņemt lēmumus vai atbildēt uz tiešiem jautājumiem. Tomēr, Jums jau ir radies priekšstats par 

situācijas nopietnību un riska faktoru daudzumu, kas minēts RI veidlapā un tas ir fiksēts. Kopīgā aina 

par konstatētajiem faktiem ir īpaši būtiska jautājumos par nošķiršanu. Būtiski fiksēt cietušās 

personas trauksmes sajūtu, bailes, upura uzvedību vai tieksmi izolēties. Tipiskas pazīmes, ko Jūs, 

iespējams, fiksēsiet sarunas laikā ir cietušās personas nespēju sakopot domas un skaidri izteikties kā 

arī, skumjas, kas mijas ar bezspēcības un bezcerības sajūtām. Nopietnākos gadījumos, ilgstošas 

vardarbības seku rezultātā iespējama pat pašnāvnieciska uzvedība vai psihiskas saslimšanas.   

Rūpīga un pilna cietušā un notikuma vietas apskate 
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Lai arī liekas pašsaprotami, ka policija veic profesionālo darbu rūpīgi apskatot notikuma vietu, 

nevalstiskā sektora atbalsta organizāciju redzeslokā nonāk gadījumi, kad policisti ienāk tikai 

priekšnamā vai vienā no istabām, bet neapskata visas dzīvojamās telpas. Vai arī, ierodas notikuma 

vietā, bet neapskata un nefiksē daļu pierādījumu, piemēram, acīmredzami  izmētātas mēbeles, citas 

mantas vai sasistus traukus. Līdz ar to, būtiska ir jebkādu pierādījumu fiksēšana arī apkārtējā vidē, 

kas var būt kā nozīmīgs atbalsts arī tiesas darbā  - ar uzdevumu radīt klātesamības sajūtu un palīdzēt 

tiesai vai citām atbalsta institūcijām izprast lietas faktiskos apstākļus. Piemēram, personai var nebūt 

smagi miesas bojājumi, bet ir saplēstas drēbes, izmētātas mantas, saplēsti trauki, pat naži vai šķēres, 

kas liecina par situācijas nopietnību.  

Sarunas noslēgums  

Gadījumos, kad kontakts ar cietušo neizveidojās vai cietušā persona tomēr nevēlas sniegt 

informāciju par notikumiem, sniedziet  pēc iespējas vairāk informācijas par dažādām palīdzības 

iespējām un dažādiem iespējamajiem situācijas risinājumiem. Cietušās ir atzinušas, ka ir pagājis ilgs 

laiks un atsevišķos gadījumos, pat notikusi ilgstoša vardarbība, pirms pirmo reizi tikusi izsaukta 

policija vai situācija ir sākusi risināties. Ir gadījumi, kad pēc vienas neveiksmīgas pieredzes policija 

netiek saukta, lai gan, to būtu bijis nepieciešams saukt atkārtoti.  Līdz ar to, ir svarīgi turpināt 

iedrošināt cietušās personas par iespējām vērsties Valsts un pašvaldību policijā, ziņot par radušos 

situāciju nevalstiskā sektora atbalsta organizācijās. Zvanīt uz atbalsta tālruņiem, meklēt palīdzību 

pie kaimiņiem, radiem, draugiem, ģimenes ārstiem un psihologiem. Novirzi cietušo arī uz Tev zināmo 

tuvāko institūciju palīdzības sniegšanai. Informē par interneta vietni  www.pretvardarbibu.lv  vai 

cietušo atbalsta tālruni 116006  

 

http://www.pretvardarbibu.lv/
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Anketa 
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Liepājas iestāžu atbildība 
Centrs MARTA atbildība: 

1. Izveidot Starpinstitucionālās sadarbības modeļa darba grupu un koordinēt tās darbu, tai 

skaitā darba grupas sanāksmes. 

2. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc aizpildītu Ziņojuma par notikumu veidlapu kopiju 

saņemšanas no Liepājas pašvaldības policijas un Valsts policijas Liepājas iecirkņa sazināties 

ar Ziņojumā par notikumu norādīto aizsargājamo personu un piedāvāt sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus. 

3. Reģistrēt saņemto Ziņojumu par notikumu, reģistrēt un apkopot sekojošu informāciju: 

1. saņemtā Ziņojumu par notikumu 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā 

ietverto informāciju; 

2. Ziņojumu par notikumu saņemšanas datumu un laiku; 

3. Sazināšanās ar aizsargājamo personu (cietušo) datumu un laiku un 

rezultātu: (1) persona piekritusi satikties ar sociālo darbinieku; (2) 

persona nav sazvanāma un neatbild uz telefona zvanu; (3) persona 

telefoniski atsakās no palīdzības saņemšanas. 

4. Klātienes konsultācijas ar sociālo darbinieku datumu; 

5. Klātienes konsultāciju ar juristu un psihologu datumu; 

6. Vispārīgu informāciju par uzsāktās sociālās rehabilitācijas gaitu. 

 

Liepājas Sociālais dienests, pienākumi 

1. Deleģēt pārstāvi vai pārstāvjus un nodrošināt to līdzdalību Starpinstitucionālās sadarbības 

modeļa pilotēšanas darba grupā, kuru organizē Centrs MARTA  

2. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc aizpildītu Ziņojuma par notikumu veidlapu kopiju 

saņemšanas no Liepājas pašvaldības policijas un Valsts policijas Liepājas iecirkņa sazināties 

ar Ziņojumā par notikumu norādīto aizsargājamo personu un piedāvāt sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus. 

3. Reģistrēt saņemto Ziņojumu par notikumu, reģistrēt un apkopot sekojošu informāciju: 

i. saņemtā Ziņojumu par notikumu 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā ietverto 

informāciju; 

ii. Ziņojumu par notikumu saņemšanas datumu un laiku; 
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iii. Sazināšanās ar aizsargājamo personu (cietušo) datumu un laiku un rezultātu: 

(1) persona piekritusi sadarboties ar sociālo dienestu; (2) persona nav 

sazvanāma un neatbild uz telefona zvanu; (3) persona telefoniski atsakās no 

sadarbības ar sociālo dienestu; 

iv. Ģimenes apsekošanas datumu; 

v. Vai pilngadīgā aizsargājamā persona (cietušais) piekritusi sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumam (psihologam) un ir iesniegusi iesniegumu; 

vi. Vai pilngadīgā aizsargājamā persona (cietušais) piekritusi sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumam tās nepilngadīgajiem bērniem un ir iesniegusi 

attiecīgu iesniegumu; 

vii. Vispārīgu informāciju par uzsāktā sociālā darba ar gadījumu gaitu. 

 

Liepājas pilsētas bāriņtiesa, pienākumi: 

2. Deleģēt pārstāvi vai pārstāvjus un nodrošināt to līdzdalību Starpinstitucionālās sadarbības 

modeļa pilotēšanas darba grupā, kuru organizē Centrs MARTA; 

3. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc aizpildītu Ziņojuma par notikumu veidlapu kopiju 

saņemšanas no Liepājas pašvaldības policijas un Valsts policijas Liepājas iecirkņa telefoniski 

sazināties ar Ziņojumā par notikumu norādīto aizsargājamo personu, lai noskaidrotu, vai ģimenē 

tiek nodrošinātas bērna intereses un tiesības; 

4. Reģistrēt saņemto Ziņojumu par notikumu, reģistrēt un apkopot sekojošu informāciju: 

4.1. saņemtā Ziņojumu par notikumu 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā ietverto 

informāciju; 

4.2. Ziņojumu par notikumu saņemšanas datumu un laiku; 

4.3. Sazināšanās ar aizsargājamo personu (cietušo) datumu un laiku un rezultātu: 

(1) persona piekritusi sadarboties ar bāriņtiesu; (2) persona nav sazvanāma un 

neatbild uz telefona zvanu; (3) persona telefoniski atsakās no sadarbības ar 

bāriņtiesu; 

4.4. Ģimenes apsekošanas datumu. 

 

Liepājas pašvaldības policija atbildība: 

2. Deleģēt pārstāvi vai pārstāvjus un nodrošināt to līdzdalību Starpinstitucionālās sadarbības 

modeļa pilotēšanas darba grupā, kuru organizē Centrs MARTA  
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3. Nodrošināt, ka Liepājas pašvaldības policijas darbinieki izsaukumos uz vardarbības ģimenē 

gadījumiem veic Ziņojuma par notikumu veidlapas (pielikums Nr.1) aizpildīšanu un reģistrēšanu; 

4. Nodrošināt, ka aizpildītas Ziņojuma par notikumu veidlapas kopija tiek atstāta aizsargājamai 

personai (cietušajam); 

5. Nodrošināt, ka nākamajā darba dienā pēc policijas izsaukuma vai tajā pašā dienā, ja tā ir darba 

diena un policijas darbinieks uz izsaukumi ieradies laikā no 00.00 – 07.00, tiek elektroniski 

nosūtīta skenēta aizpildītas Ziņojuma par notikumu veidlapas kopija: 

5.1. Liepājas Sociālajam dienestam uz e-pasta adresi socialais.dienests@liepaja.lv 

un Liepājas pilsētas bāriņtiesai uz e-pasta adresi barintiesa@liepaja.lv, ja konfliktā 

ir cietis nepilngadīgais (tai skaitā, konflikts ir noticis nepilngadīgā klātbūtnē); 

5.2. Centram MARTA uz e-pasta adresi centrs@martaliepaja.lv, ja konfliktā ir 

cietusi tikai pilngadīga persona. 

6. Veikt policijas izsaukumu reģistrāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, 

reģistrēt un apkopot sekojošu informāciju: 

6.1. vai pieņemts lēmums par nošķiršanu un vai persona piekritusi ar policijas 

starpniecību iesniegt pieteikumu tiesai par pagaidu aizsardzību; 

6.2. vai izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība; 

6.3. vai policijas izsaukumā ir aizpildīta Ziņojuma par notikumu veidlapa; 

6.4. kādas darbības veiktas pēc policijas izsaukuma: (1) uzsākta administratīvā 

pārkāpuma lietvedība (pēc kura APK panta); (2) nodota informācija Valsts policijai 

administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kriminālprocesa uzsākšanai. 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa atbildība: 

2. Deleģēt pārstāvi vai pārstāvjus un nodrošināt to līdzdalību Starpinstitucionālās sadarbības 

modeļa pilotēšanas darba grupā, kuru organizē Centrs MARTA 

3. Nodrošināt, ka Valsts policijas darbinieki izsaukumos uz vardarbības ģimenē gadījumiem veic 

Ziņojuma par notikumu veidlapas (pielikums Nr.1) aizpildīšanu un reģistrēšanu; 

4. Nodrošināt, ka aizpildītas Ziņojuma par notikumu veidlapas kopija tiek atstāta aizsargājamai 

personai (cietušajam); 

5. Nodrošināt, ka nākamajā darba dienā pēc policijas izsaukuma vai tajā pašā dienā, ja tā ir darba 

diena un policijas darbinieks uz izsaukumi ieradies laikā no 00.00 – 07.00, tiek elektroniski 

nosūtīta skenēta aizpildīta Ziņojuma par notikumu veidlapas kopija: 

mailto:socialais.dienests@liepaja.lv
mailto:barintiesa@liepaja.lv
mailto:centrs@martaliepaja.lv
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5.1. Liepājas Sociālajam dienestam uz e-pasta adresi socialais.dienests@liepaja.lv 

un Liepājas pilsētas bāriņtiesai uz e-pasta adresi barintiesa@liepaja.lv, ja konfliktā 

ir cietis nepilngadīgais (tai skaitā, konflikts ir noticis nepilngadīgā klātbūtnē); 

5.2. Centram MARTA uz e-pasta adresi centrs@martaliepaja.lv, ja konfliktā ir 

cietusi tikai pilngadīga persona. 

6. Veikt policijas izsaukumu reģistrāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, 

reģistrēt un apkopot sekojošu informāciju: 

6.1. vai pieņemts lēmums par nošķiršanu un vai persona piekritusi ar policijas 

starpniecību iesniegt pieteikumu tiesai par pagaidu aizsardzību; 

6.2. vai izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība; 

6.3. vai policijas izsaukumā ir aizpildīta Ziņojuma par notikumu veidlapa; 

6.4. kādas darbības veiktas pēc policijas izsaukuma: (1) uzsākta administratīvā 

pārkāpuma lietvedība (pēc kura APK panta); (2) uzsākts kriminālprocess. 

mailto:socialais.dienests@liepaja.lv
mailto:barintiesa@liepaja.lv
mailto:centrs@martaliepaja.lv
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Policijas paziņojums par notikumu un personas datu aizsardzība. Vispārīgs 
novērtējums. 

 

Novērtējuma mērķis 

Policijas paziņojuma par notikumu (veidlapas), kas radīts projekta “Soli tuvāk: Kopienas vienotā 

atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem”, ietvaros, vispārīgā novērtējuma mērķis ir sniegt 

vērtējumu par šī instrumenta ieviešanas praksē Liepājā projekta “Drošā pilsēta ietvaros” (turpmāk 

– Projekts) atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – VDAR, un citiem 

fizisku personu datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī sniegt ieteikumus personu 

datu aizsardzības pasākumiem, ieviešot Risku novērtēšanas instrumentu praksē. 

Atruna:  

Šis vispārīgais novērtējums nav uzskatāms par novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību 

VDAR 35.panta izpratnē. 

Novērtējums attiecas tikai uz risku izvērtēšanas instrumenta (veidlapas) izmantošanu un tajā 

ietverto personas datu apstrādi, kas attiecas uz datu iegūšanu un nodošanu sociālajam dienestam. 

Novērtējums neattiecas uz personas datu apstrādi, kuru policija, sociālais dienests un citas iestādes 

jau veic atbilstoši to funkcijām, piemēram, informācijas reģistrēšana Elektroniskajā notikumu 

žurnālā, klientu lietu iekārtošana sociālā dienestā, informācijas uzglabāšana datu bāzēs utt. 

Ņemot vērā to, ka šobrīd Saeimā ir iesniegts likumprojekts “Personas datu apstrādes likums”, 

kurš aizstās šobrīd spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu, tad Risku novērtēšanas 

instrumenta atbilstība šim normatīvajam aktam un likumprojektam “Personas datu apstrādes 

likums” netiks vērtēta. 

Dati, kas tiek apstrādāti – vai tiek apstrādāti īpašu kategoriju dati 

Datu subjektu 

kategorijas 
Personas datu kategorijas 

Īpašu kategoriju dati (VDAR 9.panta 

1.punkts)
2

 

 
2

 Atbilstoši VDAR (preambulas 35.paragrāfs) veselības kategorijas datos būtu jāiekļauj visi dati par datu subjekta 
veselības stāvokli, kuri atspoguļo informāciju par datu subjekta kādreizējo, tagadējo vai prognozējamo fiziskās vai 
garīgās veselības stāvokli. Tas ietver tādu jebkādu informāciju, piemēram, par slimību, invaliditāti, slimības risku, 
slimības vēsturi, klīnisko aprūpi vai par datu subjekta fizioloģisko stāvokli neatkarīgi no informācijas avota. Līdz ar to 
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Cietusī persona 1. Vārds, uzvārds 

2. Personas kods; 

3. Dzīves vietas adrese; 

4. Ģimenes stāvoklis (attiecības 

ar draudus izraisošo 

personu); 

5. Veselības novērtējums; 

6. Piedzīvotās vardarbības 

raksturojums. 

1. Veselības dati (miesas bojājumi, 

medicīniskās palīdzības 

nepieciešamība, piedzīvotās 

vardarbības veidi) 

Draudus 

izraisošā 

persona 

1. Vārds, uzvārds, personas 

kods; 

2. Dzīves vietas adrese; 

3. Ģimenes stāvoklis (attiecības 

ar draudus izraisošo 

personu); 

4. Veiktās vardarbības 

raksturojums. 

 

Nepilngadīgie 

bērni 
1. Vārds, uzvārds; 

2. Vecums; 

3. Bērnu – vecāku attiecības; 

4. Piedzīvotās vardarbības 

raksturojums. 

1. Veselības dati (piedzīvotās 

vardarbības veidi). 

 

Datu apstrādes veidi 

Risku izvērtēšanas veidlapu aizpilda policijas darbinieks notikuma vietā vai policijas iecirknī. 

Veidlapa ir izstrādāta trijos eksemplāros uz paškopējošām veidlapām. Tās pirmais eksemplārs tiek 

nosūtīts sociālajam dienestam, otrais eksemplārs paliek policijā (lietas materiālos), savukārt trešais 

eksemplārs tiek atdots cietušajai personai. 

 
informāciju par piedzīvoto vardarbību, kas pēc sava rakstura atstāj iespaidu uz personas fizisko un garīgo veselību, un 
pēc kuras var gūt priekšstatu personas veselības stāvokli, ir uzskatāma par personas veselības datiem. 
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Dokumentu aprite jāorganizē tā, lai uzreiz pēc notikuma reģistrēšanas pirmais eksemplārs tiktu 

noskenēts un elektroniski nosūtīts attiecīgās pašvaldības sociālās palīdzības dienestam vai Centram 

MARTA, bet nosūtāmie oriģināli (pirmais eksemplārs) tiktu uzkrāti un ne retāk kā reizi nedēļā ar 

pavadrakstu nosūtīti attiecīgajam sociālās palīdzības dienestam. Šāda aprite nodrošina pietiekami 

ātru sākotnējās informācijas saņemšanu pārējos dienestos, kā arī ļauj iestādē pašā veikt uzskaiti un 

analīzi par šādiem gadījumiem.
3

 

Risku izvērtēšanas veidlapas izmantošanā būtiski ir izcelt sekojošus datu apstrādes veidus un 

pārziņus*: 

Datu apstrādes veids Datu apstrādes pārzinis 

Datu vākšana vai iegūšana - veidlapas aizpildīšana izsaukuma laikā 

vai iecirknī 
Policija 

Datu izpaušana - informācijas nodošana sociālajam dienestam Policija 

Datu vākšana vai iegūšana – veidlapas saņemšana no policijas Sociālais dienests 

Datu izmantošana – sazinoties ar cietušo personu un piedāvājot 

palīdzību 
Sociālais dienests 

*Piezīme: Šis datu apstrādes veidu uzskaitījums nav izsmeļošs un, izmantojot praksē risku 

izvērtēšanas anketu, var tikt izmantoti arī citi personas datu apstrādes veidi. 

Ņemot vērā to, ka VDAR īpašu uzmanību pievērš datu subjektu tiesību aizsardzībai 

automatizētas personas datu apstrādes, tai skaitā profilēšanas, ietvaros (regulas 4.iedaļa), būtiski ir 

uzsvērt, ka Risku izvērtēšanas veidlapas izmantošanā nav konstatējama automatizēta individuālu 

lēmumu pieņemšana, jo personas dati netiek izmantoti nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu 

saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās 

personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, 

uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. 

Datu apstrādes mērķi (nolūki) un likumība 

Projekta mērķis ir samazināt vardarbību ģimenē Liepājā un Klaipēdā, un tā ietvaros tiks izveidoti 

un pilnveidoti atbalsta un konsultatīvie pakalpojumi sievietēm un bērniem, kas piedzīvojuši 

vardarbību ģimenē. Lai to sasniegtu, ir jāizveido veiksmīgs, standartizēts dažādu institūciju 

 
3

 Risku novērtēšanas instrumenta (risku izvērtēšanas veidlapas) izmantošanas vadlīnijas – 5.lpp. 



16 
 

sadarbības modelis. Projektā izmantotais starpinstitucionālās sadarbības modelis ir tāds, kurā 

profesionāļi izveido komandu, kas spējīga identificēt vardarbības situācijas, zina piemērotas 

intervences metodes, lieto tās pietiekami ātri, panāk, ka sieviete ziņo un tādējādi spēj novērst 

atkārtotu vardarbību. Nosakot personas datu apstrādes mērķi, obligāti būtu jāņem vērā Risku 

izvērtēšanas instrumenta izstrādāšanas mērķis un Projekta virsmērķis. Līdz ar to Risku izvērtēšanas 

instrumenta ietvaros ir izdalāmi divi personas datu apstrādes mērķi (nolūki): 

1) sniegt efektīvu un ātru cietušās personas aizsardzību (novērst atkārtotu vardarbību); 

2) sniegt cietušai personai palīdzību, ņemot vērā vardarbības ģimenē specifiku. 

Saskaņā ar VDAR viens no personas datu apstrādes principiem ir likumīgums (5.pants). Ņemot 

vērā to, ka Risku novērtēšanas anketā tiek fiksēti arī īpašu kategoriju dati (cietušā veselības dati), 

tad pirmkārt ir jāvērtē, vai šādu datu apstrāde ir likumīga saskaņā ar VDAR 9.pantu. Ja datu subjekts 

ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem 

nolūkiem (VDAR 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts), tad šādu datu apstrāde ir likumīga. Līdz ar to 

būtu svarīgi, ka Risku novērtēšanas anketā iekļauj gan datu apstrādes mērķi (nolūku), gan skaidri 

formulētu piekrišanu datu apstrādei konkrētajam mērķim (risku novērtēšanai un informācijas 

nodošanai sociālajam dienestam). 

Papildus var vērtēt personas datu apstrādes likumīgumu, vadoties pēc vispārējiem nosacījumiem 

(VDAR 6.pants), bet jebkurā gadījumā nepieciešams, lai izpildās īpašo kategoriju datu apstrādes 

likumīguma pamatojums (VDAR 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts). 

Izvērtējot iepriekš minētos Risku izvērtēšanas anketā ietverto datu apstrādes mērķus un to, ka 

tiek apstrādāti īpašu kategoriju dati, var identificēt vairākus pamatojumus, lai datu apstrādi varētu 

atzīt par likumīgu saskaņā ar VDAR 6.pantu un 9.pantu: 

Datu 

apstrādes 

veids 

Datu 

apstrādes 

mērķis 

Pārzinis 

Pamatojums likumīgai 

apstrādei, atsauce uz VDAR 

9.panta 1.punkta 

apakšpunktu (īpašu 

kategoriju personas datu 

apstrāde) un 6.panta 

1.punktu apakšpunktu 

Atsauce uz Latvijas 

normatīvajiem aktiem, 

ar kuriem noteikts 

pārziņa juridiskais 

pienākums (VDAR 

6.panta 3.punkts) 
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Datu vākšana 

vai iegūšana - 

veidlapas 

aizpildīšana 

izsaukuma 

laikā vai 

iecirknī 

Sniegt efektīvu 

un ātru 

cietušās 

personas 

aizsardzību 

(novērst 

atkārtotu 

vardarbību) 

Policija 9.panta 2.punkta a) 

apakšpunkts (īpašu 

kategoriju datu apstrāde) - 

datu subjekts ir devis 

nepārprotamu piekrišanu šo 

personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem 

konkrētiem nolūkiem* 

- 

6.panta 1.punkta c) 

apakšpunkts - apstrāde ir 

vajadzīga, lai izpildītu uz 

pārzini attiecināmu juridisku 

pienākumu, kas ir noteikts ar 

Eiropas Savienības tiesību 

aktu vai dalībvalsts tiesību 

aktiem, kas piemērojami 

pārzinim 

Likuma “Par policiju” 

3.panta pirmā daļa, 

10.panta pirmās daļas 

21.punkts, Ministru 

kabineta 25.03.2014. 

noteikumu Nr.161 

“Kārtība, kādā novērš 

vardarbības draudus un 

nodrošina pagaidu 

aizsardzību pret 

vardarbību” 4.punkts. 

6.panta 1.punkta d) 

apakšpunkts - apstrāde ir 

vajadzīga, lai aizsargātu datu 

subjekta vai citas fiziskas 

personas vitālas intereses 

- 

Datu 

izpaušana - 

informācijas 

nodošana 

Sniegt cietušai 

personai 

palīdzību, 

ņemot vērā 

vardarbības 

Policija 9.panta 2.punkta a) 

apakšpunkts (īpašu 

kategoriju datu apstrāde) - 

datu subjekts ir devis 

nepārprotamu piekrišanu šo 

personas datu apstrādei 

- 
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sociālajam 

dienestam 

ģimenē 

specifiku 

vienam vai vairākiem 

konkrētiem nolūkiem* 

6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts - datu subjekts 

ir devis piekrišanu savu 

personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem 

konkrētiem nolūkiem - risku 

novērtēšanas anketā 

paredzēts, ka cietusī persona 

sniedz piekrišanu anketas 

nosūtīšanai sociālajam 

dienestam*; 

- 

Datu vākšana 

vai iegūšana 

– veidlapas 

saņemšana 

no policijas 

sniegt cietušai 

personai 

palīdzību, 

ņemot vērā 

vardarbības 

ģimenē 

specifiku 

Sociālais 

dienests 

9.panta 2.punkta a) 

apakšpunkts (īpašu 

kategoriju datu apstrāde) - 

datu subjekts ir devis 

nepārprotamu piekrišanu šo 

personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem 

konkrētiem nolūkiem*; 

- 

6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts - datu subjekts 

ir devis piekrišanu savu 

personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem 

konkrētiem nolūkiem - risku 

novērtēšanas anketā 

paredzēts, ka cietusī persona 

sniedz piekrišanu anketas 

- 
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nosūtīšanai sociālajam 

dienestam*; 

6.panta 1.punkta c) 

apakšpunkts - apstrāde ir 

vajadzīga, lai izpildītu uz 

pārzini attiecināmu juridisku 

pienākumu, kas ir noteikts ar 

Eiropas Savienības tiesību 

aktu vai dalībvalsts tiesību 

aktiem, kas piemērojami 

pārzinim; 

Sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu 

likuma 9.panta otrā 

daļa, 12.panta pirmās 

daļas 1. un 3.punkts 

Datu 

izmantošana 

– sazinoties 

ar cietušo 

personu un 

piedāvājot 

palīdzību 

sniegt cietušai 

personai 

palīdzību, 

ņemot vērā 

vardarbības 

ģimenē 

specifiku 

Sociālais 

dienests 

9.panta 2.punkta a) 

apakšpunkts (īpašu 

kategoriju datu apstrāde) - 

datu subjekts ir devis 

nepārprotamu piekrišanu šo 

personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem 

konkrētiem nolūkiem*; 

- 

6.panta 1.punkta c) 

apkašpunkts - apstrāde ir 

vajadzīga, lai izpildītu uz 

pārzini attiecināmu juridisku 

pienākumu, kas ir noteikts ar 

Eiropas Savienības tiesību 

aktu vai dalībvalsts tiesību 

aktiem, kas piemērojami 

pārzinim; 

- 
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* Piezīme: risku novērtēšanas anketā būtu ietverams savādāks piekrišanas formulējums (skatīt - 

Ieteikumi Risku novērtēšanas instrumenta izmantošanai, lai netiktu pārkāptas datu subjektu 

tiesības) 

Latvijas normatīvie akti, ar kuriem noteikts policijas kā pārziņa juridiskais pienākums (VDAR 

6.panta 3.punkts): 

Likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa - policijas uzdevumi ir garantēt personu un sabiedrības 

drošību un novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus; 

Likuma “Par policiju” 10.panta pirmās daļas 21.punkts – viens no policijas darbinieka 

pamatpienākumiem ir novērst tūlītējus draudus, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var 

nodarīt kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa 

izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību; 

Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un 

nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību” 4.punkts - Valsts policijas vai pašvaldības policijas 

darbinieks (turpmāk – policijas darbinieks), ierodoties iespējamās aizsargājamās personas mājokļa 

adresē: 

4.1. noskaidro notikuma apstākļus; 

4.2. apzina aizsargājamo personu un personu, kas rada draudus; 

4.3. izvērtē, vai persona, kas rada draudus, varētu nodarīt kaitējumu aizsargājamās 

personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai (turpmāk – vardarbības draudu risks) un vai pastāv 

tūlītēji draudi. 

Latvijas normatīvie akti, ar kuriem noteikts pašvaldības sociālā dienesta kā pārziņa juridiskais 

pienākums (VDAR 6.panta 3.punkts): 

Sociālās palīdzības un pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa - (2) Ja pašvaldība no fiziskajām 

personām vai institūcijām saņēmusi informāciju par personu, kurai varētu būt nepieciešams sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā palīdzība, pašvaldībai ir pienākums likumā 

"Par sociālo drošību" noteiktajā kārtībā pārbaudīt saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības 

pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko 

pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, 

kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā palīdzība saņemama. 
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Sociālās palīdzības un pakalpojumu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts - Pašvaldības sociālā 

dienesta pienākums ir sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un 

sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību; 3.punkts - Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir 

sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes 

situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā. 

Ieteikumi Ziņojuma par notikumu izmantošanai, lai netiktu pārkāptas datu subjektu tiesības 

1. Policijas darbiniekam uzsākot Risku novērtēšanas veidlapas aizpildīšanu, sniegt cietušai 

personai un draudus izraisošai personai informāciju par to, kādēļ tiek veikta risku 

novērtēšana un kādēļ tiek aizpildīta anketa, kā arī skaidri jāpaskaidro, ka ir nepieciešama 

cietušā piekrišana, lai anketai nepieciešamos datus iegūtu, izmantotu lēmuma pieņemšanai, 

nosūtītu sociālajam dienestam, kurš sazināsies ar cietušo, lai sniegtu informāciju par 

tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību. 

2. Cietušā piekrišanai datu, it īpaši veselības datu, apstrādei jābūt nepārprotamai par katru 

apstrādes nolūku (VDAR 9.panta 1.punkta a) apakšpunkts), respektīvi divas piekrišanas – 

viena datu fiksēšanai veidlapā, otra – veidlapas nodošanai sociālajam dienestam. Vēlams, ka 

cietušais parakstās atsevišķi uz veidlapas par katru sniegto piekrišanu. 

3. Atbilstoši VDAR 13.panta 1.punkta prasībām Risku novērtēšanas veidlapā būtu ietverama 

sekojoša vai arī saite Internetā uz šādu informāciju: 

1) pārziņa un attiecīgā gadījumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija 

- policijas nosaukums, policijas darbinieka vārds uzvārds un kontaktinformācija; 

2) datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija (policijai kā publiskai iestādei 

tādam jābūt obligāti); 

3) apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats; 

4) laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti; 

5) tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem 

un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu 

subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; 

6) informācija par datu subjekta tiesībām jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, 

neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma 

sniegta piekrišana; 

7) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; 
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8) informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, 

vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu 

subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, 

kad šādi dati netiek sniegti. 

4. Gan policijai, gan sociālajam dienestam būtu vēlams iekārtot atsevišķu datu apstrādes 

reģistru par datiem, kas tiek apstrādāti Riska izvērtēšanas instrumenta (veidlapas) ietvaros 

(VDAR 30.pants); 

5. Gan policijai, gan sociālajam dienestam nepieciešams veikt novērtējumu par ietekmi uz datu 

aizsardzību atbilstoši VDAR 35.pantam, jo cietušā veselības datu apstrāde varētu radīt augstu 

risku fizisku personu tiesībām un brīvībām (veselības datu apstrāde un tiesības uz 

konfidencialitāti). 

6. Ņemot vērā to, ka gan policija, gan pašvaldības sociālais dienests ir publiskas iestādes VDAR 

izpratnē, tad katrai no tām nepieciešams norīkot personas datu aizsardzības speciālistu, kurš 

pārraudzītu un konsultētu tikai vai tai skaitā par datu apstrādes likumību Risku novērtēšanas 

instrumenta izmantošanā (VDAR 37.panta 1.punkta a) apakšpunkts). 

7. Jāņem vērā, ka Risku izvērtēšanas instrumenta izmantošana un ar to saistīto personas datu 

apstrāde ir tikai viena daļa no katras iestādes kopējās personas datu aizsardzības politikas un 

kārtības. 
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