Tiesai
iesniedzamais
izvērtēšanas
ziņojums
Šajā informatīvajā lapiņā tiek paskaidrots,
kas ir tiesai iesniedzamais izvērtēšanas
ziņojums, kā šis ziņojums tiek uzrakstīts un
kāpēc tas ir nepiecieš

Kas ir izvērtēšanas ziņojums?
Ja tiekat tiesāts par kādu nodarījumu, tad
probācijas inspektoram ir jāuzraksta tiesai
iesniedzams ziņojums, kurā ir jāiekļauj
informāciju par jums. Šis ziņojums tiek
saukts par Izvērtēšanas ziņojumu
(angliski — PSR, Pre-Sentence Report).
Šis ziņojums palīdz tiesai pieņemt
lēmumu par jūsu lietā pasludināmo
spriedumu.
Jums tiks piedāvāta iespēja izlasīt šo
ziņojumu. Ja domājat, ka kaut kas šajā
ziņojumā nav pareizi, tad pasakiet to
savam probācijas inspektoram vai
advokātam, lai viņš var to pateikt tiesā.

Kā šis izvērtēšanas ziņojums
tiek uzrakstīts?
Probācijas inspektors jūs intervēs; var
notikt arī vairāk nekā viena intervija, un
šādā gadījumā viena intervija notiks
probācijas birojā, bet otra — jūsu mājās.
Probācijas inspektors ar jums vienosies
par intervijas laiku.
Personām, kuras ir jaunākas par 18
gadiem, intervijas laikā ir jābūt kopā ar
vecākiem vai aizbildņiem.

Ja nevarat ierasties uz interviju
noteiktajā laikā, tad jums ir
jāpiezvana probācijas inspektoram
vai uz probācijas biroju un tas
jāpasaka. Jums pašam ir
jāparūpējas par
ierašanos uz šo interviju, lai var tikt
savlaicīgi uzrakstīts tiesai
iesniedzamais ziņojums.
Ja neieradīsieties uz interviju un
ziņojums nevarēs tikt uzrakstīts, tad
probācijas darbinieks pateiks to
tiesā.

Ko tiesa vēlas zināt?
Tiesa vēlas zināt tālāk norādīto, un
probācijas inspektors uzdos jums
jautājumus par šādām lietām:
• ko jūs domājat par to, ko izdarījāt,
un ko jūs domājat par jūsu
nodarījuma rezultātā cietušajiem;
• kādi ir citi nodarījumi, par kuriem esat bijis
notiesāts;
• kādi ir jūsu personiskie apstākļi,
piemēram, jūsu ģimene, atkarības vai
grūtības, kā arī tas, vai esat
nodarbināts.
Lai saņemtu visu šajā ziņojumā iekļaujamo

informāciju probācijas inspektoram var būt
jārunā arī ar citām personām, kuras jūs
pazīst. Probācijas inspektors pateiks jums,
ar kurām personām viņam būs jārunā.
Probācijas inspektors ar jums pārrunās arī
dažus iespējamos tiesas soda mērus, kurus
tiesa var jums piespriest, un paskaidros tos.
Lēmumu par pasludināmo spriedumu
pieņems tiesa.

Kas šo izvērtēšanas ziņojumu
redzēs?
• Jūs
• Probācijas inspektors
• Jūsu advokāts
• Apsūdzības advokāti
• Tiesnesis vai miertiesneši
• Ja tiksiet nosūtīts uz Jauniešu justīcijas
centru vai Nepilngadīgo likumpārkāpēju
centru, tad šīs iestādes atbildīgā persona
Jūsu lietā iesaistītais cietušais var saņemt
informāciju tikai par jums piespriesto
spriedumu, bet NEVAR saņemt nekādu jūsu
personīgo informāciju.

Kas no jums tiek gaidīts?
Probācijas inspektori smagi strādā, lai
nodrošinātu jums lielisku pakalpojumu, un viņi ir
pelnījuši, lai jūs pret viņiem izturaties tāpat kā
viņi pret jums — ar cieņu un pieklājīgi.
Jūsu probācijas inspektors nesamierināsies ar
vardarbīgu rīcību, fizisku agresiju, draudiem vai
mutisku aizskaršanu. Ja izturēsieties kādā no
šiem veidiem, tad var tikt paziņots policijai un
rezultātā var tikt uzsākta tiesiska darbība.
Mēs varam atteikties intervēt ikvienu, kurš,
mūsuprāt, ir uzvedies nepieņemami vai atrodas
alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.

Kā jūs varat rīkoties, ja neesat
apmierināts ar to, kā pret jums
izturējās Probācijas dienestā?
Jūs varat runāt ar probācijas inspektoru, viņa
vadītāju vai arī sazināties ar darbinieku, kurš
atbildīgs par sūdzību izskatīšanu:
The Complaints Officer, PBNI Headquarters
80/90 North St, Belfast, BT1 1LD T: 028
90262400
Par sūdzību izskatīšanu atbildīgais darbinieks
ar jums sazināties 5 darba dienu laikā.
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Noderīga kontaktinformācija

Belfāstas biroji
Assessment Unit, HQ (Novērtējuma nodaļa,
galvenais birojs)
Inspire Project, North Street
ISU, Alderwood
ISU, Great Patrick Street
Programme Delivery Unit (Programmas
nodrošināšanas nodaļa)
Public Protection Team (Sabiedrības
aizsardzības
grupa)Scheme (Cietušo
Victim Information
informācijas
shēma)— Antrim Road
Pilsētas ziemeļdaļā
Pilsētas austrumdaļā — Newtownards Road
Pilsētas dienviddaļā — Ormeau Road
Pilsētas rietumdaļā — Andersonstown Road
Biroji ārpus Belfāstas
Armagh
Ballymena
Coleraine
Dungannon
Enniskillen
Lisburn (ietver Jauniešu justīcijas darba
grupu)
Crawford Square, Londonderry
Limavady Road, Londonderry
Magherafelt
Newry
Newtownards
Omagh
Portadown
Cietumu grupas
Viņas Augstības Maghaberry cietums
Viņas Augstības Magilligan cietums
Viņas augstības Nepilngadīgo

028 9026 2400
028 9026 2515
028 9064 4953
028 9029 6010
028 9033 3332
028 9025 9576
028 9032 1972
028 9075 7631
028 9073 9445
028 9064 7156
028 9060 2988
028 3752 5243
028 2565 2549
028 7035 3141
028 8772 2866
028 6632 4383
028 9267 4211
028 7126 4774
028 7134 6701
028 7963 3341
028 3026 3955
028 9181 7778
028 8224 6051
028 3833 3301
028 9261 6772
028 7775 0434
028 9049 4100

likumpārkāpēju centrs un Hydebank cietums

PBNI galvenais birojs
80/90 North Street
BELFAST, BT1
1LD

T.: 028 9026 2400
F.: 0300 123 3290
E.:
info@pbni.gsi.gov.uk
www.pbni.org.uk

