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Tieslietu ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta 
mērķa “Paaugstināt resocializācijas 
sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt resocializācijas 
sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi”, jo ir šādas iebildes: 

 
1. MK noteikumu projekta 3. punktā kā specifiskā atbalsta mērķa grupa 

ir noteikta Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta, kā arī 
pašvaldību, reliģisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbinieki, kuri 
strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem vai ir iesaistīti specifiskā 
atbalsta mērķa īstenošanā. Līdz ar to nepieciešams: 
1.1. papildināt MK noteikumu projektu ar uzraudzības rādītāju 4.1.1.3. 
apmācīto pašvaldību speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un 
bijušajiem ieslodzītajiem; 
1.2. MK noteikumus papildināt ar punktiem, kuros atspoguļotas aktivitātes un 
nosacījumi pašvaldību speciālistu iesaistē, kā arī reģionālais aptvērums. 
 
2. Anotācijā (7. lpp.) teikts, ka “9.1.3. SAM paredzēts bijušos ieslodzītos 
iesaistīt specifiskās atbalsta programmās, kas ietver arī dzīvošanu sociālās 
rehabilitācijas centrā. Šāda veida atbalsts tiks piemērots tiem bijušajiem 
ieslodzītajiem, kam tiks piemērota preventīvā uzraudzība (piemēram, ja 
viņiem tiks konstatēti riski, kas saistās ar stabilas un drošas (nekriminālas) 
dzīvesvietas nepieciešamību vai nepieciešamību kontrolēt personas gaitas 
nakts laikā)”. 
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Nepieciešams anotācijā atspoguļot,  cik un kur atrodas šādi sociālās 
rehabilitācijas centri; kas ir to dibinātāji; kāda ir pakalpojumu saņēmēju 
statistika; kādas ir pakalpojumu izmaksas un kas tās sedz. 
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