
 1 

 
Dānijas ieslodzījuma vietu un  

probācijas darba principu programma  
 

1994. gada februāris 
 
 

Priekšvārds 
 
Ieslodzījuma vietās un probācijas darbā 
ir galvenais mērķis. 
 
Šī galvenā mērķa īstenošanai 
sabiedrība nosaka konkrētas prasības, 
kuras ir jāievēro ieslodzījuma vietu un 
probācijas darbā, konkrētas prasības. 
Tāpēc šīs prasības ir jāpieņem visiem 
Dānijas Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienesta darbiniekiem.1 
 
Galvenā mērķa īstenošanas prasības 
dod iespēju noformulēt primāro 
uzdevumu. 
 
Prasības sniedz arī atskaites sistēmu 
primārā uzdevuma veikšanai un 
galvenā mērķa sasniegšanai. Tās var 
aplūkot kā principus primārā 
uzdevuma veikšanai. 
 
Katram principam kā iznākums var būt 
vairāki praktiski priekšraksti un 
direktīvas, t.i., principi kļūst operatīvi. 
 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienesta darba rezultātus priekšrakstu 
un direktīvu ziņā var noformulēt kā 
kopumu tā dažādajām dienesta 
nodaļām (cietumiem, probācijas 
birojiem utt.), konkrētajām vienībām 
dienesta nodaļās un visbeidzot 
attiecībā uz individuālo personāla 
locekļu ikdienas rīcību, t.i., rezultāti 
var attiekties uz dažādiem 
organizācijas līmeņiem. 
 
Šī principu programma noslēdzas ar 
rezultātiem visai ieslodzījuma vietu un 
probācijas sistēmai. Rezultātus 

attiecībā uz dienesta nodaļām, to 
vienībām un individuālajiem personāla 
locekļiem var formulēt atbilstošos 
organizācijas līmeņos. 
 
--- 
 
Būtisks ieslodzījuma vietu un 
probācijas darba uzdevums ir uzlikto 
sankciju īstenošana, t.i., ieslodzījums 
(ieskaitot atbrīvoto cilvēku pret 
galvojumu uzraudzību), probācija un 
sabiedriskie pakalpojumi. Taču Dānijas 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests uzņemas arī citus uzdevumus, 
tādus kā sociālo pētījumu ziņojumu 
sniegšana tiesām, brīvības atņemšana 
vai aizturēšana saistībā ar 
likumdošanu, kas attiecas uz 
ārzemniekiem, citu noteiktu cilvēku 
kategoriju pārraudzība utt. 
 
 
Principu programma primāri ir 
uzrakstīta, paturot prātā būtisko 
uzdevumu, t.i., sankciju īstenošanu. 
Bet ar piemērotiem pārveidojumiem tā 
varētu kalpot arī kā citu aktivitāšu 
veidu rokasgrāmata. 
 
 
Praktisku iemeslu dēļ, neskatoties uz to 
formālo juridisko statusu, principu 
programmā ir izmantoti trīs termini, lai 
raksturotu tās personas, kuras ir 
ieslodzījuma vietu un probācijas darba 
mērķis. „Likumpārkāpēji” attiecas uz 
grupu kopumā. „Ieslodzītie” attiecas uz 
notiesātajiem apcietinājumā, bet 
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„klienti” attiecas uz tiem, kas ir pakļauti sabiedriskajām sankcijām.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galvenais mērķis 
 
Ieslodzījuma vietu un probācijas darba 
galvenais mērķis ir veicināt 
noziedzības samazināšanu. 
 
Galvenais mērķis ir spēkā esošs visai 
kriminālajai tiesu sistēmai – policijai, 
lietu ierosināšanas institūcijām, tiesām, 
kā arī ieslodzījuma vietu un probācijas 
sistēmai. 
 
Lai izprastu galveno mērķi, svarīgi ir 
apzināties, ka kriminālā tiesu sistēma 
viena pati neietekmē noziedzību un 
noziegumu veidus. Svarīgu lomu spēlē 
arī attieksme pret noziedzību, 
demogrāfiskās tendences, attiecības 
ģimenē, vispārējie sabiedrības dzīves 
apstākļi un daudzi citi faktori. 
 
Nodoms „samazināt noziedzību” 
nozīmē, ka galvenais mērķis ir 
samazināt noziedzības līmeni līdz 

pieņemamam līmenim. Tas, kas tiek 
uzskatīts par pieņemamu līmeni, beigu 
analīzē ir politisks jautājums. 
 
 
Prasības 
 

1. CILVĒKA VĒRTĪBA 
Visā ieslodzījuma vietu un 
probācijas darbā ir jāievēro 
personas individuālās un vispār 
pieņemtās cilvēktiesības. 
 

Šīs vispār pieņemtās cilvēktiesības 
attiecas, piemēram, uz tiesībām strādāt 
un atpūsties no darba, uz sociālo 
drošību, pieņemamiem dzīves 
standartiem, medicīnisko aprūpi, 
izglītības un kultūras iespēju 
pieejamību, kā arī uz spīdzināšanas, 
necilvēcīgas apiešanās un 
diskriminācijas aizliegumu. Šīs tiesības 

Galvenais 
mērķis 

Prasības 

Primārais uzdevums 

Principi 

Rezultāti 



 3 

ir izteiktas, inter alia, Dānijas 
Konstitūcijā un citā likumdošanā, kā 
arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par cilvēktiesībām, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par pilsoņu un politiskajām 
tiesībām, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par 
spīdzināšanu, Eiropas Konvencijā par 
spīdzināšanu, Eiropas ieslodzījuma 
vietu likumos u.c. 
 
 

2. NEAIZSKARAMĪBA 
Ieslodzījuma vietas un probācijas 
darbs nedrīkst uzlikt vairāk 
ierobežojumu likumpārkāpējiem 
nekā tas izriet no likumdošanas un 
sankcijas īstenošanas. 

 
Šis princips, pirmkārt, nozīmē to, ka 
visa administrācija ir jāpamato uz 
likumības principa. 
 
Bez tam princips apgalvo, ka sankcija 
vai cits likumīgs lēmums ir jāīsteno 
saskaņā ar tā saturu, t.i., saturu, kā tas 
ir noteikts likumdošanā. 
 
Tāpēc ir nepieļaujami aizskart 
ieslodzītā vai klienta ikdienas dzīvi, ja 
vien tas nav nepieciešams sankcijas 
īstenošanas vai kādas citas personas 
drošības labā. 
 
Šis viedoklis jau ir izteikts agrāk 
konkrētos, oficiālos Dānijas ziņojumos 
par likumu realizēšanu apcietinājumā, 
par profesionālajām aktivitātēm 
ieslodzījuma vietu iestādēs un pavisam 
nesen Likumprojektā par sankciju 
īstenošanu. To pašu viedokli var arī 
atrast Eiropas Ieslodzījuma vietu 
likumos. 
 

3. LIKUMA REALIZĒŠANA 
Piemērojot sankciju īstenošanu, 
ieslodzījuma vietās un probācijas 
darbā ir jāievēro vispārpieņemtie 

apsvērumi, kas ir sankcijas 
pamatā. 
 

Prasība atsaucas uz sankciju vispārēji 
pieņemtajiem mērķiem – vispārīgo 
profilaksi, individuālo profilaksi, sodu 
utt. Sevišķi ieslodzījuma vietu un 
probācijas ikdienas darbā ir jācenšas 
pilsoņus pasargāt no noziedzības. 
Prasība nozīmē arī to, ka lēmumi, kas 
ir pieņemti citās kriminālās tiesu 
sistēmas daļās, ir jāatbalsta valstiskā 
līmenī. Un pretēji, Ieslodzījuma vietu 
un probācijas darba dienestam ir 
tiesības sagaidīt, ka citas kriminālās 
tiesu sistēmas daļas ņem vērā tās 
darbību. 
 
Šī prasība ir inter alia izejas punkts 
nepieciešamajām kontroles darbībām, 
kas saistās ar Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienesta uzdevumiem. 
 

4. TAISNĪGUMA APZIŅA 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienestam ir pilnībā jāapzinās 
vispārējā taisnīguma apziņa 
sabiedrībā un nozieguma upuru 
starpā.  

 
Šī prasība lielā mērā tiek apmierināta, 
tiesai pieņemot lēmumu. Taču zināmā 
mērā prasība tiek pārnesta uz sankcijas 
īstenošanu. Likumdošana un 
administratīvie noteikumi attiecīgajā 
gadījumā skaidri norāda, kādā mērā 
vispārīgajai taisnīguma apziņai var tikt 
piešķirta vai ir jāpiešķir nozīme. 
 
Primārais uzdevums 
Primārais Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienesta uzdevums ir 
sankcijas īstenošana. 
 
Šajā sakarā Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienests: 
 

- veiks tādu kontroli, kāda ir 
nepieciešama sankcijas 
īstenošanai 
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KONTROLE UN DROŠĪBA 
 

- atbalstīs un motivēs 
likumpārkāpēju dzīvot 
nenoziedzīgu dzīvi, izmantojot 
palīgpersonāla palīdzību, 
sociālo, profesionālo un 
izglītojošo attīstību. 

 
ATBALSTS UN MOTIVĀCIJA 
 
Šie divi primārā uzdevuma aspekti 
viens otru papildina. Tādējādi nevar 
būt ne runas par to, ka viens no tiem ir 
svarīgāks par otru. 
 
Principi 

1. NORMALIZĒŠANA 
Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienesta ikdienas 
darbībai vispārīgi, un kad 
vien tiek panākta īpaša 
vienošanās, ir jāattiecas uz 
normālu dzīvi vispārējā 
sabiedrībā. 

 
Pieredze ir rādījusi, ka tradicionālā 
ieslodzījuma vietu situācija var 
apdraudēt centienus palīdzēt palīdzēt. 
Dažādi blakus efekti, kas ir saistīti ar 
tradicionālo pagaidu uzturēšanos 
cietumā, var apturēt pozitīvo ietekmi, 
ko var sasniegt ar centieniem veikt 
palīdzības pasākumus. 
 
Ieviešot apstākļus, kas pēc iespējas 
mazāk atšķiras no tiem, kas pastāv 
ikdienas dzīvē ārpus ieslodzījuma 
vietas, tiek samazināts pamats agresijai 
un apātijai, kā arī tiek ierobežoti 
negatīvie efekti no pagaidu uzturēšanās 
cietumā. Tādējādi tiek iegūts labāks 
pamats palīdzības pasākumiem, kas 
tiek veikti saskaņā ar panākto 
vienošanos. 
 
Šis princips ir gan fundamentāls, gan 
plašs un var teikt, ka tas aptver 

vairākus no turpmāk izklāstītajiem 
principiem. Tā kā šis princips ir tik 
plašs, tas var noderēt, lai atšķirtu 
vairākus neatkarīgus principus tādus 
kā, piemēram, atklātums un atbildība. 
 
Normalizēšanas princips ietver, inter 
alia, to, ka gan ieslodzītie, gan klienti 
ir iekļauti vispārējās sabiedriskajās 
taisnīguma un godīguma garantijās. 
Attiecībā uz pašu ieslodzījuma būtību 
pastāv īpaša vajadzība ieslodzītajiem 
nodrošināt šādas garantijas. 
 
Šis princips nozīmē arī to, ka 
ieslodzījuma vietu fiziskajiem 
apstākļiem ir jābūt tādiem, kādi ir 
cilvēkiem vispārējā sabiedrībā. Tos 
tāpēc ir jāpārveido saskaņā ar 
sabiedrībā notiekošajām izmaiņām. 
 

2. ATKLĀTUMS 
Ieslodzījuma vietu un 
probācijas darbs ir jāorganizē 
tā, lai likumpārkāpējiem tiktu 
piedāvātas labas iespējas 
veidot un uzturēt saskari ar 
sabiedrībā notiekošo dzīvi. 
Līdzīgi vislielākajā iespējamā 
mērā ir jāstiprina saskare 
starp dažādām Ieslodzījuma 
vietu un probācijas dienesta 
daļām un sabiedrību. 
 

Šis princips satur divus, vienādas 
nozīmes elementus. Pirmais attiecas uz 
ieslodzītajiem, bet otrs – uz sistēmu kā 
tādu. 
 
Atklātuma princips iet roku rokā ar 
normalizēšanas principu, un tie abi 
kopā demokrātiskā sabiedrībā ir 
sankciju sistēmas stūrakmens. Kas 
attiecas uz ieslodzīto personu, 
atklātums ir īpaši svarīgs, jo brīvības 
atņemšanai tradicionālajos apstākļos ir 
vairāki blakus efekti, kas sniedzas pāri 
tiem, kas izriet no sankcijas mērķa. Šie 
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blakus efekti ietver, piemēram, risku, 
ka likumpārkāpējs zaudēs savu ģimeni, 
darbu un pašcieņu. Tie galvenokārt 
rodas no tā, ka tradicionālā 
ieslodzījuma vieta ir vispārēja iestāde, 
kurā cietumnieka ikdienas dzīve sastāv 
no sekošanas noteiktai kārtībai, kas 
ierobežo personības attīstības iespējas. 
 
Atklātums ir nepieciešamās sadarbības 
nosacījums starp Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienestu un tā sadarbības 
partneriem sabiedrībā. Tas arī ir 
nepieciešams, lai pilsoņi, politiķi un 
plašsaziņas līdzekļi varētu sekot 
uzsāktajam darbam un rīcībai. 
Atklātums ir vislabākais pretlīdzeklis 
pret jebkādām aizdomām par varas 
ļaunprātīgu izmantošanu, aizdomām, 
kas viegli rodas, ja sistēmai un tajā 
strādājošajam personālam ir piešķirta 
tik liela vara, kāda tā ir Ieslodzījuma 
vietu un probācijas dienestam. 
 

3. ATBILDĪBAS 
REALIZĒŠANA 

Ieslodzījuma vietas un 
probācijas darbs ir jāorganizē 
tā, lai likumpārkāpējiem būtu 
iespēja izveidot atbildības 
sajūtu, pašcieņu un 
pašapziņu, kā arī, lai viņos 
būtu motivācija aktīvi tiekties 
pēc nenoziedzīgas dzīves. 

 
Šī principa pamatā ir, inter alia, tas, ka 
tā sauktās izmitināšanas un 
apkalpošanas funkcijas, kas 
tradicionāli ir neatņemama 
ieslodzījuma daļa, samazina ieslodzītā 
spējas tikt galā ar ikdienas dzīvi pēc 
atbrīvošanas. Taču šis princips ir 
piemērojams citās situācijās, nevis 
tajās, kad ir notikusi brīvības 
atņemšana. 
 
Būtisks šī principa saturs ir tas, ka 
likumpārkāpējiem pašiem ir jāuzņemas 

atbildība par savu dzīvi. Personāla 
palīdzības centieniem, pirmkārt, ir 
jāizpaužas motivējot, konsultējot un 
vadot tos cilvēkus, kas atrodas viņu 
pakļautībā. Vadība ietver palīdzības 
sniegšanu likumpārkāpējiem savu  
tiesību un pienākumu apzināšanās 
jomā, kas saistās ar sankcijas 
īstenošanas kontekstu. Šī darbība ir 
jāapvieno ar vispārējām cilvēciskām 
rūpēm un atbalstu individuāliem 
ieslodzītajiem vai klientiem, kuri var 
nebūt tādā stāvoklī, lai paši tiktu galā 
ar savām problēmām.  
 
Likumpārkāpējiem nepieciešamais 
nosacījums, lai attīstītu un realizētu 
atbildības apziņu, ir tāds, ka ir jābūt 
loģiskam un saprātīgam kontekstam, 
kurā tiktu īstenots ieslodzījuma vietas 
un probācijas darbs. 
 

4. DROŠĪBA 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
darbam ir jānodrošina, lai tiesas 
spriedums tiktu īstenots ar 
pienācīgu uzmanību, kas veltīta 
sabiedrības aizsardzībai pret 
noziegumiem, kā arī pasargājot 
ieslodzīto no agresijas vai 
kaitīgas ietekmes, kas nāktu no 
citām personām. 
 
Drošības principam nozīme 
galvenokārt ir attiecībā uz ieslodzījuma 
realizēšanu. Drošības mērķis daļēji ir 
nodrošināt sprieduma īstenošanu, kā 
arī daļēji pasargāt ieslodzītos no tālāku 
pārkāpumu veikšanas ieslodzījuma 
laikā vai sakarā ar piešķirto izlaišanu 
no cietuma. 
 
Svarīgi ir atcerēties, ka drošības 
uzturēšanai ir daudzējādi aspekti. Tā 
nav atkarīga tikai no fiziskajām 
barjerām un tehniskajiem līdzekļiem 
(pasīvās drošības), bet arī no 
darbinieku personīgās saskares ar 
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ieslodzītajiem un zināšanām par to, kas 
notiek iestādē (dinamiskā drošība). 
 
Drošības princips ir arī būtisks saistībā 
ar sabiedriskajām sankcijām. Šajā 
kontekstā mērķis ir nodrošināt 
uzraudzību, kas samazinātu jaunas 
noziedzības risku un citu tiesību 
pārkāpšanu vislielākajā iespējamajā 
mērā. Tādējādi šis princips ir svarīgs 
probācijas dienesta darba kontroles 
aspekta ziņā. 
 

5. VISMAZĀKĀ 
IESPĒJAMĀ 
IEJAUKŠANĀS 

Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienestam ir jāizvēlas līdzekļi ar 
vismazāko iejaukšanās pakāpi 
jebkura konkrēta uzdevuma 
veikšanai. 
 
Ikdienas darbu ar ieslodzītajiem, 
klientiem un viņu problēmām raksturo 
fakts, ka pastāv dažādi veidi 
nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 
Varas maksimālo resursu izmantošana 
ne vienmēr ir visefektīvākā metode. 
Gluži pretēji - mērķim vajadzētu būt 
attīstīt problēmu risināšanas metodes, 
kas izmantotu iejaukšanos ieslodzīto 
vai klientu dzīvē vismazākajā 
iespējamajā pakāpē, tajā pašā laikā 
nodrošinātu to, ka grūtības, ar kurām ir 
jāsastopas, tiktu efektīvi atrisinātas. 
 
Bieži būs tādi gadījumi, kad 
efektivitāte tiks nodrošināta, uzsākot 
agrīnu iejaukšanos, lai nepieļautu 
nepieļaujamas situācijas izveidošanos. 
 

6. RESURSU OPTIMĀLA 
IZMANTOŠANA 

Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests resursus izmantos 
efektīvi, elastīgi un atbilstoši 
saskatītajām vajadzībām. Tādēļ 
tas veiks visus nepieciešamos 

soļus, lai dienestā strādātu labi 
kvalificēts personāls, kas gan 
profesionālās apmācības, gan 
personīgās kompetences ziņā 
būtu spējīgs veikt savus 
uzdevumus saskaņā ar principu 
programmu.  
 
Neviena sociālā sistēma nevar iegūt 
visus tos resursus, kādus tā vēlētos 
izmantot savu mērķu īstenošanā. 
Tādējādi liela nozīme ir veidam, kā 
piešķirtie resursi tiek izmantoti. 
Visvērtīgākais Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienesta resurss ir tā 
darbinieki. Šeit tam ir izšķirošā 
nozīme, ka darbā iestāšanās nosacījumi 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienestā ir tādi, kas sekmē patiesi 
lietpratīga personāla darbinieku 
pieņemšanu darbā un viņu paturēšanu 
visos līmeņos un visās funkcijās. 
 
Rezultāti 
 
Seši ieslodzījuma vietu un probācijas 
darba aprakstītie principi ir neatkarīgi 
principi. Taču, sasniedzot savu 
kulminācijas punktu konkrētos 
rezultātos, ir svarīgi atcerēties, ka starp 
tiem pastāv pamatattiecības. Tādējādi 
nepietiek izmantot tikai vienu vai divus 
principus ikdienas problēmu 
risināšanā. Tie visi ir jāizmanto par 
pamatu ikdienas darbam. 
 
Lai gan katram principam seko savs 
rezultāts, tas primāri ir pedagoģisku 
iemeslu dēļ. Tādējādi, piemēram, 
rezultātu priekšrakstiem, kas izriet no 
normalizēšanas principa, ir arī jāatbilst 
pārējiem pieciem principiem. 
 
 

1. NORMALIZĒŠANA 
Šī principa rezultātu priekšraksti ir 
šādi:  
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1.1 Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests tieksies nodrošināt to, lai 
likumpārkāpējiem tiktu dota iespēja 
realizēt savas pilsoņu tiesības un 
vislielākajā iespējamajā mērā tiktu 
dotas tādas pašas tiesības kā citiem 
pilsoņiem iegūt apmācību un izglītību, 
darbu, sociālo palīdzību un pabalstus, 
medicīnisko palīdzību, apmeklēt 
kultūras un brīvā laika aktivitātes utt. 
 
1.2 Ieslodzītie tiks ievietoti 
ieslodzījuma vietās, lai iespēju robežās 
veicinātu saskares uzturēšanu ar viņu 
pašu mājas vidi („tuvuma princips”). 
Īpašos gadījumos ieslodzītie tiks 
diferencēti, pamatojoties uz vecumu, 
dzimumu, noziedzību, garīgo un 
fizisko veselību utt.  
 
1.3 Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests tieksies nodrošināt to, lai 
ieslodzījuma vietu fiziskie apstākļi 
(iestādes lielums, piebūves, istabas 
utt.) atbilstu vislielākajā iespējamajā 
pakāpē mūsdienu standartiem un 
vispārīgajām sabiedrības prasībām. 
 
1.4 Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests strādās, lai novērstu 
institucionalizācijas ievirzi, dodot 
ieslodzītajiem saprātīgas iespējas turēt 
savā īpašumā personīgo mantu. 
Personāla apģērbam, kā arī rīcības un 
runas veidam attiecībā uz 
ieslodzītajiem, ir jābūt tādam, kas 
sekmē veselīgu sociālo saskari starp 
darbiniekiem un ieslodzītajiem. 
 
1.5 Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests izmantos sabiedrības 
palīgdienestus vislielākajā iespējamajā 
pakāpē, nevis veidos paralēlus 
dienestus. Tomēr gadījumos, ja 
ieslodzītajiem nebūs iespējas izmantot 
sabiedrības pakalpojumus, 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests centīsies nodrošināt atbilstošas 
palīdzības un izturēšanās formas. 
 

2. ATKLĀTĪBA 
Šī principa rezultātu priekšraksti ir 
šādi: 
 
2.1. Ieslodzīto lokalizācijas virziena 
būtība ir tāda, ka viņi ir jāievieto 
atklātā tipa ieslodzījuma vietās, kur ir 
vislielākās saskares iespējas ar 
sabiedrību. 
 
2.2 Ir jādod iespējas veikt saraksti, 
apmeklējumus, atvadīšanos utt., kas 
ļauj ieslodzītajiem uzturēt un attīstīt 
saskarsmi ar radiniekiem un dzīvi 
sabiedrībā. 
 
2.3 Ieslodzītajiem ir jādod biedrošanās 
iespējas vislielākajā iespējamajā 
pakāpē. 
 
2.4 Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests sadarbosies gan vispārējos, 
gan praktiskos jautājumos ar citām 
kriminālās tiesu sistēmas daļām un 
citām saistītajām sabiedrības sekcijām. 
Tas centīsies nodrošināt iespēju 
robežās pilnīgāku informāciju par 
kriminālpoliciju un tās darba saturu un 
apstākļiem. 
 
2.5 Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienests sniegs pilnīgu atbalstu ārējām 
inspekcijas un uzraudzības iestādēm, 
kā arī būs atvērts preses un vispārīgi 
pieņemto humanitāro organizāciju 
apmeklējumiem. 
 

3. ATBILDĪBAS 
REALIZĒŠANA 

Šī principa rezultātu priekšraksti ir 
šādi:  

 
3.1 Visas pūles tiks veltītas tam, lai 
nodrošinātu saskaņu dažādu 
Ieslodzījuma vietu un probācijas 
dienesta sektoru darbā 
(„nepārtrauktības un koordinācijas 
princips”). Tam vajadzētu visu laiku 
motivēt likumpārkāpējus uzņemties 
atbildību par savu dzīvi. 
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3.2 No ieslodzītajiem tiks prasīts 
vislielākajā iespējamajā pakāpē 
uzņemties atbildību par ikdienas 
darbiem tādiem kā ēdiena gatavošanu, 
veļas mazgāšanu un apģērba lāpīšanu 
(pašapkalpošanos). 
 
3.3 Likumpārkāpēji tiks vadīti tā, lai 
viņi varētu paši risināt savas 
problēmas, nevis šīs problēmas kāds 
risinātu viņu vietā. Viņiem ļaus 
izvēlēties starp atbilstošiem palīdzības 
piedāvājumiem, nevis tiks uzspiestas 
īpašas vienošanās. 
 
3.4 Likumpārkāpējiem tiks dota iespēja 
realizēt ietekmi uz palīdzības līdzekļu 
plānošanu un īstenot šādu plānu 
konkrētas daļas. 
 
3.5 Ieslodzītajiem tiks dotas elastīgas 
iespējas realizēt ietekmi un dalīties 
atbildībā par ieslodzījuma vietas 
apstākļiem. 
 

4. DROŠĪBA 
Šī principa rezultātu priekšraksti ir 
šādi: 

 
4.1 Kontroles un drošības uzdevumi 
tiks risināti, izmantojot tehnisko, 
disciplināro un palīdzības pasākumu 
apvienojumu, kā arī ciešu kontaktu 
starp personālu un ieslodzītajiem. 
 
4.2 Visas pūles tiks veltītas, lai censtos 
novērst slepus nozušanu un bēgšanu, 
izvairīšanos no uzraudzības un 
turpmāku likumpārkāpumu izdarīšanu 
sankciju īstenošanas laikā. 
 
4.3 Ieslodzījuma vietās tiks atbalstīta 
laba kārtība un nepieciešamā 
disciplīna, inter alia, lai censtos 
novērst risku, ka ieslodzītie tiek 
pakļauti agresijai vai kaitīgai ietekmei 
no citu ieslodzīto puses.  
 

4.4 Tiks veltītas pūles, lai atturētu 
ieslodzītos no narkotiku, alkohola vai 
zāļu lietošanas. 
 
4.5 Tiks veltītas pūles, lai samazinātu 
recidīvisma risku, asistējot ar 
sagatavošanos atbrīvošanas situācijām 
tā, lai ieslodzītajiem palīdzētu dzīvot 
likumīgu dzīvi. 
 

5. VISMAZĀKĀ IESPĒJAMĀ 
IEJAUKŠANĀS 

Šī principa rezultātu priekšraksti ir 
šādi:  

5.1 Tiks prasītas nepieciešamās 
profesionālās zināšanas un prasmes, 
kas ļaus novērst konfliktus vai tos 
risināt, izmantojot miermīlīgus 
līdzekļus tā, lai varētu izvairīties no 
disciplinārā soda pielietošanas vai citas 
līdzīgas varas orgānu reakcijas 
lielākajā iespējamajā pakāpē. 
 
5.2 Proporcionalitāte tiks izmantota 
saistībā ar disciplināro sodu vai citām 
varas orgānu reakcijām, lai varētu 
nodrošināt saprātīgu iejaukšanos 
konkrētās situācijās. Līdzīgi apsvērumi 
attiecas uz apstākļu uzspiešanu saistībā 
ar nosacīto atbrīvošanu utt. 
 
5.3 Iecietības īpašība tiks izmantota 
visos varas orgānu iejaukšanās 
gadījumos, lai katra konkrētā 
iejaukšanās, kā apstākļi to atļauj, ir pēc 
iespējas saudzīgāka. 
 
5.4 Kontrole, specifiskie noteikumi un 
citi līdzekļi, kas neietver brīvības 
atņemšanu, tiks izmantoti savienojumā 
ar uzraudzību nepieciešamajā apjomā, 
lai nodrošinātu efektīvu uzraudzības 
īstenošanu. 
 
5.5 Resursi tiks izmantoti sākotnējā 
pakāpē („agrīnās profilakses 
princips”). Ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienests aktīvi iesaistīsies 
vispārējos profilakses pasākumos, inter 
alia, sadarbojoties ar skolām, policiju 



 9 

un sabiedriskajām aģentūrām un 
izplatot vispārēju informāciju. 

 

 
Dānijas Ieslodzījuma vietu un probācijas dienests ir daļa no Tieslietu ministrijas. Tā ir 
vienota pārvalde, kas nodarbojas ar sankcijām, kas ietver brīvības atņemšanu, kā arī 
sabiedriskās sankcijas un mērus. 
 
Tieslietu ministrija 
Ieslodzījuma vietu un probācijas departaments 
Kopenhāgena 1994 
 


