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Tieslietu departaments 
Korekcijas iestāžu nacionālā aģentūra 
Par Korekcijas iestāžu nacionālo aģentūru/Misijas formulējums    
 
 
 
Misijas formulējums 
Korekcijas iestāžu nacionālās aģentūras misija ir šāda: 
 
„Korekcijas iestāžu nacionālā aģentūra veicina sabiedrības drošību, izpildot 
apcietinājuma spriedumus, sodus un pavēles, kā arī piedāvājot cilvēkiem, kas ir 
uzticēti tās aprūpē, izveidot sociāli pieņemamu dzīves veidu.” 
 
Vissvarīgākais Korekcijas iestāžu nacionālās aģentūras uzdevums ir turēt cilvēkus 
ieslodzījuma vietā, lai viņi varētu izciest savu spriedumu un/vai nesodošo pavēli. 
Ieslodzījumam ir divi uzdevumi. Pirmais no tiem ir sods – noziegums ir jāsoda. Tajā 
pašā laikā ir jāaizsargā sabiedrība. Tikmēr, kamēr notiesātais noziedznieks ir 
ieslodzīts, viņš nevar izdarīt tālākus noziegumus. Šajā ziņā drošībai un bēgšanas 
novēršanai ir liela prioritāte. Otrais uzdevums ir pasargāt notiesātos no likuma 
atkārtotas pārkāpšanas pēc tam, kad viņi ir atbrīvoti. Nepietiek ar biedēšanu par 
cietumsodu. Ir jācīnās arī ar iemesliem vai apstākļiem, kas cilvēku noveda no ceļa. Ja 
tas netiek darīts, tad bieži vien visvieglākā izeja ir atgriešanās pie noziedzīgās dzīves. 
 
Hospitalizācijas pavēles vai ievietošana pusaudžu aprūpes iestādēs ir īpaši ieviesti 
mēri, lai sniegtu ārstēšanu, kas pēc tās pabeigšanas, ļautu pacientiem „normāli” 
funkcionēt sabiedrībā par spīti konkrētajiem traucējumiem viņu personībā, garīgajām 
slimībām vai attīstības problēmām. 
  
Korekcijas iestāžu nacionālā aģentūra sniedz cilvēkiem, kuri ir saņēmuši „parastu” 
spriedumu, iespēju strādāt savas nākotnes labā, kas būtu brīva no noziegumiem. 
Atrodoties korekcijas iestādē, motivētiem ieslodzītajiem ļauj strādāt, lai palīdzētu 
viņiem pēc atbrīvošanas izvairīties no atgriešanās pie noziedzības. Šis process var 
notikt izglītības kursa veidā vai kā darba apmācības programma, kā arī tas var ietvert 
praktiskus jautājumus, tādus kā sociālo prasmju apguvi, naudas pārvaldīšanu, darba 
atrašanu un dzīves vietas nokārtošanu. Lai piedalītos šāda veida projektā, 
ieslodzītajiem ir jābūt motivētiem un ar soda izciešanu uz ilgu laiku. 
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Roermondas, Overlonas un Sevenumas privātās izmeklēšanas 

Dienvidaustrumu labošanas iestādes misija un redzējums Nīderlandē 
 

Pamatuzdevums 
 

Privātās izmeklēšanas Dienvidaustrumu labošanas iestādes primārā funkcija ir visu 
mēru īstenošana, kas saistās ar brīvības atņemšanu. Mēs raugāmies, lai mēru 
īstenošana būtu droša, efektīva, laicīga un humāna. Privātās izmeklēšanas 
Dienvidaustrumu labošanas iestādes sekundārā funkcija ir veiksmīga ieslodzīto 
reintegrācija. 
 

Redzējums 
 

Mēs vēlamies īstenot savu misiju racionālā un finansiālā veidā caur vadību, kas ir 
orientēta uz rezultātiem. Mēs to gribam sasniegt, izmantojot izmērojamus un 
noformulētus mērķus un skaidri aprakstītus biznesa procesus. Mūsu darba sekcijā mēs 
vēlamies sasniegt maksimālus finansiālus rezultātus. Tāpat mēs vēlamies būt uz 
attīstību vērsta organizācija. 
 
Mēs vēlamies veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu drošību un 
neaizskaramību. Brīvības atņemšana nozīmē arī to, ka mēs piedāvājam saviem 
likumpārkāpējiem pilnvērtīgas dienas programmas. Mēs vēlamies īstenot savu 
ieslodzīto reintegrāciju ar rajonēšanas, apcietinājumā paturēšanas fāzējuma, 
individuālā sprieduma plānu, izglītības un nodarbinātības palīdzību. 
 
Mēs apzināmies savu atbildību krimināllikuma ķēdē. Sadarbojoties ar institūcijām un 
atbilstošajām organizācijām, mēs vēlamies paplašināt pārvaldes efektivitāti un 
ietekmi. Uzturot kontaktus ar ārzemju institūcijām, mēs vēlamies veicināt zināšanu 
apmaiņu. 
 
Mēs vēlamies sasniegt stimulējošu darba klimatu, kur cilvēki jūtas atbildīgi par sev 
uzticētajiem uzdevumiem. Mēs vēlamies to panākt ar labiem nodarbinātības 
noteikumiem, uz darbu vērstu izglītību, drošiem darba apstākļiem, atvērtu saskarsmi 
un cieņu vienam pret otru. 
 
Mēs vēlamies iegūt pozitīvu tēlu ar adekvātu iekšējās un ārējās komunikācijas 
palīdzību. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai piedāvātu mūsu ieslodzīto 
ģimenēm un draugiem maksimālas iespējas vienam ar otru kontaktēties. 
 
 


