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Īsa prezentācija par Norvēģijas valdības dokumentu  
Nr. 27 (1997 – 98) 

 
Ieslodzījumu vietu un Probācijas dienests Norvēģijā 
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Aktīvs Ieslodzījuma vietu un probācijas dienests rada mums drošāku sabiedrību  
 
Norvēģijas valdības dokumenta īsa prezentācija 
 
Ieslodzījuma vietu un probācijas dienests Norvēģijā 
 
 
Parlamenta dokumentu Nr. 27 (1997. – 98.) „Ieslodzījuma vietas un probācijas 
dienests” sagatavoja Norvēģijas valdība 1998. gada 23. aprīlī. Šī bija pirmā 
prezentācija rūpīgam pārskatam par visiem soda veidiem un noziedznieku 
aprūpi un ieslodzījumu. Par šo dokumentu notika pārrunas un Parlaments to 
apstiprināja 1998. gada 22. oktobrī. 
 
Turpmākais darbs: 

· Kopīga jauna likuma par Ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu 
sagatavošana. (ar likumu valdība iepazīstināja 2000. gada 13. oktobrī. 
Parlaments to apstiprināja 2001. gada pavasarī. Likums stāsies spēkā no 2002. 
gada 1. marta). 

· Kopīgas reģionālās administrācijas sagatavošana Ieslodzījumu vietu un 
probācijas dienestam (Reģionālā administrācija sāka darboties 2001. gada 
pirmajā janvārī). 

· Tālāka programmu attīstība Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta ietvaros. 
· Cietuma ierēdņu lomas turpmāka attīstība. 

 
Svarīgākie aspekti un attīstības virzieni 

· Lielāka uzmanība paša pārkāpēja personīgajai atbildībai. 
· Individuāla pieeja attiecībā uz drošības, kontroles un rehabilitācijas 

programmām. 
· Dažādu rehabilitācijas un pārraudzības programmu izstrāde. 
· Piespiedu darbs sabiedrības labā ir jāapvieno ar pārraudzības programmām un 

uzvedības modeļu apmācībām. 
· Ātra un stingra reakcija noteikumu pārkāpumu gadījumā. 
· Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta biroji ir jāizveido sešos reģionos ar 

apvienotu reģionālo vadību. 
 
Ieslodzījumu vietu un probācijas dienests ir daļa no soda izpildes ķēdes, kas pārrauga 
un veic soda izpildi, kuru piespriež tiesa vai prokuratūra. Ieslodzījumu vietu dienests 
vada dažādas iestādes ar dažādiem profiliem un drošības līmeni. Probācijas dienests 
organizē piespiedu darbu sabiedrības labā. 
 
Valdības dokumentā apspriests, kādi līdzekļi ir jāizmanto, lai liktu notiesātajiem 
dzīvot dzīvi saskaņā ar likumu pēc soda izciešanas, tajā pašā laikā pārliecinoties, ka 
soda izpildi veic tādā veidā, kāds ir pieņemams sabiedrībai. Soda veida izpilde ir 
balstīta uz katra notiesātā vajadzībām un dzīves situāciju un viņa vai viņas izteikto 
vēlēšanos mainīt dzīves veidu.  
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Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta ētiskie pamati 
 
Vērtības 

· Sodīšana ir jāveic humāni un tādos veidos, kas apmierina gan sabiedrības 
vajadzības, gan drošības prasības. 

· Notiesātie cilvēki ir jāsargā no patvaļīgas rīcības. 
· Soda vai rīkojuma izpilde ir jābalsta uz notiesātās personas vajadzībām un 

kopējo dzīves situāciju, un tās mērķis ir sniegt pilnīgu atbalstu viņa vai viņas 
centieniem dzīvot saskaņā ar likumu. 

· Krimināllikums, juridiskā prakse un sprieduma vai rīkojuma izpilde ir 
humānas, nodrošina juridisko aizsardzību un vienlīdzību likuma priekšā. 

 
Principi 

· Ieslodzījuma vietu un probācijas dienestus sabiedrība ir pilnvarojusi izmantot 
noteiktas varas izmantošanas metodes attiecībā pret cilvēkiem. Sabiedrībai ir 
tiesības zināt, kā šīs pilnvaras tiek veiktas. 

· Notiesātajām personām ir jāgarantē tādas pašas juridiskās tiesības kā visiem 
pārējiem pilsoņiem. 

· Notiesātās personas neierobežo nekādā citā veidā vai nepiespiež izciest sodu 
smagākos apstākļos, nekā noteikts ar likumīgām sankcijām. 

· Notiesātajām personām garantē apmierinošus soda izciešanas nosacījumus. 
· Ieslodzījuma vietu un probācijas dienests stimulē notiesātās personas 

apņemšanos uzņemties atbildību par savu dzīvi. 
· Ikdienas dzīvi ieslodzījuma vietā raksturo aktīva sociālā mijiedarbība un 

sadarbība. 
· Personāls visos līmeņos ir visvērtīgākais Ieslodzījuma vietu un probācijas 

dienestu līdzeklis. 
· Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesti tiek organizēti un vadīti tādā veidā, 

lai tiktu nodrošināta optimāla resursu izmantošana. 
 
Ieslodzījuma izpilde 
 
Tiks saglabāta pašreizējā ieslodzījuma realizēšanas sistēma: t.i., atbrīvošana pret 
galvojumu, piespiedu darbs sabiedriskajās iestādēs, pagaidu atbrīvošana, lai mācītos 
un strādātu, atbrīvošana, apmeklējumi, utt. Šajā jau izmantotajā sistēmā: 

· Tiks pievērsta lielāka uzmanība paša pārkāpēja personiskajai atbildībai. 
· Tiks izmantota individuāla pieeja attiecībā uz drošību, kontroli un 

rehabilitācijas programmām. Galvenie elementi būs lielākā dažādība un 
individuālāki un diferencētāki principi un izturēšanās. 

· Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta mērķis ir spēt piedāvāt vairāk 
aktivitāšu profesionālu programmu ietvaros un labāku sadarbību ar citām 
profesionālajām grupām un brīvprātīgo organizācijām. 

· Soda izciešanas plānu izveide, pamatojoties uz individuālām vajadzībām, 
kurās iekļauti pasākumi programmu ietvaros, kas pievērš uzmanību ar 
atbrīvošanu un dzīvi pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma saistītām vajadzībām. 

· Lielākas iespējas pakāpeniskai pārejai no slēgta uz atvērta tipa soda izciešanas 
iestādēm, pamatojoties uz drošības novērtēšanu un individuālo raksturojumu. 

· Individuālāka pieeja atbrīvošanai pret galvojumu un ātra reakcija pēc 
noteikumu pārkāpuma. 
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Soda izciešana 
 
Pamatā soda izciešana nozīmē soda izciešanu cietumā ar iespēju mācīties, strādāt, 
iesaistīties brīvā laika aktivitātēs un kontaktēties ar cilvēkiem ārpus cietuma. 
Progresīva soda izciešana tiks piedāvāta ieslodzītajiem, kuri ir motivēti pārtraukt savu 
kriminālo darbību, tā piedāvās šādiem cilvēkiem iespēju ievērot nosacījumus, lai 
pakāpeniski pārietu no slēgta uz atvērtāka tipa soda izciešanas pasākumiem. Apzināta 
atvērta tipa soda izciešanas veidu izmantošana un programmu aktivitātes būs 
nozīmīga progresīvā soda izciešanas daļa. 
 
Ierēdnis – kontaktpersona 
 
Progresīvās soda izciešanas sistēmas priekšnosacījums ir aktīva un labi veidota 
sadarbība starp notiesāto un cietuma personālu. Pamatojoties uz soda izciešanas 
plānu, notiesātajam tiks nozīmēts ierēdnis – kontaktpersona. 
Ierēdņa – kontaktpersonas uzdevums būs atbalstīt un motivēt notiesātā centienus soda 
izciešanas plāna mērķu sasniegšanā. 
 
Alternatīvie sodi – soda izciešana ārpus cietuma 
 

· Piespiedu darbs sabiedrības labā 
· Atlikta soda izciešana ar uzraudzību (apvienota ar piespiedu darbu jaunajā 

likumā par soda izciešanu) 
· Atlikta soda izciešana ar ārstēšanas programmu automašīnu vadītājiem, kas 

sodīti par braukšanu dzērumā 
· Soda izciešana ar galvotāju 

 
Tiek ieteikts biežāk izmantot alternatīvos soda veidus. 
Papildus tiek ierosināts ieviest jaunus alternatīvos soda veidus. Tiks izveidota plaša 
uzraudzības programmu sistēma. Uzraudzības sistēmas ir jānosaka ar likumu, tām ir 
jābūt plašām un prasīgām, kā arī jāparedz stingra uzraudzība. Iespējams, tiks izveidota 
elektroniskas novērošanas pilotprogramma. 
Lai realizētu alternatīvos soda veidus kā pieņemamu alternatīvu cietumsodam, 
obligāts nosacījums ir, lai noteikumu pārkāpumam sekotu ātra reakcija - alternatīvā 
soda veida nomainīšana pret stingrāku soda veidu. Tika ierosināts īstermiņa 
ieslodzījums līdz septiņām dienām un priekšlikums lēmumu pieņemšanas pilnvaras 
par piespriežamo sodu noteikumu pārkāpuma gadījumā nodot Ieslodzījuma vietu un 
Probācijas dienestam ar tiesībām izmantot tūlītēju soda piespriešanu. 
Būs iespējams apvienot alternatīvos sodus ar uzraudzības programmām, kuras 
pievērsīsies uzvedības korekcijai. Alternatīvā soda izciešanas ilgums tiks pagarināts 
par stundu skaitu, kas tiks pavadīts šādās uzraudzības programmās. 
 
Programmu darbības 
 
Papildus paša soda izciešanas administrēšanai Ieslodzījuma vietu un Probācijas 
dienests izmantos dažādus līdzekļus, lai novērstu recidīvismu: darbs, izglītība un plašs 
brīvā laika aktivitāšu un programmu klāsts. Iespēju robežās šīs darbības tiks 
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apvienotas un papildinātas ar citiem pasākumiem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar 
katra notiesātā kriminālo vēsturi un profilu. 
Piemēri šādām darbībām ir dzīvotprasmes apguves programmas, sociālie tīkli, 
atbrīvoto grupas, uzraudzība un uzraudzības programmas, darbs institūcijās, darbs 
patversmēs, ārstēšanas programmas vardarbīgiem noziedzniekiem un personām, kas 
pastrādājušas seksuāla rakstura noziegumus, kā arī ārstēšanas programmas 
autovadītājiem, kas sodīti par braukšanu dzērumā. 
 
Notiesātās sievietes 
 
Sievietes var izciest sodu vienā no trim sieviešu cietumiem vai cietumos, kuros ir 
paredzētas nodaļas notiesātām sievietēm. 
Tajos reģionos, kur tas iespējams, Ieslodzījuma vietu un Probācijas dienests 
pielāgosies un piedāvās vienādas iespējas visiem likumpārkāpējiem – gan sievietēm, 
gan vīriešiem. 
 
Mazgadīgie bērni 
 
Vecākiem un mazgadīgiem bērniem netiks izveidotas speciālas soda izciešanas vietas. 
Jaunākie pētījumi ir pierādījuši, ka ieslodzīto skaits, kuriem varētu būt nepieciešamība 
izciest sodu speciālās telpās vecākiem / bērniem, ir neliels, iespējams, ir nepieciešama 
viena vai divas šādas telpas. Arī citu valstu pieredze rāda, ka šādi speciāli pasākumi 
samērā bieži nav pilnībā piemēroti bērnu vajadzībām, daļēji tāpēc, ka uzmanība 
vienmēr tiek pievērsta vecākam, kas izcieš sodu. Gadījumos, kad ir nepieciešams sodu 
izciest cietumā drošības apsvērumu dēļ, tiks organizēta iespēja apmeklējumu 
nodrošināšanai. 
 
Citu valstu pilsoņi, kas izcieš sodu Norvēģijā 
 
Citu valstu pilsoņi, kas tiks izdoti pēc sava soda izciešanas, nav jāizvieto speciālos 
cietumos, kas paredzēti probācijas termiņam. Negatīvu mijiedarbību starp dažādiem 
krimināliem grupējumiem var apkarot ar elastīgu esošo pasākumu un programmu 
izmantošanu un apzināti iesaistot personālu darbā ar notiesāto grupējumiem.  
 
Nākotnes alternatīvās soda izciešanas formas būs: 
 

· Slēgti cietumi 
· Atvērti cietumi 
· Patversmes 
· Drošības vienības. Lai būtu iespēja cīnīties ar nepakļāvīgākajiem un 

profesionāliem noziedzniekiem, Tieslietu ministrija ierosina izveidot vienības, 
kas varētu ātri pārtapt no parasta drošības līmeņa iestādes uz augsta drošības 
līmeņa iestādi. 

· Resursu vienības. Ieslodzītajiem ar īpašām uzvedības un funkcionālajām 
problēmām tiek ierosināts izveidot resursu vienības, kurās būs vairāk 
personāla nekā parastajās soda izciešanas vietās.  

· Soda izciešana ārpus ieslodzījuma vietas. Tieslietu ministrija ierosināja, ka 
notiesātie, kas uzskatāmi par progresīvajai soda izciešanai piemērotiem un 
izpildījuši nepieciešamos nosacījumus, var izciest pēdējo soda daļu ārpus 
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cietuma vai atbilstošā iestādē pārejas laikā pirms viņu atbrīvošanas pret 
galvojumu. 

 
Iespējas 
 
Tieslietu ministrijas veiktie aprēķini norāda, ka Ieslodzījuma vietu dienestam līdz 
2000. gadam būs nepieciešamas 3100 līdz 3300 vietas. 
Norvēģijā ir 60 ieslodzīto uz katriem 100 000 iedzīvotājiem. Ieslodzījumu vietu 
dienests vidēji strādāja ar 2446 ieslodzītajiem 2000. gadā. Pieejamās soda izciešanas 
vietas bija 2701. Līdz 2000. gada beigām bija 1588 notiesāto, kas gaidīja soda 
izciešanu. 
1997. gadā Probācijas dienesta uzraudzībā bija 1843 personas, ieskaitot 340 personas, 
kas veica piespiedu sabiedrisko darbu. Turpmākajos gados ir paredzams, ka parasto 
uzraudzības līgumu skaits palielināsies. 
2000. gadā Probācijas dienesta uzraudzībā vidēji bija 2202 personas. 
 
Jauni reģioni Ieslodzījuma vietu un Probācijas dienestu vienotajā 
administratīvajā struktūrā 
 
Seši reģioni, kas ietvers Ieslodzījuma vietu un Probācijas dienesta birojus vienotā 
administrācijā un pārvaldībā, tiks organizēti trīs līmeņos. 

· Centrālais līmenis (Tieslietu ministrija / Centrālā ieslodzījumu vietu 
administrācija) 

· Reģionālais līmenis (jauns) 
· Vietējais līmenis (ieslodzījuma vietas, probācijas dienesta biroji) 

 
Mērķis ir izveidot saistītu un efektīvu organizatorisko un nodaļu struktūru, kas kalpos 
par pamatu sodu un tiesas spriedumu realizēšanai, izmantojot racionāli organizētas 
administratīvās funkcijas. Ieslodzījumu vietu un Probācijas dienests strādā ar vieniem 
un tiem pašiem klientiem, un šiem dienestiem ir kopīgi mērķi. 
Reģionālā līmeņa ieviešana nodrošinās decentralizētu lēmumu pieņemšanu, kas 
atdalīta no centrālā līmeņa, un palielinās iespējas realizēt nacionālu kriminālsodu 
politiku pieņemtajā kopīgo mērķu un vērtību sistēmā. 


