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Tieslietu ministrijas 
 

ziņojums  

par 2014. – 2020. gada plānošanas  perioda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu  ieviešanu  
 

par pārskata periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. 

 

1. Analīze par specifiskiem atbalsta mērķiem, kuros projektu iesniegumu atlase nav 

uzsākta  (ieteicamais apjoms līdz  0,3 lp. par katru SAM/ pasākumu) 

1) N/A 

2. Analīze par  iznākuma un rezultātu  rādītāju izpildi, t.sk. saistībā  ar investīciju 

finanšu progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā (..) (ieteicamais 

apjoms līdz 5 lp.)  

SAM 3.4.1. darbības: 

Komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai apmācīto tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām 

un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, apmācīto personu skaits ir 313 personas 2016.gadā. 

2018.gada iznākuma rādītājs ir 465, pašreizējā izpilde 67.31%. Iznākuma rezultāta rādītājs 

2023.gadā 11 433, izpilde pret gala rezultātu 2.73%. 

Tiesām, tiesībsargājošām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras 

paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai 

(izsniegti sertifikāti un apliecinājumi). 2 sertifikāti, no 2023.gada paredzētajiem 2287, veido 

0,47% no plānotā gala rezultāta. 

2016. gadā veikti  maksājumi 226 661 euro apmērā no 2018.gadā plānotajiem 3 686 957 euro. 

Izpilde pret 2018.gada rezultātu 6,14%. 2023.gadā plānotauis rezultāts 11 169 393 euro. Izpilde 

pret 2023.gadu 0,03%. 

Finansējuma apguves kavēšanās galvenie iemesli ir institucionālā kapacitāte Tiesu 

administrācijā un darbs pie apjomīgiem iepirkumiem, kas izvērtās ilgāks nekā Tiesu 

administrācija bija sākotnēji plānojusi. 

Institucionālās kapacitātes jautājums ir saistīts ar modeli, kuru Tiesu administrācija 

izvēlējās projekta īstenošanai – Tiesu administrācijā 2016.gadā strādāja projekta vadītājs un divi 

koordinatori, bet lielu daļu no projekta vadībai nepieciešamajām darbībām bija plānots iepirkt. 

Ņemot vērā to, ka līgums par atbalsta pakalpojumu sniegšanu tika noslēgts tikai 2016.gada 

23.decembrī, 2016.gadā plānotās darbības notika lēnāk nekā plānots. 

Virkne projekta darbību saistītas ar sadarbības nodibināšanu ar vairākām 

starptautiskajām organizācijām un ārvalstu partneriem, apjomīgu iepirkumu veikšanu, 

iesaistot iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā projekta partnerus, kā arī nepieciešamību 

detalizēti izvērtēt un rast koordinētu pieeju attiecībā uz mācību vajadzībām, veicot konsultācijas 

ar vairāk nekā 20 valsts pārvaldes iestādēm. Attiecīgi Tiesu administrācija 2016.gada ietvaros 

veica sagatavošanas pasākumus iepriekšminēto darbību kontekstā, lai nodrošinātu savlaicīgu un 

kvalitatīvu projekta aktivitāšu uzsākšanu.  

Lai sagatavotu mācību iepirkumus “Tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darba pārvaldība” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TA2016/3/B/ESF), “Saskarsmes un komunikācijas prasmes”, 

“Noslodzes mazināšana un procesa efektivitāte un kvalitāte” un, realizētu citas mācības projekta 

īstenošanas ietvaros, Tiesu administrācija izstrādāja “Sākotnējo mācību, labākās prakses un 
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stažēšanās saturiskais, organizatoriskais un kalendārais plānu” (turpmāk – Apmācību plāns), 

definējot 30 mācību tēmas. Šobrīd tiek pabeigta iepirkumu dokumentācijas sagatavošana. Lai 

mazinātu risku tam, ka  iepirkuma nolikumā varētu būt kļūdas, kas radītu neatbilstošu izdevumu 

risku, iepirkuma “Tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darba pārvaldība” tika saskaņots ar Iepirkumu 

uzraudzības biroju. Neskatoties uz to, ir saņemti sadarbības iestādes iebildumi pret minēto 

iepirkumu, tādēļ iepirkuma procedūru bija nepieciešams pagarināt, kas paildzinās procesu 

apmācību aktivitāšu uzsākšanai. 

2016.gadā tika uzsākts arī iepirkums "Videokonferenču un ierakstu risinājuma 

papildināšana ar videokonferenču iekārtām, to integrācija un apkalpošana" (iepirkuma 

identifikācijas Nr. TA2016/1/SK/ESF), kurš institucionālās kapacitātes jautājumu dēļ aizkavējās 

2016.gadā un ir saistīts ar finansiāli apjomīgu projekta aktivitāti, šobrīd arī tiek virzīts uz priekšu 

(noslēgusies slēgtā konkursa pirmā kārta un tuvākajā laikā plānots nosūtīt 2.kārtas tehnisko 

specifikāciju izvēlētajiem kandidātiem slēgtā konkursā.   

 

SAM 9.1.2. un 9.1.3.darbības: 

Ņemot vērā, ka projekti šo specifisko atbalsta mērķu ietvaros tika apstiprināti ar viena mēneša 

kavēšanos 09.12.2016., to īstenošana sāksies 2017.gadā, līdz ar ko rezultāta rādītāji nav 

sasniegti. Kavēšanās bija saistīta ar nepieciešamību atkārtoti precizēt projektu iesniegumus. 

 3. Ar specifisko atbalsta mērķu ieviešanu saistīta informācija (ieteicamais apjoms – skatīt 

pie apakšpunktiem)  

3.1.Informācija par darbībām, kas veiktas, lai izpildītu uz SAM attiecināmos piemērojamos 

ex-ante nosacījumus un to atbilstību ex-ante nosacījuma izpildes laika grafikam (attiecas tikai 

uz ziņojumu, kas jāiesniedz 2017. gadā) (ieteicamais apjoms līdz 0,5 lp. par katru ex- ante 

nosacījumu) 

Attiecībā uz ex-ante par stratēģiskās politikas sistēmu, lai stiprinātu dalībvalstu publiskās 

pārvaldes efektivitāti ir pieņemti sekojoši dokumenti: Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 

2009.-2015. Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes 

stirpināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015-2020.gadam. Nr. 115 . 

Par SAM 3.4.1  

Atbilstoši Plānam Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai" projekta 

īstenošanas laikā plānotas nodrošināt apmācības tiesu sistēmas darbiniekiem un  tai piederīgajām 

personām. Papildus plānots izstrādāt kompetenču attīstīšanas programmas, rokasgrāmatas u,c. 

Tāpat plānots veikt tieslietu sistēmas novērtējumu plānots sagatavot līdz 2018.gada 

31.decembrim. Ir izstrādāts apmācību plāns. Balstoties apakšmērķiem, provizoriski ir 

identificētas 30 (trīsdesmit) mācību tēmas, kuru ietvaros ir izstrādājamas un identificētas 

apakštēmas. 

 

Par SAM 9.1.2. un 9.1.2. 

9.1.nosacījuma pilnīgu izpildi nodrošina ar Ministru kabineta 2015. gada 24.septembra 

rīkojumu Nr.580 (prot.Nr.47 37.§) apstiprinātās „Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 

2015.-2020. gadam” (turpmāk – Pamatnostādnes) un ar Ministru kabineta 2015.gada 

24.septembra rīkojumu Nr. 581 (prot. Nr. 47 38. §) apstiprinātais „ Ieslodzīto resocializācijas 

pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāns” (turpmāk – Plāns).  

Ar Pamatnostādņu spēkā stāšanos tika atzīts par spēku zaudējušu Ministru kabineta 

2009.gada 9.janvāra rīkojums Nr. 7 "Par "Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu 

resocializācijas koncepciju"". 2016.gada 9.decembrī tika parakstīta vienošanās starp 

Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 2017.gada 2.janvārī IeVP 
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uzsāka Projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" 

īstenošanu.   

2016.gada 9.decembrī tika parakstīta vienošanās starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 2017.gada 2.janvārī IeVP uzsāka Projekta 

Nr.9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu. 

Līdz šim ir izpildīti visi dalībvalstij noteikti ex-ante nosacījumi un to ir apstiprinājusi arī 

Eiropas Komisija.  

 

3.2. Informācija par mehānismu īstenošanu koordinācijas nodrošināšanai starp Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem un citiem Eiropas Savienības un valsts finansējuma 

instrumentiem un ar Eiropas Investīciju banku specifiskā atbalsta mērķa ietvaros (ieteicamais 

apjoms līdz 0,5 lp.) 

Tieslietu ministrija nodrošina atbalsta koordināciju ar citiem Eiropas Savienības finanšu 

instrumentiem, kā arī Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas – Šveices sadarbības 

programmu, kā arī valsts budžeta izdevumiem. 

Tieslietu ministrijā projektu ideju izvērtēšanu regulē 2016. gada 25. novembra iekšējie 

noteikumi Nr. 1-2/18 “Ārvalstu finanšu instrumentu un attīstības sadarbības projektu pārvaldības 

kārtība”, kuru ietvaros tiek izvērtēta projektu nepārklāšanās. 

Tieslietu ministrija sadarbojas ar Valsts kanceleju tās pārziņā esošo SAM 3.4.2. “Valsts 

pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu 

atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Valsts pārvaldes 

cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas 

jomā” projektos, kurus īsteno Valsts administrācijas skola. Valsts kancelejai ir pārstāvis Tiesu 

administrācijas projekta “Justīcijas attīstībai” uzraudzības komitejā.  

Tieslietu ministrija sadarbojas ar Valsts administrācijas skolu (turpmāk - VAS), tās īstenotā 

Eiropas Sociālā fonda projekta 3.4.2.0/15/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā 

pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” konsultatīvajā 

grupā. 

 

3.3. Informācija par integrētas pieejas īstenošanu attiecībā uz teritoriālo attīstību SAM  

ietvaros (ja attiecināms), ievērojot regulas  Nr. 1303/2013 36. pantā noteikto (ieteicamais 

apjoms līdz 1 lp.) 

N/A 

3.4.Informācija par darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 

saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ieteicamais 

apjoms līdz 0,5  lp.) 

2016. gadā Tieslietu ministrijas darbinieki piedalījās sekojošās konferencēs un Valsts kancelejas 

organizētajās apmācībās: 

Aktualitātes publisko iepirkumu jomā Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros, 

dalībnieku skaits – 4; 

Aizliegtas vienošanās un korupcijas riski publiskajos iepirkumos, dalībnieku skaits – 3; 

Politikas plānošans dokumentu izstrāde, dalībnieku skaits – 2; 

Franču valoda, dalībnieku skaits – 1; 

Stresa menedžments, dalībnieku skaits – 1; 

Seminārs par tiesību aktu izstrādes ceļvedi, dalībnieku skaits – 3; 
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Rezultātu orientācija ESIF programmās un projektos un uz rezultātiem balstīta uzraudzība un 

vadība, dalībnieku skaits – 2; 

Konference “Korekcijas dienestu darbības efektivitātes priekšnosacījumi – dinamiskā drošība”, 

dalībnieku skaits – 1; 

Konference "Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli", dalībnieku 

skaits – 1; 

Eiropas Savienības fondu praktiskā komunikācija, dalībnieku skaits – 2; 

Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas pārkāpumu tiesiskās sekas, dalībnieku skaits – 3; 

Jautājumi un atbildes par iepirkumiem, dalībnieku skaits – 2; 

Risku pārvaldība Eiropas Savienības fondu vadībā, dalībnieku skaits – 1. 

3.5.Informācija par veiktajām darbībām un sasniegto progresu SAM ietvaros, lai mazinātu 

administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem (ieteicamais apjoms līdz 0,5 lp.) 

Ministru kabineta noteikumu izstrādes laikā, veidojot SAM normatīvo regulējumu, tika ņemta 

vērā nepieciešamība samazināt administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem. Ministru kabineta 

noteikumu izstrādes laikā tika izvērtēta iespēja piemērot vienkāršotās izmaksas, tomēr tas nebija 

iespējams vēsturisko grāmatvedības datu trūkuma dēļ, kas pamatotu vienas vienības izmaksas – 

tas sasistīts ar to, ka rsocializācijas jomai finanšu krīzes laikā netika piešķirti finanšu līdzekļi un 

nevalstiskās organizācijas darbojās ļoti ierobežota finansējuma apstākļos. 

4. Informācija par problēmām un riskiem Eiropas Savienības fondu ieviešanā un 

ierosinājumi nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā  

Ziņojumā iekļauto problēmu un priekšlikumu apkopojumu rīcības plāna formātā  ievieto 

tabulveida pārskatā: 

 

 

N.p.k. SAM                       

(nosaukums, 

numurs)/ 

projekts vai 

horizontāla 

problēma, ja 

nepieciešams 

Konstatētā 

problēma 
Atbildīgās  

iestādes  

rīcība 

ierosinātā  

rīcība vai 

vēlamais 

rezultāts, ja 

ieteikums 

attiecas uz 

kādu citu 

iestādi 

Atbildīgais Terminš / 

starptermi

ņš 

Atbildīgās 

iestādes  

komentārs 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Problēma – 

Institucionālā 

kapacitāte 

2016.gadā 

projekta 

īstenošanu 

SAM 3.4.1. 

ietvaros 

kavēja 

institucionālās 

kapacitātes 

problēmas 

projekta 

īstenotāja 

institūcijā – 

Tiesu 

administrācijā. 

Stiprināt 

institucionālo 

kapacitāti 

projekta 

īstenošanai 

Tiesu 

administrācija  

Daļa 

pasākumu 

jau veikta 

(iepirkums 

noslēdzies 

un līgums 

noslēgts). 

Institucionālās 

kapacitātes 

problēma līdz ar 

atbalsta 

pakalpojuma 

līguma 

noslēgšanu 

2016.gada 

23.decembrī ir 

mazināta. 

Kopumā papildus 

3 projektā 

iesaistītajiem 

Tiesu 

administrācijas 

darbiniekiem ir 
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piesaistīti 9 

eksperti: atbalsta 

pakapojumu 

vadītājs, atbalsta 

pakapojumu 

vadītāja asistents, 

vadošais jurists, 2 

juristi – 

iepirkumu 

speciālisti, 

iekšējās kvalitātes 

speciālists, 

finanšu 

speciālists, IT 

speciālists un 

mācību 

metodiķis. 

Papildus Tiesu 

administrācija, 

veicot attiecīgus 

grozījumus 

projektā, plāno 

papildināt 

projekta 

darbinieku loku 

ar vienu papildus 

koordinatoru. 

Kopumā minētie 

papildus eksperti 

un darbinieks 

ļaus Tiesu 

administrācijai 

2017.gadā strādāt 

ātrāk un mazinās 

ar projekta 

īstenošanu 

saistītos riskus. 

Vienlaikus 

kavēšanās 

2016.gadā 

palielina 

2017.gada 

rezultātu nozīmi. 

2017.gadā 

projekta 

īstenotājam 

jākoncentrējas uz 

maksimālu 

pieejamās 

kapacitātes 

stiprināšanu un 

izmantošanu. 

2

2. 

Sadarbības 

veidošana ar 

ārvalstu 

partneriem 

aizkavējās 

Sadarbības 

veidošana ar 

ārvalstu 

partneriem, 

kas veiks 

Tiesu sistēmas 

novērtējumu, 

aizkavējās 

Noslēgt 

līgumus par 

tieslietu 

sistēmas 

novērtējumu 

veikšanu 

Tiesu 

administrācija 

15.03. 

2017. 

2017. gada 

14.februārī 

Ministru kabinets 

izskatīja 

informatīvo 

ziņojumu “Par 

Latvijas tieslietu 

sistēmas 

novērtējuma 

izstrādi” un  
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2017.gada 

februārī ir 

uzsākta līgumu 

slēgšana (t.sk. 

nodomu vēstules) 

par novērtējuma 

izstrādi. 2017. un 

2018.gadā būs 

nepieciešams 

aktīvs darbs 

novērtējuma 

veikšanai. 

3

3. 

Problēma – 

smagnēja 

iepirkumu 

procedūru 

norise un 

mainīgs 

iepirkumu 

tiesiskais 

regulējums 

Iepirkumu 

dokumentācija

s un iepirkumu 

veikšanas 

process ir 

ilgstošs. 

Atšķirīgi 

viedokļi par 

iepirkumu 

tiesiskā 

regulējuma 

prasībām starp 

iesaistītajām 

institūcijām. 

Iepirkuma 

“Tiesu un 

tiesībsargājošo 

iestāžu darba 

pārvaldība” 

(iepirkuma 

identifikācijas 

Nr. 

TA2016/3/B/E

SF) projekta 

īstenotāja un 

sadarbības 

iestādei 

vienoties par 

vienotiem 

principiem 

mācību 

iepirkumu 

kritērijiem, 

atlases 

prasībām un 

organizāciju, 

lai atvieglotu 

turpmāko 

mācību 

iepirkumu 

veikšanu. 

Sadarbības 

iestāde un 

Tiesu 

administrācija 

31.03. 

2017. 

Attiecībā uz 

iepirkumu 

procesu 

paātrināšanu būs 

nepieciešama arī 

sadarbības 

iestādes iesaiste, 

nodrošinot 

savlaicīgu un 

konsekventu 

pārbaužu 

veikšanu. Sevišķi 

tas saistīts ar 

mācību 

iepirkumiem, jo 

kaut arī mācību 

tematika 

atšķirsies katrā 

iepirkumā, Tiesu 

administrācija 

plāno, ka mācību 

pakalpojumu 

sniegšanas 

modelis būs 

vienots visos 

iepirkumos, tāpat 

arī iepirkumu 

vērtēšanas 

kritēriji un atlases 

prasības tiks 

definētas pēc 

vienotiem 

principiem. 

Tādējādi visu 

potenciālo 

jautājumu 

atrisināšana par 

minētajiem 

jautājumiem, 

izvērtējot šobrīd 

notiekošo 

iepirkumu “Tiesu 

un tiesībsargājošo 

iestāžu darba 

pārvaldība” 

(iepirkuma 

identifikācijas Nr. 

TA2016/3/B/ESF

), ievērojami 

paātrinātu 
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nākamo 

iepirkumu 

izsludināšanu un 

norisi, kas tieši ir 

saistīta ar 

veiksmīgāku 

maksājumu 

veikšanu projektā 

2017. gadā un 

turpmākajos 

gados. 

4

4. 

Problēma – 

iespējams, ka 

2018.gada 

ietvaros 

imaksājumu 

pieprasījumu 

termiņi var 

nebūt optimāli 

maksimālai 

finansējuma 

deklarēšanai 

Eiropas 

Komisijai 

2018.gada 

sākumā, jau 

redzot 

konkrētā gada 

finansējuma 

plašumu pēc 

iepirkumu 

snolēgšanās, 

iespējama 

situācija, ka 

kārtējo 

maksājuma 

pieprasījumu 

termiņi nav 

optimāli 

Izvērtēt 

plānoto 

maksājumu 

plūsmu un, ja 

analize parāda, 

ka tas ir 

nepieciešams, 

vienoties par 

ārpus kārtas 

maksājuma 

pieprasījuma 

iesniegšanu. 

Sadarbības 

iestāde un 

Tiesu 

administrācija, 

piesaistot 

atbildīgo 

iestādi 

01.03. 

2018. 

2018.gada 

sākumā, 

sadarbojoties 

Tiesu 

administrācijai, 

sadarbības 

iestādei un 

atbildīgajai 

iestādei, 

nepieciešams 

izvērtēt lietderību 

iespējai paredzēt 

papildus 

maksājuma 

pieprasījuma 

iesniegšanu 

sadarbības 

iestādē, lai 

maksimizētu 

2018.gada 

finanšu apguves 

rādītājus (kārtējā 

maksājuma 

pieprasījuma 

termiņi 

2018.gadā ir 

janvāris, aprīlis, 

jūlijs un 

oktobris). 

 

5. Cita informācija atbilstoši kompetencei par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu, t.sk.:  

5.1. informācija par labās prakses piemēriem, ja attiecināms (ieteicamais apjoms līdz 1 lp.) 

N/A 

5.2. Informācija par to, kā tiek nodrošināta Eiropas Komisijas 2014.gada 7.janvāra deleģētās 

Regulas (ES) Nr.240/2014 „Par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar 

Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem” IV nodaļā „Labā prakse attiecībā uz 

uzraudzības komiteju dalības noteikumiem un to iekšējām procedūrām” noteikto partnerības 

principu ievērošana (ieteicamais apjoms līdz 0,5 lp.) 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajos SAM 9.1.2. un 9.1.3. projektu Uzraudzības 

komitejās iekļauti pārstāvji arī no nevalstiskām organizācijām -   Latvijas pašvaldību savienības 

unRescializācijas un integrācijas asociācijas. 

9.1.2. SAM. Saskaņā ar 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.299 
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“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. specifiska atbalsta mērķa “Palielināt 

bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgu” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem 

Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra ir noteikti par projekta 

Nr.9.1.2.0/16/I/001 sadarbības partneriem.  

9.1.3.SAM. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.264 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem Valsts 

probācijas dienests ir noteikts par projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 sadarbības partneri.  

Ieslodzījuma vietu pārvalde ar Valsts probācijas dienestu 2016. gada 8. augustā un ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru 2016.gada 10.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu par projekta 

īstenošanu, kurā noteikta pušu atbildība, pienākumi, tiesības projekta īstenošanas laikā. 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 un Projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 

vadītāja Dace Puriņa 2017.gada 31.janvārī organizēja abu projektu uzraudzības komitejas, kurās 

klātesošos iepazīstināja ar abu projektu Uzraudzības komitejas nolikuma projektiem un citu ar 

projektu saistītu informāciju. Abu projektu vadības komitejas sastāvā kā novērotāji iekļauti 

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis un Resocializācijas un integrācijas asociācijas pārstāvis.  

Resocializācijas un integrācijas asociācija (turpmāk – RIA) ir biedrība, kuras biedri ir 

nevalstiskās organizācijas, tādas kā nodibinājums "Nova Vita" (Rīgā un struktūrvienība Olainē), 

biedrība "Integrācija sabiedrībai" (Ratniekos); Evaņģēlisko kristiešu draudze "Zilais Krusts" 

(Rīgā, Lēdmanē, Kabilē), Biedrība "Kalna svētību kopiena" (Bruknā) un nodibinājums Attīstības 

fonds "Celies" (Rīgā, Lielvārdē, Gulbenē). Šī NVO tika izvēlēt, jo ir pieredze darbā ar 

bijušajiem ieslodzītajiem, RIA ikdienas darba pienākumi saistīti ar bijušo un esošo ieslodzīto 

resocializācijas problemātiku un tai ir liela pieredze un veiksmīga sadarbība ar Ieslodzījuma 

vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu arī citu projektu, kas saistīti ar ieslodzīto 

resocializācijas jautājumiem, īstenošanā.  

Latvijas Pašvaldību savienība ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno visu 

veidu - vietējās un reģionālās Latvijas Republikas pašvaldības un, kuras darbības pamatmērķis ir 

veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo interešu pilnīgāku pārstāvību, veicinot 

iedzīvotāju līdzdalību publiskajā pārvaldē un nostiprinot pašvaldību demokrātiju un pašvaldību 

institūciju veiktspēju. Latvijas Pašvaldību savienības iesaiste projektos ir nepieciešama, lai 

veidotu sasaisti ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kas arī savas kompetences ietvaros strādā 

ar personām pēc ieslodzījuma. 

 

Valsts sekretārs        Raivis Kronbergs 

 

Bileskalns 67036812 

Remese 67036853 


