
  

KAS IR IZLĪGUMA PROCESS?  

Izlīguma process -  strukturēts pārrunu process, kurā 
brīvprātīgi piedalās cietušais un persona, kura izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, un kuru vada neitrāla persona – 
starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par 
savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu.  
  
Izlīguma procesa pamatā – Taisnīguma atjaunošanas 
pamatprincipi.  

  

KURŠ IR STARPNIEKS?  

Starpnieks - īpaši apmācīts cilvēks konfliktu risināšanā, kurš sarunā 
starp pusēm palīdz uzturēt miermīlīgas sarunas, neiesakot 
risinājumu, nevienu netiesājot, ievērojot vienlīdzīgu attieksmi, 

konfidencialitāti un neitralitāti.  

  

  

 KAD IR IESPĒJAMS IZLĪGUMA PROCESS?  

 visās kriminālprocesa stadijās; pēc tiesas nolēmuma, pēc prokurora priekšraksta 
par sodu, pēc lēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no 
kriminālatbildības, spēkā stāšanās; ja tiesnesis lemj jautājumu par audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļa piemērošanu nepilngadīgajiem,  kā arī soda izciešanas laikā.  
 ja iesaistītās puses rakstiski apliecinājušas brīvprātīgu 
piekrišanu dalībai izlīguma procesā un likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu 
nodarījumu, un atzīst lietas faktus.   

  

STARPNIEKS UZSĀK IZLĪGUMA PROCESA ORGANIZĒŠANU, ja  

 Valsts probācijas dienestā ir saņemts pieprasījums no:  
- Policijas;  
- prokuratūras;  
- tiesas.  
 tiesneša ierosinājums (gadījumos par audzinoša 
rakstura          piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem).  
 rakstisks iesniegums no:  
- cietušā;  

                                 - likumpārkāpēja;  
                                 - vecākiem, ja izlīguma procesā iesaistīts nepilngadīgais.  

  
KĀ NOTIEK IZLĪGUMA PROCESS?  
 Saņemot pieprasījumu, ierosinājumu vai iesniegumu, 
starpnieks sazinās ar cietušo un likumpārkāpēju, informē 
par izlīguma procesu, un, ja abi piekrīt piedalīties izlīguma 
procesā, vienojas par tikšanās datumu, vietu un laiku.    
 Sarunas notiek izlīguma procesam sagatavotā telpā, 
nodrošinot iesaistītajām pusēm konfidencialitāti, labvēlīgu 
un drošu vidi. Abas iesaistītās puses runā par notikušo un 
izsaka priekšlikumus, kā varētu risināt radušos situāciju.  
 Iesaistītās puses brīvprātīgi vienojas par risinājumu, kas būtu pieņemams un 
taisnīgs abām iesaistītajām pusēm. Ja iesaistītās puses izlīgst, starpnieks rakstiski 
noformē izlīgumu un apstiprina tā saturu.  



NODERĪGA INFORMĀCIJA  

 Izlīguma process ir bez maksas.  
 Izlīguma procesā nenotiek moralizēšana, bet tiek 
meklēts abām iesaistītajām pusēm pieņemams 
risinājums.  
 Izlīguma procesā sarunas saturs un iegūtā 
informācija citiem netiek izpausta, izņemot gadījumus, 
kas noteikti normatīvajos aktos.  

 Izlīguma process var tikt organizēts par jebkuru noziedzīgu nodarījumu.   
 Iespēja ātrāk kā tiesas ceļā saņemt atlīdzību par radītajiem zaudējumiem.  
 Jebkurā laikā iesaistītās puses var atteikties no dalības izlīguma procesā.  
 Abas iesaistītās puses ir aktīvas sarunās un lēmuma pieņemšanā.  
 Cietušais un likumpārkāpējs var iesaistīt izlīguma procesā savus atbalstītājus.  
 Nepieciešamības gadījumā, saruna izlīguma sēdē tiek tulkota.  

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

  

  

VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS  

  

Izlīguma process starp cietušo un likumpārkāpēju  


