Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001)
“Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”
2018. gada kopsavilkums
2018. gada divpadsmit mēnešos projekta darbības Nr. 1. “Integrēti profesionālās piemērotības
noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem” ietvaros sešās ieslodzījuma
vietās (Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas
cietumā un Rīgas Centrālcietumā) 251 klients saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmās.
Šīs pašas darbības ietvaros 153 notiesās personas iesaistītas valsts valodas apguvē un kārtojušas
Valsts izglītības un satura centra Valsts valodas eksāmenu.
Projekta darbības Nr. 2 “Pasākumi ieslodzīto karjeras plānošanai” ietvaros 2018. gadā sasniegti
sekojoši rādītāji:
1) grupu karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu kopumā
saņēmuši 310 notiesātie (projekta apakšdarbība Nr. 2.1.);
2) 16.novembrī notikušas NVA darbinieku apmācības par ieslodzījuma vietu darba
specifiku.
2018. gada laikā uzsākts atbalsts projekta darbībā Nr. 3. “Specifiski atbalsta pasākumi bijušo
ieslodzīto nodarbināšanai”. Divi bijušie ieslodzītie iesaistīti Minesotas programmā
(apakšdarbība Nr. 3.1.), kā arī 17 bijušie ieslodzītie saņēmuši speciālistu, t.sk. psihologa,
psihoterapeita/psihoterapijas speciālista konsultācijas, lai novērstu problēmas, kas traucē
klienta nodarbinātībai (apakšdarbība Nr. 3.2.). Visās Latvijas ieslodzījuma vietās gada laikā
kopumā īstenoti 57 darba prasmju attīstības pasākumi (apakšdarbība Nr. 3.3.).
Gan Ieslodzījuma vietu pārvaldē, gan Valsts probācijas dienestā attīstot jaunu atbalsta metožu
īstenošanu bijušajiem ieslodzītajiem (projekta darbība Nr. 4.), 2018. gada 21. novembrī Rīgā
organizēta konference par starpinstitucionālās sadarbības modeļa (STIS) īstenošanu
“Starpinstitucionālā sadarbība: dzimumnoziedznieks” (apakšdarbība Nr. 4.1.2.). Tāpat 2018.
gadā tupinājās atbalsta sniegšana starpinstitūciju sanāksmju (STIS) sadarbības modeļa
attīstīšanai, sanāksmju ietvaros kopumā risinot 53 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto gadījumus
(apakšdarbība Nr. 4.1.1.).
Arī Brīvprātīgo darba jomā ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem
sabiedrībā (projekta darbība Nr. 5.) 2018. gada laikā sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas”
veikts pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu
kriminālsodu izpildē (apakšdarbība Nr 5.1.). Līdzgaitnieku un brīvprātīgo atlases sistēmas
izveidē kopumā apmācīti 27 brīvprātīgie un 27 līdzgaitnieki (apakšdarbības Nr. 5.2. un 5.4.).
2018. gada 7. decembrī organizēta Brīvprātīgajam darbam veltīta konference “Brīvprātīgi par
drošāku sabiedrību – dažādība vieno” (apakšdarbība Nr. 5.3.).

Noticis darbs arī pie atbalsta pasākumu īstenošanas bijušo ieslodzīto ģimenēm (projekta
darbība Nr. 6). Pirmās četras ģimenes saņēmušas speciālistu (tai skaitā psihoterapeitu)
konsultācijas, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē.
Projekta darbības Nr. 7. “Pasākumi ieslodzītajiem un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo
sociālo saišu uzturēšanai” ietvaros, 2018. gadā kopuma organizēti 49 Ģimenes dienu pasākumi
Latvijas ieslodzījuma vietās. 2018. gada 1. ceturksnī – 4 pasākumi, 2. ceturksnī – 22, 3.
ceturksnī – 11 un 12 pasākumi 2018. gada 4. ceturksnī.

