
 

 

Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas 

Sociālā fonda projektā “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” 

Nr.9.1.2.0/16/I/001 

2019.gada 4.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā 

fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” 

Nr.9.1.2.0./16/I/001*. 

 Visās Latvijas ieslodzījumu vietās tika rīkoti darba prasmju attīstības pasākumi. 

Liepājas cietumā notika trīs “Radošuma treniņu” nodarbības. Tās apmeklēja 22 

ieslodzītie.  Darba prasmju attīstīšanas programmā "Sociālo iemaņu un ar darba 

vidi saistīto prasmju attīstīšana ar GoBeYond" Cēsu Audzināšanas iestādē 

nepilngadīgajiem tika iesaistīti 85 ieslodzītie. Savukārt 19 šīs audzināšanas iestādes 

ieslodzītie piedalījās jauniešu organizācijas GoBeYond informatīvajā pasākumā. 

 Datorapmācības programma, pilnveidojot ieslodzīto darba prasmes, tika īstenota 

Daugavgrīvas un Jelgavas cietumā. Individuālas  datorapmācības organizētas 

ieslodzītajiem Valmieras, Jēkabpils un Olaines cietumā. 

 15.novembrī viesnīcas “Europa Royale Riga” telpās, Rīgā  notika ikgadējās 

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku (karjeras konsultantu) apmācības par 

ieslodzījuma vietu darba specifiku. Mācībās piedalījās 19 dalībnieki. 

 Lai novērstu problēmas, kas traucē pēc soda izciešanas atrast darbu, tika uzsāktas 

speciālistu (psihologa, psihoterapeita/psihoterapijas speciālista) konsultācijas 

personām, kuras jebkad ir tikušas sodītas ar brīvības atņemšanu. Aizvadītā gada 

4.ceturksnī notika 7 konsultācijas. 2020. gada 1.ceturksnī kopīgi ar Valsts 

probācijas dienestu plānots šo darbu turpināt. 

 29. novembrī ir noslēgts līgums par valsts valodas apmācību. Tika veikta 137 

ieslodzīto valsts valodas zināšanu testēšana atbilstoši A vai B apmācības līmenim. 

Darba prasmju attīstības programma  "Pirmās iemaņas individuālai apmācībai ar 

latviešu valodas programmu" notika visās ieslodzījuma vietās, to apmeklēja 56 

ieslodzītie. 2020.gada 1.ceturksnī valsts valodas apmācības paredzēts uzsākt 7 

ieslodzījuma vietās. 

 Turpinājās starpinstitucionālās sadarbības modeļa pilnveidošana. Oktobrī un 

novembrī tika sarīkotas piecas  reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmes 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, 

pašvaldību un bāriņtiesu darbiniekiem, kurās dalībnieki diskutēja par sadarbības 

pilnveidošanu,  izvērtēja aktuālās situācijas probācijas jomā, kā arī vienojās par 

kopīgu pieeju  dažādu jautājumu risināšanā.  



 Oktobrī notika seminārs Ieslodzījumu vietas pārvaldes, Valsts probācijas dienesta 

un Valsts policijas pārstāvjiem par novērtēšanas instrumentu “Notiesāto kritēriju 

lapa starpinstitūciju sadarbības organizēšanai” un saņēma informāciju par šī 

instrumenta aprobāciju. Savukārt decembrī Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts 

probācijas dienesta, Valsts policijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas 

darbiniekiem, tiesnešiem  un prokuroriem tika sarīkots seminārs “Rekomendācija 

R(2018)8. Taisnīguma atjaunošana kriminālprocesos”. 

 Veidojot un atbalstot brīvprātīgo kopienu, oktobrī tika sarīkots saliedēšanas 

pasākums Atbalsta un atbildības apļu brīvprātīgajiem. Tā laikā brīvprātīgajiem 

tika sniegtas papildus zināšanas, atbalsts un ieteikumi turpmākajam darbam 

dzimumnoziedznieku integrēšanai sabiedrībā. Savukārt novembrī tika noorganizēts 

informatīvs seminārs Valsts policijas koledžas studentiem “Sabiedrība un 

taisnīguma atjaunošana”, veicinot jauniešu iesaisti  brīvprātīgo darbā ar 

ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī paverot iespēju sabiedrības 

pārstāvjiem pieteikties notiesāto personu resocializācijai. 2020. gada 1.ceturksnī 

plānots seminārs, kurā notiks Atbildīguma un atbalsta apļu modeļa/prakses 

izvērtēšana. Plānots organizēt informatīvi izglītojošu semināru Atbildīguma un 

atbalsta apļu brīvprātīgajiem un starpinstitucionālās sadarbības institūcijas  

koordinatoriem ar mērķi izglītot un papildināt zināšanas par darbu ar 

dzimumnoziedzniekiem. 

 Oktobrī tika sarīkotas divu dienu apmācības līdzgaitniekiem. Mācību laikā 

brīvprātīgie tika sagatavoti darbam ar notiesātām personām, akcentējot 

līdzgaitnieku galveno uzdevumu - palīdzēt iekļauties sabiedrībā, sniegt 

iedrošinājumu, padomu un atbalstu notiesātajiem pēc atbrīvošanās no cietuma. 

 Decembrī notika konference “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – Soli pa 

solim”, kurā piedalījās Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta 

brīvprātīgie, Valsts probācijas dienesta  brīvprātīgo koordinatori, pārstāvji no 

ieslodzījuma vietām, kuri organizē brīvprātīgo darbu, kā arī citi brīvprātīgo darba 

veicināšanā iesaistītie sabiedrības pārstāvji. Konferencē uzstājās gan pašmāju, gan 

ārvalstu eksperti, kuri ikdienā strādā ar brīvprātīgajiem. Tās laikā četriem 

brīvprātīgā darba veicējiem – Zigurdam Neimanim, Martai Jurjānei, Uvai 

Segliņai, Dainai Strelēvicai tika pasniegts Tieslietu ministrijas apbalvojums 

gada balva “Cilvēks – cilvēkam”. 

 Veicinot bijušo ieslodzīto atgriešanos ģimenē, aizvadītā gada 4.ceturksnī 

organizētas psihologu konsultācijas ieslodzīto vai bijušo ieslodzīto ģimenēm. 

Iespēja apmeklēt bezmaksas psihologu konsultācijas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto 

ģimenes locekļiem tiks piedāvāta arī 2020.gadā. 

 Novembrī un decembrī Jelgavas cietumā, Daugavgrīvas cietuma Grīvas un 

Daugavpils nodaļās, Jēkabpils cietumā, Liepājas cietumā, Rīgas Centrālcietumā, 

Valmieras cietumā un Iļģuciema cietumā notika Ģimenes dienas. Kopā tajās 

iesaistījās 186 ieslodzītie. 

 



Informāciju sagatavoja projekta vadītāja asistente komunikācijas jomā Maruta Bukleviča. 

* Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, 2016. gada 9. decembrī ir parakstījusi 

vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un īsteno projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo 

ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”. Aprakstītās apakšdarbības 2019.gada 4.ceturksnī: 1.1., 1.2., 

2.2., 2.3., 3.2., 3.3.,4.1.1., 4.3., 5.2., 5.3., 5.4. 

 


