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Personāla

attīstības 

bloks

Profesiju 
standartu 
izstrāde

Paveikts
Veikta aptauja “Darba vides faktoru analīze”, iegūstot datus par IeVP 
darbinieku apmierinātību ar personāla funkciju pārvaldību

Pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm, 
individuālajām īpašībām un spējām

Plānots



Monitorings, 
koučings
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bloks
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Mācību sistēmas

pilnveidošanas 

bloks

11 mācību semināri IeVP darbiniekiem (Mācību
centra lektori, prakses vadītāji, dažāda līmeņa
vadītāji, resocializācijas inspektori, psihologi, 
sociālie darbinieki, kapelāni u.c.)

7 grupas supervīzijas dažādu mērķgrupu
nodarbinātajiem (kapelāni, resocializācijas
inspektori, psihologi, sociālie darbinieki)

Kopā: 173 IeVP 
amatpersonas/

darbinieki

3 informatīvie semināri reģionos (Vidzemes, 
Latgale, Kurzeme) sociālo dienestu pārstāvjiem. 53 dalībnieki no 

44 pašvaldībām



Mācību sistēmas

pilnveidošanas 

bloks

Mācības, grupu un individuālās supervīzijas, koučings IeVP un VPD 
personālam
Reģionālie semināri

Pētījums par IeVP personāla mācību vajadzībām

IeVP un VPD personāla mācību programmu pilnveide
Rokasgrāmata IeVP jaunajiem darbiniekiem



Pilnveidoti 
VPD RVN

Priekšizpēte. RVN datu ievākšana (562 RVN). Lauka pētījums (39 
speciālisti)

• IeVP RVN un riska  faktoru pētījums (informācija par 20 RVN, riska 
faktoru izlase jaunajam instrumentam)

• Pētījums par IeVP RVN pilnveidošanu (iegūti dati no IeVP datu 
bāzes)

RVN 

bloks



Programmu 
akreditācijas 

sistēma

Trūkstošo 
programmu 
ieviešana 
IeVP, VPD

Resocializācijas
programmu 

bloks



Programmu kvalitātes jomā:
• Tiek veidots korekcijas programmu kvalitātes izvērtēšanas instruments
• Veikta IeVP programmu satura pārbaude
• Tiek apkopoti no ārvalstīm pārņemto programmu efektivitātes pētījumi
• Tiek izstrādātas rekomendācijas IeVP programmu satura pilnveidošanai

Resocializācijas
programmu 

bloks

Programmu akreditācijas sistēmas izveides jomā:
• Tiek pētītas ārvalstu akreditācijas sistēmas
• Tiek pētīta VPD programmu licencēšanas sistēma



• Programmu potenciāli sasniedzamo rezultatīvo rādītāju identificēšana
• Programmu īstenošanas procedūru un dokumentācijas izpēte
• Psihometrisko instrumentu apzināšana, datu fiksēšanas un 

apkopošanas procedūru izpēte, izmantošanai resocializācijas 
programmu efektivitātes izpētē

• Programmu vadītāju mācību satura apzināšana
• Programmu vadītāju atlases procesa izstrāde
• Vienotas programmu dokumentācijas sagatavošana
• Ieteikumi katras programmas pilnveidei
• Vienotu programmu kvalitātes standartu izstrāde izmantošanai 

licencēšanas procesā

Resocializācijas
programmu 

bloks



Pētījumi

• Sabiedrības attieksmes pētījums par bijušajiem ieslodzītajiem un 
integrēto komunikācijas kampaņu (reklāma, sabiedriskās attiecības, 
pasākumi, ieslodzīto darbu izstādes, bukleti) sabiedrības attieksmes 
maiņai pret bijušajiem ieslodzītajiem

• Konference

Labā prakse
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Atbalsta apļi

• Mācības Atbalsta un atbildīguma apļu brīvprātīgajiem
• Konference par starpinstitucionālo sadarbību darbā ar 

dzimumnoziegumiem pret bērniem ģimenē «Dzimumnoziegums 
ģimenē un MĒS»

Starpinstitūciju

sadarbība



Speciālistu 
konsultācijas

• Pakalpojuma sniedzēja piesaiste darbam ar atkarīgajiem bijušajiem 
ieslodzītajiem

• Konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem (VPD klientiem)

Atkarību

mazināšana,

psiholoģiskais

atbalsts



Karjeras 
konsultācijas 

pirms 
atbrīvošanas

Karjeras

plānošana, 

nodarbinātības

veicināšana

Darba 
prasmes



• 315 konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālajā izglītībā
• 414 konsultācijas pirms atbrīvošanas
• Mācības 17 NVA konsultantiem
• Darba prasmju kursi 4 ieslodzījuma vietās (lietišķā etiķete, 

uzņēmējdarbība un sociālā vide, datorprasmes)

Karjeras

plānošana, 

nodarbinātības

veicināšana

• Konsultācijas ieslodzītajiem
• Pētījums par profesionālās izglītības piedāvājumu
• NVA konsultantu mācības



Līdzgaitnie-
cības sistēma

Brīvprātīgais 

darbs/

līdzgaitniecība

• Mācību kursu saņēmuši 69 brīvprātīgie, t.sk.31 līdzgaitnieks

• Konference par brīvprātīgā darba attīstīšanu Brīvprātīgi par drošāku 
sabiedrību – saskarsmes ceļvedis

• Pētījums par abu sistēmu izveides ceļiem
• Brīvprātīgo saliedēšanas pasākumi



Speciālistu 
konsultācijas 

ģimenēm
Atbalsts

ģimenēm

• 10 ģimenes dienu pasākumi, 148 notiesātie, kuru ģimenes piedalījušās 
pasākumos, 244 ģimenes locekļi, kas piedalījušies ģimenes dienās

• Pārskats par Latvijā pieejamām programmām, kas pielāgojamas darbam 
ar ieslodzīto ģimenēm 

• Darba grupa par konsultantu piesaisti ieslodzīto ģimenēm
• Ģimenes dienas 
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