
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekta mērķis: 
sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī 

izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstīt brīvprātīgo darbu un aktīvu 

ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmējot mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicinot bijušo ieslodzīto 

iesaistīšanos darba tirgū 

Projekta finansējums: 

4 853 192 EUR, tai skaitā 85% ESF 

Projekta īstenošanas laiks: 

74 mēneši (2016.gada novembris- 2022.gada decembris) 

Projekta mērķa grupa: 

ieslodzītie un bijušie ieslodzītie, kā arī bijušo ieslodzīto ģimenes 

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji: 

 Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits- 16 000  
 Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus- 

3 500  

Projekts „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” 

 

Projekta darbības: 

Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas 22 darbības 

 Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem 
(Individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem 6 ieslodzījuma vietās- Daugavgrīvas 

cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā 

pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā; valsts valodas apmācība 8 ieslodzījuma vietās); 

 Pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (Individuālas vai/un grupu karjeras 

konsultācijas ieslodzītajiem 6 ieslodzījuma vietās, profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana 

atbilstoši valsts pieprasījumam, ikgadējas NVA darbinieku (karjeras konsultantu) apmācības par 

ieslodzījuma vietu darba specifiku); 

 Specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai (Atkarību novēršanas iespēju 

nodrošināšana bijušajiem ieslodzītajiem, kas nav NVA klienti, tos iesaistot Minesotas programmā, 

speciālistu, t.sk. psihologa, psihoterapeita konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem, lai novērstu problēmas, 

kuras traucē klienta nodarbinātībai, darba prasmju attīstības programmu ieviešana visās ieslodzījuma 

vietās); 

 Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem (Starpinstitucionālās sadarbības modeļa 

(MAPPA) pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem ieviešana, sertificētas atbalsta/ kontroles 

programmas īstenošana, atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par 

noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību īstenošana); 

 Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā 

(Brīvprātīgo un līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide); 

 Atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm (Speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju 

nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē, vardarbīgo un 

dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem, jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu iegūšana 

un īstenošana);  

 Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai 

 

Projekta sadarbības partneri: 

Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra 

 



 
 

 

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji: 

 Pilnveidoto riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu skaits, kuri ieviesti praksē- 6 

 Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kuri strādā ar 

ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem- 1 650 

Projekta mērķis: 

paaugstināt administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti iestādēs, kas īsteno vai ir iesaistītas ieslodzīto un bijušo 

ieslodzīto resocializācijas pasākumu īstenošanā, kā arī izvērtēt esošo resocializācijas sistēmu, apzināt un praksē 

ieviest jaunus instrumentus, kas nodrošinās esošās sistēmas efektivitātes paaugstināšanu un kam būs tieša 

ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. 

Projekta mērķa grupa: 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki un Valsts probācijas dienesta darbinieki, kā arī pašvaldību, reliģisko 

organizāciju un NVO darbinieki, kas strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem vai ir iesaistīti 

specifiskā atbalsta īstenošanā. 

Projekta finansējums: 

3 969 482 EUR, tai skaitā 85% ESF 

Projekta īstenošanas laiks: 

74 mēneši (2016.gada novembris- 2022.gada decembris) 

 

Projekts „Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” 

 

Projekta darbības: 

Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas 56 darbības 

 Resocializācijas programmu pilnveidošana (Resocializācijas programmu standarta un resocializācijas 

programmu akreditācijas sistēmas izveide, programmu vadītāju atlases pasākumi, apmācības un 

sertifikācija, esošo programmu kvalitātes pārbaude, trūkstošo programmu pielāgošana vai izstrāde); 

 Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu riska un vajadzību 

novērtēšanas instrumentu piesaiste; 

 Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide; 

 Mācību sistēmas pilnveide (Jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem, 

darbinieku testēšanas metožu, psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana, 

vispārējās ikgadējās apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju 

darbiniekiem, kopīgu mācību organizēšana ieslodzījuma vietu un probācijas darbiniekiem, IeVP Mācību 

centra kapacitātes stiprināšana apmācības sistēmas pilnveidošanai un jaunu mācību programmu izstrādei, 

pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm, īpašībām un spējām, personāla 

atlases sistēmas pilnveidošana IeVP un VPD, grupu un individuālās supervīzijas, darba monitorēšana, IeVP 

centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu visu līmeņu vadītāju apmācības, apmācības par jaunizstrādātajiem 

instrumentiem, kopīgu apmācību sistēmas modeļu izstrāde un E-mācību sistēmas izveide, rokasgrāmatas 

izstrāde jaunuzņemtajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem); 

 Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde 

ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai (ekspertu 

diskusijas); 

 Informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem 

ieslodzītajiem (ikgadējas konferences, pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem un labās 

prakses pasākumu īstenošana) 

Projekta sadarbības partneri: 

Valsts probācijas dienests  
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