
IEGUVUMI
SABIEDRĪBAI

16 000 klienti saņēmuši
resocializācijas

pasākumus un atbalstu

Individuālās un grupu 
supervīzijas ekspertu 
profesionālās 
noturības 
stiprināšanai

Koučings 
profesionālās 
motivācijas un 
izaugsmes 
stiprināšanai 

MĒS STRĀDĀJAM
DROŠĀKAI SABIEDRĪBAI

Bijušo
ieslodzīto

integrācija
sabiedrībā un

darba tirgū

Resocializācijas
sistēmas

efektivitātes
paaugstināšana

Projektu īstenošanas periods: 2016. gada decembris – 2022. gada decembris

Infografika izveidota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei 
informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Projektus īsteno Ieslodzījuma vietu pārvalde specifisko atbalsta mērķu 9.1.2. "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" un 
9.1.3. "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" ietvaros sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru. Projektu 

īstenošana norit atbilstoši Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānam (pieejams 
https://likumi.lv/doc.php?id=276741 ). Atbildīgās iestādes funkcijas projektu īstenošanas laikā pilda Tieslietu ministrija. Projektus 85 % apmērā 

finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums. 

Ieslodzīto un 
bijušo ieslodzīto 

karjeras plānošana 
un nodarbinātības 

veicināšana

Starpinstitūciju 
sadarbības 
veicināšana 

darbā ar 
bijušajiem 

ieslodzītajiem

Atkarību 
mazināšana un 
psiholoģiskais 

atbalsts 
bijušajiem 

ieslodzītajiem

Brīvprātīgā 
darba, t. sk. 

līdzgaitniecības 
ieviešana 

ieslodzījuma 
vietās un 

sabiedrībā

Atbalsta 
programmas 
un pasākumi 

bijušo 
ieslodzīto 
ģimenēm

Ieslodzīto 
ģimenes 

saišu 
stiprināšana

Risku un vajadzību 
novērtēšanas 

instrumentu uzlabošana 
un resocializācijas 

programmu īstenošanas 
sistēmas pilnveide

Personāla
atlases un mācību 
sistēmas pilnveide 

IeVP un VPD 
darbiniekiem

Ārvalstu praksē un 
pētniecībā balstītas 
pieejas ieviešana 
resocializācijas darbā 
ar esošajiem un 
bijušajiem 
ieslodzītajiem

Izstrādātas jaunas un 
pilnveidotas esošās 
resocializācijas 
programmas darbā ar 
ieslodzītajiem un 
probācijas klientiem

Ieviesti jauni un 
pilnveidoti esošie 
ieslodzīto un bijušo 
ieslodzīto noziedzīgo 
risku un vajadzību 
izvērtēšanas 
instrumenti

Esošo mācību 
programmu 
pilnveidošana un 
jaunu programmu 
ieviešana 

Iespēja plānot savu 
karjeru ar 

Nodarbinātības valsts 
aģentūras karjeras 

konsultantu atbalstu

Iespēja ieslodzījuma 
laikā mācīties valsts 

valodu un kārtot 
valsts valodas 

eksāmenu

Iespēja iesaistīties 
jaunās ieslodzīto 

darba prasmju 
attīstīšanas 

programmās

Brīvprātīgo un 
līdzgaitnieku atbalsts 

ieslodzīto un bijušo 
ieslodzīto sociālo 

prasmju un iemaņu 
attīstīšanai

Iespēja ieslodzījuma 
laikā atjaunot un 

stiprināt ģimenes saites 
īpašos pasākumos 

ieslodzītajiem, viņu 
ģimenēm un bērniem

Bezmaksas 
speciālistu atbalsts 

atkarību mazināšanā 
ieslodzījuma laikā

un pēc tā

Personāla atlases 
sistēmas pilnveide

Starpinstitūciju 
sadarbības 
veicināšana atkārtotu 
dzimumnoziegumu 
mazināšanai un 
novēršanai

1650 speciālisti
paaugstinājuši savu

profesionālo
kompetenci

3500 klienti
pēc atbrīvošanās
no ieslodzījuma

un atbalsta saņemšanas
sākuši darba meklējumus

Iespēja notiesāto 
ģimenēm bez maksas 
saņemt speciālistu 
atbalstu (psihologu un 
psihoterapeitu atbalsts)

Iespēja iesaistīties 
pasākumos 
sabiedriskās 
drošības 
veicināšanai

Iespēja kļūt par 
brīvprātīgo un iesaistīties 
ieslodzīto un bijušo 
ieslodzīto resocializācijas 
pasākumos

Iespēja kļūt par 
līdzgaitnieku un atbalstīt 
jaunieti pēc kriminālsoda 
izciešanas ieslodzījumā 
vai sabiedrībā

Iespēja notiesāto 
ģimenēm piedalīties 
saliedēšanas 
pasākumos 
ieslodzījuma vietās

Informācija par ES fondu ieguldījumu
korekcijas dienestu un sabiedrības drošības stiprināšanā


