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• Tika izpētītas dažādas interneta vietnes
• https://www.tm.gov.lv/lv/bijuso-ieslodzito-atbalsta-trukums-veicina-atkartotu-noziegumu-izdarisanu
• https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/projekta-bijuso-ieslodzito-integracija-sabiedriba-un-darba-tirgu-2020gada-

3ceturksna-aktualitates
• https://www.ievp.gov.lv/lv/projekti
• https://katolis.lv/2016/09/no-londonas-ar-jaunam-idejam-ka-atbalstit-bijusos-ieslodzitos/
• https://www.facebook.com/briviba/
• https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.caritas.lv/&ust=1616092200000000&usg=AOvVaw06Tbmh4v

HSE8m8yQ_LkRH-&hl=lv&source=gmail
• https://www.tm.gov.lv/sites/tm/files/tm_infografiks_drosakai_sabiedribai_2018-41_0.pdf

• Tika uzrunāta sociālā rehabilitētāja Jelgavas cietumā

• Tika intervēti 3 bijušie ieslodzītie

• G- 53 gadi, brīvībā no 2021. gada janvāra
• A- 42 gadi, brīvībā no 2017. gada
• K- 38 gadi, brīvībā no 2020. gada maija

https://www.tm.gov.lv/lv/bijuso-ieslodzito-atbalsta-trukums-veicina-atkartotu-noziegumu-izdarisanu
https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/projekta-bijuso-ieslodzito-integracija-sabiedriba-un-darba-tirgu-2020gada-3ceturksna-aktualitates
https://www.ievp.gov.lv/lv/projekti
https://katolis.lv/2016/09/no-londonas-ar-jaunam-idejam-ka-atbalstit-bijusos-ieslodzitos/
https://www.facebook.com/briviba/
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.caritas.lv/&ust=1616092200000000&usg=AOvVaw06Tbmh4vHSE8m8yQ_LkRH-&hl=lv&source=gmail


Jautājumu grupa

1. Vai Jūs jutāties gatavs atgriezties sabiedrībā pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas ?

2. Vai pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas, Jūs saskārāties 
ar patstāvīgas dzīvesvietas trūkumu?

3. Kāda palīdzība Jums būtu nepieciešama šobrīd, lai dzīvotu 
labi?

4. Vai Jūs šobrīd veicat apmaksātu darbu ? 
5. Vai Jūs saņēmāt ģimenes/tuvinieku atbalstu pēc 

atgriešanās no ieslodzījuma?
6. Vai pēc atgriešanās no ieslodzījuma, Jūs izjutāt 

nepieciešamību pēc psiholoģiskas palīdzības?
7. Lūdzu dalieties pieredzē, ko Jūs vēlējāties sagaidīt pēc 

atbrīvošanās no ieslodzījuma ?



Vai Jūs jutāties gatavs atgriezties sabiedrībā pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas ?

• G- Jutos gatavs

• A- Nē, nebiju gatavs, nebija ne plānu, ne 
apstākļu

• K- Nevaru teikt ne jā, ne nē… Nezināju kā mani 
uztvers citi, kā pieradīšu. Nē, gāju ārā, nebija 
nekā. 



Vai pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas, Jūs 
saskārāties ar patstāvīgas dzīvesvietas trūkumu?

• G- Jā, sākumā nebija kur dzīvot, bet pats gāju, 
kārtoju, meklēju un izcīnīju. Šobrīd ir iedots 
dzīvoklis.

• A-Jā, pirmo pusgadu dzīvoju patversmē, 
pagrabos. Palīdzēja soc., darbinieks.

• K-Jā, ar to saskaras gandrīz visi. Kad iznācu, 
dzīvoju pie mammas, pagājušajā mēnesī 
pabeidzu formēt dokumentus, tikko saņēmu 
dzīvokli.



Kāda palīdzība Jums būtu nepieciešama, lai dzīvotu 
labi?

• G- Šobrīd nekāda palīdzība nav nepieciešama, 
sociālie darbinieki palīdzēja visu nokārtot.

• A- Nevaru atrast darbu, to arī Covids
apgrūtina, vēlos stabilu ienākumu avotu

• K- Man neko nevajag, esmu visu pats dabūjis. 
Esmu atvēris savu celtniecības firmu, strādāju.



Vai Jūs šobrīd veicat apmaksātu darbu ? 

• G-Dotajā brīdī nestrādāju, bet ar pirmdienu 
eju darbā. Darbu atradu caur biržu, tur visu 
sakārtoja.

• A- Nē, nav patstāvīga darba, tikai «haltūras»

• K- Jā ir darbs, sava celtniecības firma, no 
2020.jūlija



Vai Jūs saņēmāt ģimenes/tuvinieku atbalstu pēc 
atgriešanās no ieslodzījuma?

• G-Atbalstu nevarēju saņemt, jo nav ne 
ģimenes, ne tuvinieku.

• A- Ģimenes nav, vecāki ir miruši, ir 
vecmamma ar kuru kontaktējos, bet nekādu 
atbalstu no viņas nelūdzu, tik daudz, cik 
apciemoju. Cietumā iepazinos ar sievieti, kura 
manī ticēja un tas mani motivēja.

• K- Jā, ģimene ļoti atbalstīja, gan materiāli, 
gan morāli.



Vai pēc atgriešanās no ieslodzījuma, Jūs izjutāt 
nepieciešamību pēc psiholoģiskas palīdzības?

• G- Nē nebija vajadzīga, ar visu pats tiku galā.

• A- Nē, bet biržas dēļ 4x apmeklēju. Jutu 
atbalstu, lai neatgrieztos atpakaļ.

• K- Jā, bet par to vajag domāt vēl esot tur, lai 
sagatavotu, palīdzētu nenoiet no ceļa. Tiekot 
ārā, tu par to vairs nedomā.



Lūdzu dalieties pieredzē, ko Jūs vēlējāties sagaidīt pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma ?

• G- Vēlējos būt brīvībā, atgriezties sabiedrībā, 
apsolījos sev vairs neatgriezties atpakaļ.

• A- Vēl tur esot, man parādījās sieviete, kuras 
dēļ velējos atbrīvoties, sākt jaunu dzīvi. Viņa 
noticēja manī kā cilvēkā, tādēļ nevēlos 
atgriezties atpakaļ. Gribēju, lai viņa mani 
sagaida un pieņem.

• K- Gribēju sagaidīt no ģimenes pieņemšanu 
un sapratni, pārējo biju gatavs darīt pats.



VAJADZĪBAS

• Dzīvesvieta pēc atbrīvošanās (vide  patversmē, uz 
ielām veicina atkārtotu pārkāpumu veikšanu)

• Sociālā rehabilitācija (esot ieslodzījumā zūd sadzīves, 
saskarsmes prasmes, izglītība, informācija trūkums u.c)

• Psiholoģiskais atbalsts, atbalsta grupas (esot 
ieslodzījumā)

• Darbs pēc atbrīvošanās (ilgstoša bezdarbība veicina 
atkārtotu pārkāpumu veikšanu)

• Pieņemšana no sabiedrības (darbs ar ģimeni, 
sabiedrību kopumā)



Sadarbības partneri

• Bijušie ieslodzītie+tuvinieki (cilvēki ar savu pieredzes stāstu)
• Sociālie rehabilitētāji ieslodzījuma vietās
• Brīvprātīgie («Brīvība»)
• Biedrība «Resocializācijas un Integrācijas Asociācija» RIA
• Biedrība «Prison Fellowship Latvia»
• “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” 
• Caritas Latvija
• Bruknas Kalnu svētības kopiena
• Biedrība “Gaišo domu platforma”
• SRC “Ratnieki”

• Sarunu festivāls LAMPA
• Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS

• Ieslodzījuma vietu pārvalde
• Valsts probācijas dienests
• Nodarbinātības valsts aģentūra
• Pašvaldība



Šobrīd īstenots projekts

https://www.tm.gov.lv/lv/912-specifiska-atbalsta-merkis-palielinat-bijuso-ieslodzito-integraciju-sabiedriba-un-darba-tirgu



PALDIES PAR UZMANĪBU!


