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Labdien!

2014. gads, šķiet, pasaules vēsturē ieies ar tādām tēmām kā Eiropas Parlamenta vēlēšanas, 
Ebolas vīruss, sabiedrības līdzdalība demokrātijā, situācija Ukrainā. 

Ja uz 2014. gadu paraugāmies caur Jaunatnes politikas valsts programmas skatu prizmu, 
redzam, ka Latvija 2014. gadu jauniešiem definējusi kā gadu, kurā pastiprināti strādāt ar 
sociālā riska jauniešiem un viņu sociālo iekļaušanu. 

Pirms sākt vērtēt, cik labi vai slikti ir tērēt valsts budžetu ieslodzīto jauniešu neformālajai 
izglītībai, vēlos pastāstīt par kādu jaunieti vārdā Andrejs. Viņš ir dzimis kādā Latvijas 
mazpilsētā. Viņa mamma augusi bērnunamā, kuru savukārt tur ievietojusi viņas dzīvā 
māte, kas apmēram reizi gadā atbrauca meitu apciemot. 15 gadu vecumā Andreja māte 
no bērnunama aizbēga un uzsāka patstāvīgu dzīvi. Drīz viens pēc otra pieteicās bērni. An-
drejs ir vecākais dēls sešu bērnu ģimenē. Stāstot par savu ģimeni, Andrejs stāsta, cik māti 
atceroties, viņa vienmēr bijusi dzērumā. Bet par bērniem, kā nu mācējusi, tā rūpējusies. 
Dažreiz nav bijis ko ēst, dažreiz nācies salt, jo ģimenei nebija naudas ziemas drēbju un apavu 
iegādei. Sākumā Andrejs iesaistījies jaunāko brāļu un māsu audzināšanā, bet diezgan agri 
viņam iepatikās ielas dzīve. Savu pirmo cigareti viņš izpīpēja sešu gadu vecumā. Pirmo reizi 
piedzērās, kad palika astoņi gadi. Skolā sācis apzagt klases biedrus, jo gribēja kaut nedaudz 
līdzināties viņiem. Par savu tēti Andrejs neko nezina. Nevienu reizi nav viņu saticis. Arī brāļus 
un māsas audzina māte. Katram bērnam ir savs tēvs. Sīkas zādzības bija pirmās krimināli 
sodāmās Andreja izdarības. Ar laiku tām pievienojās huligānisms, tīši smagi miesas bojājumi 
citiem jauniešiem.. Andrejs nekad savā dzīvē nav jutis īstu mīlestību, vienmēr juties atstumts 
un izsmiets. Veids, kā viņš iemācījās izdzīvot, ir pretuzbrukums. To, ka savas sāpes apslāpējis, 
citiem nodarot vēl lielākas, viņš saprata pārāk vēlu.

Pašlaik Andrejam ir 28 gadi. Pēdējos astoņus viņš ir pavadījis ieslodzījumā. Par slepkavību 
pastiprinošos apstākļos viņš saņēmis mūža ieslodzījumu, kas Latvijas likumdošanā nozīmē, ka 
Andrejam ieslodzījumā jāpavada 25 gadi. Ņemot vērā nozieguma smagumu, viņš sodu izcieš 
izolēti no citiem ieslodzītajiem. Kad viņam jāiziet no cietuma kameras, viņa rokas saslēdz 
roku dzelžos. Mūsu aģentūras “Šķeļot viļņus” apmācībās jaunietis pirmo reizi ieslodzījuma 
laikā brīvi komunicēja ar citiem jauniešiem, turklāt ne tikai latviešu, bet arī krievu un angļu 
valodās. Bet iespējams visnozīmīgākais ieguvums – šī bija pirmā reize viņa mūžā, kad kāds 
profesionālis viņam pamācīja dziedāt, stāstīja par mūziku, bet pats Andrejs sajuta, cik ļoti 
viņam patīk mūzika. Kad Andrejs savu sodu būs izcietis, viņam būs 45 gadi.. Mēs ticam, ka pa 
šiem gadiem ne tikai projekts “Šķeļot viļņus” Andrejam būs palīdzējis iepazīt dzīves realitāti 
arī no otras puses – no tās, kurā viņš jūtas vajadzīgs, piederīgs un īpašs…



Taisnības labad, stāsta nobeigumā gribu teikt, ka stāsts par Andreju ir balstīts uz patiesiem 
notikumiem, bet, ievērojot Fizisko personas datu aizsardzības likumu, kas attiecināms arī uz 
ieslodzītajiem, daļa no faktiem ir mainīta, lai saudzētu patieso stāsta varoni no līdzcilvēku 
vēlmes nosodīt un tiesāt otro reizi. Un ne jau stāsta varoņa vārdā vai hronoloģiskajā noti-
kumu secībā ir lielākā nozīme. Būtiskākais ir tas, ka ik gadu aiz cietuma restēm nokļūst 
neskaitāmi jaunieši. Ja vien paraudzītos uz šo jauniešu dzīvēm zem palielināmā stikla, kā to 
izdarījām ar izdomātā Andreja dzīvi, ievērotu, ka lielākoties stāstos ir vienojošais faktors – 
līdzcilvēku neiecietība, mīlestības trūkums un dzīves apstākļi, piedzimstot nepilnā vai sociālā 
riska ģimenē. 

Gatavojoties šim apmācību kursa “Šķeļot viļņus” noslēguma pasākumam, lūdzām 
Ieslodzījuma vietu pārvaldi raksturot, kāds ir vidējais jaunietis, kurš pašlaik izcieš sodu 
cietumā. Un izmantojot gadījumu, vēlos visas aģentūras vārdā izteikt pateicību Ieslodzījuma 
vietu pārvaldei par brīnišķīgo sadarbību visa projekta gaitā.

Tātad, vidējais jaunieša – ieslodzītā profils: vairāk nekā puse jauniešu (ap 52 %) ir atkarīgie 
jaunieši, kuri noziegumus izdarījuši alkohola vai narkotisko vielu reibumā; ap 37 % jauniešu 
piedzimuši sociālo risku ģimenēs; ap 11 % - dzīvojuši bērnu namos. No tiem jauniešiem, kas 
nav dzīvojuši bērnu namos, tikai nepilni 5 % jauniešu – ieslodzīto dzīvojuši pilnā ģimenē, 
tas ir, ar bioloģisko māti un tēvu. Pārējos jauniešus audzinājušas mātes ar vai bez patēviem 
vai arī aizbildņi. 

Kas ir biežākie iemesli, kādēļ jaunieši tiek apcietināti? Tās ir izdarītās slepkavības, 
arī pastiprinošos apstākļos, tīšu smagu vai vidēji smagu miesas bojājumu izdarīšana; 
izvarošanas; vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšana; pavešana netiklībā; zādzības (tas 
ir visbiežākais sodīšanas iemesls); krāpšanas; piesavināšanās nelielā apmērā; mantas tīša 
iznīcināšana vai bojāšana; nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas 
līdzekļiem; uzbrukums varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai; dokumentu, zīmoga un 
spiedoga nolaupīšanas un iznīcināšanas. 

 
Aģentūras vārdā gribētu vēlēt, lai šogad aizsāktais atbalsts jauniešiem apcietinājumā, 

turpinātos.  Aicinām Ieslodzījuma vietu pārvaldi arī turpmāk darbā ar jauniešiem iekļaut 
neformālo izglītību, kas, starp citu, var kļūt arī par būtisku motivējošu faktoru ieslodzījumu 
vietu darbiniekiem. Kā arī ticam, ka projekta “Šķeļot viļņus” rezultāti šķitīs nozīmīgi arī 
Jaunatnes politikas valsts pamatnostādņu veidotājiem un ka jau drīzumā tajās tiks iekļauti 
jautājumi par jauniešiem ieslodzījumā un to, cik nozīmīgu lomu darbā ar ieslodzītajiem 
jauniešiem ieņem neformālā izglītība. 

 Fragmenti no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  direktores
 Dainas Sproģes uzrunas Šķeļot viļņus programmas noslēguma pasākumā 2014. gada 10. decembrī.



Latvijas Sodu izpildes kodeksa 1.pants:
 
Kriminālsodu izpildes uzdevums ir izpildīt kriminālsodu saskaņā ar šajā kodeksā noteikta-
jiem kriminālsodu izpildes pamatprincipiem, piemērojot notiesātajam šajā kodeksā noteiktos 
resocializācijas līdzekļus, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un 
atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 4.pants: 
Izpildot jebkura veida kriminālsodu, ievērojami šādi pamatprincipi:

1) sodu izpildes praksē ir nodrošināmas likumā noteiktās garantijas pret spīdzināšanu un 
necilvēcīgu vai pazemojošu soda piemērošanu notiesātajai personai; soda izpildes mērķis nav 
sagādāt fiziskas ciešanas vai pazemot cilvēka cieņu, vai izstumt viņu no sabiedrības;
2) nav pieļaujama notiesāto diskriminācija atkarībā no rases, tautības, valodas, dzimuma, 
sociālā un mantiskā stāvokļa, politiskajiem uzskatiem, reliģiskās pārliecības un citiem 
kritērijiem;
3) likuma priekšā visi notiesātie ir vienlīdzīgi.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums :
Ieslodzījuma vietas veic apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā 
kriminālsoda izpildi, kā arī nodrošina notiesāto garīgo aprūpi, audzināšanu, nodarbinātību 
un resocializāciju

Ieslodzījuma vietu pārvalde: Iestādes misija : 
Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem. Vīzija: Laikmetīgi 
cietumi drošākai sabiedrībai. Vērtības: Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, 
drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.
Latvijas Sodu izpildes kodeksa 10.pants: Sabiedrība piedalās notiesāto resocializācijā 
atbilstoši šajā kodeksā un citos normatīvajos aktos noteiktajam veidam un apjomam.



SATURS
JĒDZIENI

KAS IR ŠĶEĻOT VIĻŅUS?

1.POSMS  -  APMĀCĪBAS IESODZĪJUMA VIETU DARBINIEKIEM

2.POSMS - KOMANDAS RADOŠĀ DARBNĪCA

PROGRAMMAS ŠĶIROTAVAS, VALMIERAS,
IĻĢUCIEMA, LIEPĀJAS CIETUMOS 2013. GADĀ

PROGRAMMAS CENTRĀLCIETUMĀ, DAUGAVGRĪVAS,
JĒKABPILS, JELGAVAS CIETUMOS 2014. GADĀ

INICIATĪVU PROJEKTI IESLODZĪJUMA VIETĀS

IZVĒRTĒŠANA

SECINĀJUMI PAR PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU

PAR... UN IETEIKUMI

KASPARA DZEJOLIS

RESURSI



JĒDZIENI

cietums - iestāde, kur ievieto apcietinātos izmeklēšanas laikā vai soda izciešanai;
šīs iestādes ēka. (www.tezaurs.lv, LU Latviešu valodas institūts)

apcietinātais - cilvēks, kas ir apcietināts (www.tezaurs.lv, LU Latviešu valodas institūts)

ieslodzītais - cilvēks, kas atrodas ieslodzījumā (www.tezaurs.lv, LU Latviešu valodas institūts) 
Jēdziens iekļauj arī apcietinātos cilvēkus pirms tiesas sprieduma nolasīšanas,

notiesātais - tāds, kas ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu un kam ir piespriests 
sods. (www.tezaurs.lv, LU Latviešu valodas institūts)

cietumnieks - jēdziens, kuru kāda no Šķeļot viļņus dalībniecēm aicināja neizmantot 
tā neskaidrās nozīmes dēļ

neformālā izglītība (NI) - izglītības veids, kas tiek organizēts ārpus, bet papildinoši 
vai aizstājoši, formālajai izglītībai. Tas ir brīvprātīgs, uz paša atbildību par mācīšanās 
procesu un rezultātu vērsts izglītības veids, kas ietver plānotas un organizētas, 
uz vajadzībām balstītas mācīšanās aktivitātes. NI pielāgo apstākļus un resursus 
mācīšanās vajadzībām. Viens no svarīgākajiem elementiem NI procesā ir mācīšanās 
ieguvumu pašizvērtēšana. 

iniciatīvas - Šķeļot viļņus kontekstā iniciatīvas saistījās ar jauniešu iniciatīvas pro-
jektiem - iespēju jauniešiem pašiem izdomāt, izstrādāt un īstenot projektu cietumos 
vai sadarbībā ar jauniešiem cietumos, mācoties vērtīgas prasmes procesa laikā. 
Iniciatīvas veido par tēmām, kas svarīgas pašiem jauniešiem, tā ir viņu iespēja iz-
pausties, pielietot savu ideju realizēšanai netradicionālus un radošus paņēmienus.

blatnojs - viena no kastām neformālajā ieslodzīto attiecību sistēmā. Blatnajiem ir 
visvairāk varas pār pārējiem



kreisais - viena no kārtām neformālajā ieslodzīto attiecību sistēmā. šī kārta nozīmē 
ļoti ierobežotu piekļuvi resursiem, ierobežotu iespēju iesaistīties sociālajā dzīvē un 
attiecībās. Tā tiek uzskatīta par “nepieskaramo” kārtu. 

mužiks - kārta, kas atrodas starp blatnajiem un kreisajiem - dara, ko liek, uzmanās 
nokļūt kreisajos

neformālā ieslodzīto attiecību sistēma - oficiāli it kā nepastāvoša, bet cietumu 
realitātē klātesoša parādība, kad ieslodzītie savas attiecības balsta uz šīs sistēmas

kārtu hierarhiju - kurš ar ko drīkst vai nedrīkst būt vienās apmācībās vai ēst cepu-
mus no viena galda. Ir ieslodzītie, kas atsakās būt daļa no šīs attiecību sistēmas, uz 
viņiem tad nereti tiek izdarīts spiediens, lai viņi tomēr to apgūtu.

resocializācija – cilvēka sagatavošana, lai varētu iekļauties kultūrā un vidē, kura ir 
kļuvusi sveša krīzes, traumas vai dzīves izmaiņu rezultātā
(The Social Work Dictionary. Robert L.Barker) 
 
ieslodzījuma vietu pārvalde - ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas 
padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā 
drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
(Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums)

Ieslodzījuma vietas -  Ieslodzījuma vietas veic apcietinājuma kā drošības līdzekļa un 
brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi, nodrošina notiesāto resocializāciju un 
garīgo aprūpi, kā arī veselības aprūpi. Ir šādas ieslodzījuma vietas: izmeklēšanas
cietumi, slēgtie cietumi, daļēji slēgtie cietumi, atklātie cietumi, audzināšanas iestādes 
nepilngadīgajiem. (Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums)

JĒDZIENI



KAS IR ŠĶEĻOT VIĻŅUS?

Lai iepazītu nāciju, ir jāapskata tās cietumi. - Nelsons Mandela

Pārāk daudzi mani skolasbiedri nonāca cietumos, un es zināju, ka 
cilvēku iespundēšana institūcijās nebija normāla - tā bija pretēja 

normālitātei, nevis tai blakus pastāvoša parādība. Restes neārstē, 
tās žņaudz. - Skots Vesterfelds

Personība ir savāda lieta. Cilvēku ne vienmēr var vērtēt pēc viņa 
darbiem. Viņš var būt likumam paklausīgs, bet vienlaikus arī pilnīgi 
nevērtīgs. Viņš var pārkāpt likumu, bet tomēr būt labs cilvēks.
 - Oskars Vailds

Es biju diezgan priecīgs par iespēju sēdēt cietumā. Es tur varēju 
klausīties un iekrāt interesantus dialogus. - Kventins Tarantīno

Dažreiz cietumiem nevajag restes, lai tur noturētu cilvēkus. Pietiek 
ar pārliecību, ka cietums ir viņu īstā vieta. - Lisa TerKersta

Neveiksme ir jau iestrādāta cietuma būtībā. Cietuma mērķis ir radīt 
pārkāpumus, lai strukturētu un kontrolētu noziedzību. - Mišels Fuko



Šķeļot viļņus rokasgrāmata ir kā atmiņu klade par līdzšinējo pieredzi, ieviešot 
neformālās izglītības aktivitātes ieslodzījuma vietās Latvijā ar projekta nosaukumu 
(segvārdu) Šķeļot viļņus. Tāda prakse Latvijā ir salīdzinoši jauna.  Tās idejiskais sākums 
ir meklējams droši vien senās vēstures, izglītības un ieslodzījuma vietu idejās, bet līdz 
konkrētajam Šķeļot viļņus procesam nokļuva tāpēc, ka reiz Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) rīkotās sociālās iekļaušanas apmācībās satikās Ieslodzījuma 
vietu darbinieki un neformālās izglītības īstenotāji, sākot domāt, kā šāds elastīgs izglītības 
veids var tikt iedzīvināts visai neelastīgajoā cietumu sistēmā Latvijā. Daudzi saredzēja, ka 
tas ir iespējams, un tā sākās Šķeļot viļņus.

Cietumos līdz šim strādāja ar dažādām motivācijas un rehabilitācijas programmām, 
kas balstījās konkrētās aprobētās metodikās, kur tās ieviešot bija soli pa solim jāseko 
metodiku aprakstam. Neformālās izglītības pieeja ļauj izglītības proesā variēt ar formu 
un saturu, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un apkārtējām iespējām. Grupa un grupas 
vadītāji kļūst par galveno resursu un instrumentu. Bet, lai noticētu, ka katram ir vajadzīgie 
resursi un ļautu piedzīvot neformālo izglītību pilnā apjomā, bija nepieciešamas mācības 
ies’’dzījuma’vietu darbiniekiem.

Tāpēc 2012. gada nogalē Ķegumā sapulcējās darbinieki no 10 ieslodzījuma vietām 
Latvijā, 

Četru dienu laikā izejot cauri emocionālām un pretrunu pilnām mācībām. To beigās 
cietumu darbinieki lēma, ka pilotprojektam - 10 nodarbību ciklam cietumos, ko ieviestu 
cietumu darbinieki komandās pa 3 ar atbalstu no JSPA apmācītājiem - jānotiek Iļģuciema, 
Liepājas, Rīgas Šķirotavas, Valmieras cietumos.

Izvērtējot pilotprojekta pieredzi, tika lemts šādu procesu ieviest vēlreiz, nākamajos 
etros cietumos. Finansējums tam tika iedalīts no Jaunatnes politikas Valsts programmas. 

2014. gadā šādas 10 nodarbību programmas tika ieviestas Daugavpils Daugavgrīvas, 
Jēkabpils, Jelgavas cietumos un Rīgas Centrālcietumā. Lai veicinātu lielāku sabiedrības 
iesaisti cietumu rehabilitējošajā darbā, šī gada programmas ietvaros cietumu koman-
das veidoja 2 ieslodzījuma vietas darbinieki un viens cilvēks “no āras” - jauniešu NVO, 
jauniešu centra vai Probācijas dienesta darbinieks. Paralēli nodarbībām cietumos notika 
arī iniciatīvas projekti, kur sadarbojās ieslodzītie jaunieši ar jauniešiem no ārpuses, veicot 
sociālās rehabilitācijas aktvitiātes.

Turpmāk šajā atmiņu kladē piedāvājam ieskatu programmās un iniciatīvās, izaicinājumos 
un uzvarās, kā arī idejās turpinājumiem.

KAS IR ŠĶEĻOT VIĻŅUS?
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“Pēdējos gados Latvijas cietumos vidēji ik gadu bija ap
5000 — 6000 ieslodzīto, bet par vardarbību
cietumos vidēji gadā sākti 16 kriminālprocesi.
(Igaunijā ap 80 gadā).
No tiem 90% izbeigti, jo nav konstatēts noziegums.
Kulminācija bija 2012.gadā, kad dzīvību sev atņēma
astoņi ieslodzītie (2013 — trīs). 
Pēdējos desmit gados Eiropas Cilvēktiesību tiesa
piespriedusi Latvijai samaksāt 67 tūkstošus
eiro par necilvēcīgiem apstākļiem cietumos.
80% ieslodzīto ir atkarība no alkohola vai narkotikām”
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CITI PAMATSODI “2013.gadā veiktais pētījums liecina —

51% no pilnu cietumsodu izcietušajiem Latvijā
divu gadu laikā veic atkārtotu noziegumu. 
Viens notiesātais Latvijā dienā izmaksā 20 eiro,
bet probācijā — 1,50 eiro. Daudz zemāks ir 
arī recidīvismalīmenis — atkārtotu no iegu-
mu izdara 16% no nosacīti notiesātajiem 
Ieslodzīto hierarhijā ir trīs līmeņi jeb kastas.
Privileģētākā — «blatnije», otrā — «mužiki», kas cenšas
būt par pakalpiņiem, lai nenokļūtu zemāk.
Trešā ir «nepieskaramie» jeb «kreisie»
(arī opuščennije — krievu val.).”

IZMANTOTA INFORMĀCIJA NO RE : BALTICA
RAKSTA PORTĀLĀ WWW.TVNET.LV



ŠĶEĻOT VIĻŅUS PROCESS

Šķeļot viļņus aktivitātes balstījās uz  Četriem pīlāriem. To mērķis - atrast 
optimālāko pieeju neformālās izglītības pieeju ieviešanai ieslodzījuma vietās.

Mēs-indivīdi,
profesionāļi,

komanda

Cietums - kā 
izglītojoša,

koriģējoša un 
attīstoša vide

NI - pieejas un
principi, resurss

un  iespēja

Jaunietis, kā personība,
kura spēj

izglītoties,
mainīties un 

uzņemties 
atbildību par sevi.

NI ir stabila resocializācijas procesa sastāvdaļa, tur ir uzvedības 
korekcijas, jaunu lietu apgūšana  - tā ir sociālā rehabilitācija. NI 
tiek jaukta ar interešu izglītību. Problēma nav likumos, svarīgi, ko 
katrs cietums, katrs darbinieks dara un kas ir saturs, kas ir zem 
nosaukuma.

Kristīne Ķipēna – Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departa-
menta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja.

2013. gada programmas izvērtēšana



ŠĶEĻOT VIĻŅUS PROCESS

Apmācību process sastāvēja no vairākiem posmiem:

1.posms
Apmācības ieslodzījuma vietu darbiniekiem. 
Neformālās izglītības piedzīvošana ar mērķi rast motivāciju – iedrošinājumu un atbalstu neformālās 
izglītības (NI) procesu ieviešanai ieslodzījumu vietās darbā ar jauniešiem. Komandu, kas ieviesīs 
nodarbības cietumos, veidošana un saliedēšana.

2.posms
Komandas radošā darbnīca 
10 nedēļu garo programmu izstrādei, kā arī sadarbības veidošanai komandā. Iepazīšanās ar 
iniciatīvu konceptu un ideju plānošana.

3.posms
Mentorēšana un koučings
 – supervīzijas garā JSPA apmācītāji atbalsta institūciju darbiniekus starpposmos un aktivitātēs; 
Katrs apmācītājs mentorē vienu (3 cilvēku) komandu vienā no ieslodzījuma vietām.

4.posms
10 apmācību reizes katrā ieslodzījuma vietā 10 nedēļas
Apmācības 4 cietumos pēc ieslodzījuma vietu speciālistu (+ ārpuses cilvēka 2014. gada programmā) 
komandas (3 cilvēki) un JSPA apmācītāja (1 cilvēks) izstrādātas programmas, ko prezentē pirms 
apmācībām kolēģiem. 4 atšķirīgas programmas, kas veidotas, balstoties uz dalībnieku ielodzīto 
jauniešu profila un vajadzību analīzes. Katra apmācības programma tiek veidota kā paraugs 
ilglaicīgām NI programmām ieslodzījuma vietā

5.posms
Izvērtēšanas: vidustermiņa un pēc-apmācību Pašizvērtēšanas process un Youthpass process (2014. 
gads programmā tika pilotēta Youthpass iegūšana nacionāla līmeņa pasākumā)

6.posms
Pieredzes prezentācija pieredzes prezentācijas pasākums un rokasgrāmata, sakopotās atziņas 
apmācību laikā. Turpinājuma plānošana un ideju veidošana.

Paralēli apmācībām ieslodzījuma vietās 2014. gada programmā notika arī jauniešu iniciatīvas, kas gan 
papildināja apmācību procesu, gan iesaistīja jauniešus, kas nepiedalījās programmās.



1. posms - APMĀCĪBAS IESLODZĪJUMA VIETU DARBINIEKIEM

Apmācības ieslodzījuma vietu darbiniekiem gan pilotprojektā 2012. gadā, gan 2014. gada 
programmā deva iespēju ieslodzījuma vietu darbiniekiem piedzīvot neformālo izglītību, kā 
arī saprast, kā to varētu pielietot cietumos.

Pilotprojektā 1. posma apmācībās piedalījās pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā 
arī 10 ieslodzījuma vietām Latvijā (no katras no tām 1 līdz 3 darbinieki). Pēdējā apmācību 
dienā tika izlemts, kuri cietumi piedalīsies pārējās projekta daļās.

2014. gada programmā 1. posma apmācībās piedalījās 4 cietumu, Ieslodzījuma vi-
etu pārvaldes un jauniešu centru/ NVO/ Probācijas dienesta pārstāvji. Saturs šīm 
apmācībām tika pielāgots, liekot papildus uzsvaru uz sabiedrības iesaisti cietumu sociālās 
rehabilitācijas darbā. 

Cietums, ārā ir draņķīgs laiks, kamerā divi zeki 
garlaikojas, un viens ierunājas:

“Nabaga Juris... 
šitādā laikā viņu laiž ārā no cietuma”

(Anektdote par cietumu)



12.12.2012. 13.12.2012. 14.12.2012. 15.12.2012.

8:00

9:00

Nokļūšana 
uz apmācību
vietu

Brokastis Brokastis Brokastis

Mēs kopā Mācīšanās koncepti - 
centrā ir cilvēks –  
Leonardo da Vinči 
modelis

NI mācīšanās pieejas

NI ieslodzījuma vietā 
pieeju un šķēršļu 
pārvarēšanas 
modelēšanas turp

11:00 Kafjas pauze Kafjas pauze Kafjas pauze

11:30

Iepazīšanās Es kā profesionālis,
es kā izglītojamais 
II

Ko dod neformālā 
izglītībā? - kritiskā 
domāšana un vērtības 
piešķiršana

Vēstule sev, ko darīt 
tālāk.

Vienošanās pa 
nākamiem posmiem

13:00 Pusdienas Pusdienas Pusdienas Pusdienas + stāsts par 
JD

14:30

Iepazīšanās 
un komanda

Jaunieši ir 
daudzveidīgi. 
Jaunietis ir cilvēks.

Cietums no vēstures 
līdz šodienai.

Cietums šķērsgriezumā 
– modelēšana.

Ikdiena cietumā – 
koriģēšana, izglītošana
un psiholoģiskie 
fenomeni.

Ko pastāstīs citiem

Izvērtēšana 

16:30 Kafjas 
pauze

Kafjas pauze Kafjas pauze

Došanās prom 16:30

17:00

Es kā 
profesionālis,
es kā 
izglītojamais

Jaunieši ir 
daudzveidīgi. 
Jaunietis ir cilvēks -
turpinājums

Modelēšana 2: kā NI 
iedzīvojas ieslodzījuma
vietās. Pieeju 
modelēšana.

18:00 konceptuāls
dienas izvērtējums

19:00

Vakariņas Vakariņas Vakariņas

20:00

Vakara 
pastaigas

Neformālās 
izglītības 
instrumenti – 
pieejas darbā ar 
soc. riska 
jauniešiem – 
radošais vakars

20:00 konceptuāls 
dienas izvērtējums

21:00 Neformālās 
izglītības instrumenti

1. posms - APMĀCĪBAS IESLODZĪJUMA VIETU DARBINIEKIEM

Pilotprojektā īstenoto apmācību programma:



2. posms - KOMANDAS RADOŠĀ DARBNĪCA

Apmēram mēnesi pēc pirmajām apmācībām komandas, kas vadīs apmācības 
ieslodzījuma vietās, tikās radošā vairākdienu darbnīcā, lai izstrādātu 10 nedēļu 
neformālās izglītības programmas ieslodzītajiem jauniešiem.
Uz darbnīcu dalībnieki atbrauca ar izpildītu mājasdarbu - cietumu jauniešu interešu 
un vajadzību apkopojumu. Tas kļuva par pamatu apmācību programmu tēmām un 
formātam.
2014. gada programmā pēdējā darbnīcas dienā dalībniekiem pievienojās arī 
dažādu jauniešu centru un NVO pārstāvji ar interesi īstenot iniciatīvu projektus 
kopā ar ieslodzītajiem jauniešiem.

Sarunājas divi cietumnieki: - Par ko sēdi? - Esmu 
konkurences upuris. - Kā to saprast? - Redzi, es 

ražoju tādu pašu naudu kā valsts banka..
(Anektode par cietumu)



2. posms - KOMANDAS RADOŠĀ DARBNĪCA

Laiks 31.07.2014. 1.08.2014. 2.08.2014.

8:00

9:00 Nokļūšana uz
apmācību vietu

Brokastis Brokastis

Programmas
veidošana

NVO/jauniešu centru ierašanās

Sadarbības veidošana

Koncepta prezentācija

11:00 Kafjas pauze Kafjas pauze

11:30

Iepazīšanās un
mazo un lielo

komandu
atkalapvienošanās

Apmācību
uzdevumi un

fokuss

Programmas
veidošana

(turpinājums)

Programmu prezentācija

Sadarbības veidošana iniciatīvu
projektiem

13:00 Pusdienas Pusdienas Pusdienas

14:30
Kompāniju
komandas

NI kompetenču
attīstīšana

Tehniskā plānošana

Izvērtēšana

16:30 Kafjas pauze Kafjas pauze

17:00 Došanās prom
17:00

Ko nozīmē veidot
programmu?

Programmas
veidošana

Programmu veidošana
(turpinājums)

19:00 Vakariņas Vakariņas

20:00 Ideju laboratorija Vakara sarunas

Dalībniekiem, kas pavisam nesen bija pirmo reizi saskārušies ar neformālo izglītību, 
programmu veidošana bija sarežģīts un neskaidrs process, līdz ar to šajā posmā 

ļoti noderēja atbalsts no apmācītājiem. Ir svarīgi neizstrādāt programmu pašu 
dalībnieku vietā, bet dot ierosmes un vadīt procesu, lai dalībnieki nonāk pie savām 

idejām un secinājumiem. Tā kā viņiem pašiem šīs programmas būs jāievieš, ir 
svarīgi, lai viņi saprot programmās ietvertās idejas un aktivitātes.

2014. gada programmas 2. posma apmācību programma:



Valērijs, Marina un Aivis (Centrālcietuma nodarbību vadītāji)
par programmu veidošanas procesu:

В нашу задачу входило разработать программу связанную с 
потребностью молодых людей (10 человек), с точки зрения 
ресоциализации.  Для того, чтобы найти эту потребность сначала, 
мы сами попытались встать на место членов группу и спросить 
себя, что нам не хватает для того, чтобы улучшить качество нашего 
мышления. Затем провели беседу тет-а-тет с каждым членом 
группы и узнали, как они видят эту потребность. 
Следующим шагом было разработать план действий и вот тут-то 
разнаплановость ведущих сыграло нам на пользу. У нас был один 
скептик, второй идейный человечик, а третий опытный и благодаря 
этому удалось разработать такую программу, которую хотелось 
реализовывать и принимать самим в ней участие. 
Идея была, включить в программу методики, которые дадут 
максимальную ответственность участникам, большую 
эмоциональную включенность. Сами задания будут приближенны 
к практическим и очень важную роль сыграют ведущие, которые 
будут поддерживать близкий контакт с каждым участником и будут 
примеро ему, как можно жить...
Конечно мы встретились и с трудностями, но где их не бывает. О 
всех рассказывать не будем, но самая большая проблема – это 
человеческая глупость, которая не дает нам двигаться дальше.

Visu programmu pamatā bija neformālā izglītības pieejas un principi, kā arī izpratne par 
to, ka cietumam kā videi ir jāmāca uzņemties atbildība, nevis jāpiedāvā “nekas”
(Karaļa dzīve). Iepriekšējās un šajās apmācībās piedzīvotās metodes kļuva par ierosmi arī 
metodēm, ko izvēlējās iekļaut programmās to mērķu sasniegšanai kompāniju komandas.

PAR PROGRAMMU VEIDOŠANAS PROCESU:



METODES

Metodes, kuras izvēlējās izmantot Centrālcietumā:
Для развития способностей быть изкренними, мы использовали: 1) 
фильмы, которые говорили и чувствах, эмоциях и отношениях; 2) 
лекции и упражнения связанные с эмоциями, чувств’ми и отно’ением 
к людям; 3) сами ведущие проявляли искреннее отношение к 
заключенными; 4) развивали и изучали методы проявления искренних 
чувствт и т.д. 

Dace Ēvija, Svetlana (Jelgavas cietuma nodarbību vadītājas)
par metodēm Jelgavas cietumā:

Ļoti būtiski, lai klienti nodarbību laikā atpazīst savu paslēpto, snaudošo agresiju, 
kura konkrētajiem grupas jauniešiem bija noziedzīgā nodarījuma pavadonis. Apzināt 
sociālās lomas caur lomu spēlēm ir kā tilts uz realitāti. Iejūtoties kādā lomā, it kā 
spēlējoties, pavisam nemanot cilvēks atpazīst sevi kādā reālā situācijā vai notikumā. 
Lomu spēle cilvēkam liek būt “šeit un tagad” un nav iespējas sev samelot, jo lomu taču 
spēlē pats cilvēks un tieši tā kā pats cilvēks šo lomu redz.

Metodes, ko Dace, Evita un Ilze izmantoja Jēkabpils cietumā:
Iepazīšanās aktivitātes, ledus laušanas aktivitātes, grupas saliedēšanas un komandas 
veidošanas aktivitātes, video rullīša veidošana, diskusijas, radošās darbnīcas, ideju 
vētras, uzmundrinošās aktivitātes, simulāciju aktivitātes (lomu spēles), individuālie 
pārdomu uzdevumi, prezentācijas/uzstāšanās, atvadīšanās aktivitātes, ēst gatavošana, 
mājasdarbi, pāru / grupu darbs.

Apmācības – attīsta prasmes / iemaņas, attieksmes
Semināri –informācijas apmaiņa un iegūšana

Iniciatīvas – darbošanās, iniciatīvu gara attīstīšana
Apmaiņas – kopīga tēmas izzināšana

Pasākumi / tikšanās – rokdarbu pulciņš utt.



“Vides ietekme uz cilvēku, cilvēka ietekme uz vidi”

Programmas mērķis: veidot ieslodzīto jauniešu izpratni par vides ietekmi uz cilvēku un 
cilvēka ietekmi uz vidi. Ar radošām metodēm izzināt sevi un savu “drošo vidi”. Veidot pr-
asmes strādāt komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas 
izveidi, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

1x nedēļā (10 nedēļas), sešu stundu nodarbības. Nodarbības tiek realizētas vienā telpā, 
kur “telpas” resurss tiek izmantots kā metafora “videi, kurā esam un vēlamies būt”, 
visu apmācības laiku. Telpas sienas (telpa) tiek veidota atbilstoši tēmai un ir kā pieeja 
(radošām metodēm, piemēram, gaismu ķermeņu izvietošana, krāsošana, stencili). Visu 
apmācības laiku telpa (sienas, spilveni, gaismekļi) ir kā tieši/ netieši refleksijas veicinātāji.

1. nodarbība. Komandas veidošana
Mērķis: veicināt ieslodzīto jauniešu aktīvu iesaistīšanos komandas darbā (līdzdalību) 
attīstot saskarsmes un veiksmīgas komunikāciju prasmes, kā arī radīt izpratni par 
neformālo izglītību (NI).
Pieejas/metodes: Ievads. Vides konceptu attīstīšana, komandas veidošanas uzdevumi. Gru-
pas noteikumi (tradīcijas, svarīgs moments - drošība un konfidencialitāte utt.) Informācija 
par NI.  

2. nodarbība. Es koncepts 
Mērķis: caur radošām darbībām izzināt sevi, savu un grupas drošo vidi.
Pieejas/metodes: uzdevums “Lelles izgatavošana”. Stāsts par drošas vides pieredzi “Lelles 
stāsts” (Cik svarīga ir droša vide?). “Es vidē” - vajag vidi (vietu), kur atrasties. Uzdevums: 
Ir telpa ar esošo vidi, uzdevums iekārtot tā, lai justos labi (droši). „Caur radošam darbībām 
radīt drošu vidi.”

3. nodarbība. Es siena
Mērķis: pilnveidot ieslodzīto jauniešu problēmu risināšanas prasmes grupā un veicināt 
katra grupas dalībnieka atbildības uzņemšanos. Pieejas/metodes: simulāciju uzdevums 
“Arhitektu, būvē savu vidi par kuru rūpējas.” “Es atbildības – stencils” (uz sienas). Lelle 
skatās uz stencili un stāsta ko redz.

Programma Šķirotavas cietumā 2013. gadā



4. nodarbība. Sabiedrības siena
Mērķis: veicināt savu sociālo lomu apzināšanos un sabiedrības ietekmi par drošās vides 
izveidi.
Pieejas/metodes: uzdevums: „Attiecību zīmi” (Kas ietekmē manu vidi, pēc kāda scenārija 
“Es dzīvoju”, funkcionēju). Es pats savas dzīves režisors?  Kam lūgt palīdzību, lai mainītu 
savu dzīvi? 

5. nodarbība. Manējā siena
Mērķis: veidot izpratni par cēloņu un seku mijsakarībām - vai šobrīd jūtos droši?
Pieejas/metodes: lomu spēle “Cietumu dilemma”/ „Drošība.” Spilvenu izgatavošana - 
rodošs uzdevums („Es sēžu”. Kā jūtos? Cik droši? Kurš atbildīgs par to “kā sēžu?”/ “kas 
jādara, lai būtu savādāk?”). 

6. nodarbība. Vēlamā vide (siena)
Mērķis: grupā apzināties un izprast savas vērtības, izveidot  savu vērtībsistēmu.
Pieejas/metodes: filmas skatīšanās, diskusija uz spilveniem. Jautājumi: Kas ar tavām 
vērtībām notiek? Kāpēc esat šeit? Vai drošība un vērtības ir savienojamas? Vērtību ietekme 
uz vidi? Uzdevums: “Manas vērtības kolāža”. Diskusija: Dalāmies ar to vērtībām. Kopēja 
kolāža uz sienas. Taisām koka paliktnīšus.

7. nodarbība. 4  sienu: 4 sfēras
Mērķis: veicināt ieslodzīto jauniešu izpratni par savām vēlmēm, vajadzībām, tās 
noturīgumu un stabilitāti mainoties videi.
Pieejas/metodes: diskusija: Vecā dzīve? Jauna dzīve? Ko tur vajag? Ko tur atmest? Vārds 
- skaņa (skaņa telpā). Darbs ar mūziku (mūzikants), kura ietekmē pozitīvi, negatīvi, 
nomierina, rada agresiju. Sākt veidot puzzli (atsevišķa siena): kas un kā jādara, lai vide 
mainītos?! 

Programma Šķirotavas cietumā 2013. gadā



Programma Šķirotavas cietumā 2013. gadā

8. nodarbība. Jaunas dzīves koncepts
Mērķis: veicināt ieslodzīto jauniešu jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izveidi drošās vides 
radīšanā.
Pieejas/metodes: turpina veidot puzzli. Veido arī individuālās puzzles (Kā vēlos dzīvot 
nākotne, manas dzīves puzzles gabaliņi, kuri jāsaliek kopā?)

9. nodarbība. Manas dzīves koncepts
Mērķis: apzināties savu  atbildību, izvēli, brīvību jaunā dzīves koncepta izveidē, veidojot 
sevi par harmonisku un iekšēji stabilu personu.
Pieejas/metodes: “Kopība” simulācija spēle. Individuāls darbs pie savas vides izmaiņu 
scenārija. Uzsāk darbu pie Youthpass. 

10. nodarbība. Noslēgums
Mērķis: radīt kopēju izpratni par vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi, 
prezentējot jauniegūtās atziņas grupā.
Pieejas/metodes: atskats, kā vide ietekmē mani, kā es pats ietekmēju savu vidi 
(gandarījums, atbildība, brīvība, rezultāti, mērķi, iekšējā stabilitāte, harmonija, bailes). 
„Es – vēlmes” , puzzle, lelle. (Pasaku ziņu nākošam, novēlējumu citam, pats sev). 
Izvērtēšana. Youthpass pabeigšana.

Kas izdevies ar grupu: 
Plānošanas process telpas iekārtošanai: iemācījusies plānot un pielietot/ īstenot 
idejas dzīvē. 
Komandas darbs: caur aktivitātēm iemācījušies strādāt kopā, nešķirot viens otru. 
Apzinājušies savas un citu vērtības:  tas bija ļoti sarežģīts , bet vērtīgs pro-
cess.  Puiši ir izveidojusi tādu kā ģimeni – var pateikt, ko domā, un normāli uztver, 
kad pasaka, ka melo. Komunicē arī ārpus programmas. 
Atbildības sajūta: grupai ļoti sarežģīti gāja ar atbildības sajūtu. Pašā sākumā tika 
izstrādāti kopīgie sadarbības noteikumi, bet jautājums par pašmotivāciju piedalīties 
un atbildība nākt laikā un piedalīties vienmēr bija aktuāls. Vidus posmā izraisījies 
konflikts grupā, kas lika aktualizēt un apzināties, kāpēc dalībnieki  atrodas tur, kur 
atrodas.   



Ar grupu vislabāk nostrādāja praktiskā darbība, jo vārdi „zūd” un netiek uztvert. 
Komunicē tad, kad sadarbojas. Noteikti dalībniekiem ir jāuzliek atbildība, tad 

viņi ir pieslēgti procesam, strādā, komunicē.  Jāizmanto iekšējo līderu potenciāls 
–šajā grupā bija izteikti divi, kas organizēja darbu. Vienam no grupas tika iedota 
atgriezeniskā saite – ka varētu būt labs jaunatnes darbinieks. Kontakts ar grupu 

notika caur šo resursu.  Ļoti izteikti nostrādāja pāru jeb vienaudzis-vienaudzim 
sadarbības modelis.

Citi komentāri par procesu: 
Liels izaicinājums bija apvienot nodarbības ar skolas gaitām. Projektā sadurās 

neformālā un formālā izglītība vairāku iemeslu dēļ, t.sk. skolas pieejas neelastība 
un vienveidīgums, lielas grūtības pieņemt neformālās izglītības iedarbīgumu, gan 
arī puišu lielāka ieinteresētība apmeklēt projekta nodarbības. Vairākas situācijas, 

kad vajadzēja risināt šo jautājumu ar skolas darbiniekiem, lika aizdomāties par 
to, cik liela cieņa ir pret citiem kolēģiem un kādas vērtības tiek nodotas skolas 

audzēkņiem mācību procesā. 

Kas izdevies savā komandā:
 Atrast un tad izplatīt gaismu, sadarboties, nebaidīties. Savstarpējā sadarbībā gāja 

dažādi, sakuma posma īpaši bija  dusmas gan par plānošanu, gan arī par to, kā 
paši savā starpā sastrādājāmies.  Vidus termiņa tikšanās JSPA bija noderīga,  jo 

ļāva izrunāties, pateikt visu, kas man šķiet. Sākumā vairāk funkcionēja individuāli, 
tikai piektajā un sestajā nodarbībā sākām strādāt kā komanda. Atziņa: pašiem ir 

jāsakārto sava komanda un tad citiem jāmāca.  
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„Brīvais laiks lietderīgi pavadīts”
Programmas mērķis:
veicināt jauniešu personības attīstību, uzsverot lietderīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi.
1x nedēļā (10 nedēļas), sešu  stundu nodarbības no plkst. 9.30 – 16.00. Nodarbības tiek 
īstenotas vienā telpā (daļa aktivitāšu tiek īstenotas arī ārā), kurā pakāpeniski dalībnieki 
paši veido sev drošu mācīšanās vidi. 

1. nodarbība. Droša vide
Mērķis: veidot drošu mācīšanās vidi dalībniekiem 
Elementi: Iepazīšanās, ledus laušana, projekta prezentācija, drošības simbola veidošana, 
dalībnieku interešu/hobiju apzināšana, dienas izvērtēšana.

2. nodarbība. Es un mani resursi, intereses,  identitāte
Mērķis: Apzināt dalībnieku intereses, vērtības, resursus
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, netradicionālas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, drošas vides veidošana grupā, vienošanās par sadarbību, „es”un nozīmīgās 
dzīves vērtības, ideālu apzināšana, dienas izvērtēšana

3. nodarbība: Komandas darbs
Mērķis: pilnveidot sadarbības un komunikācijas prasmes strādājot komandā  
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, komunikācija un sadarbība, „ es” un komandas 
darbs, tā nozīmīgie elementi: uzticība, atbildība, līdzdalība u.c., dienas izvērtēšana.

4. nodarbība. Dzīves mērķi un ceļa izvēle
Mērķis: Padziļināt izpratni par savu iekšējo vērtību sistēmu, to ietekmi uz dzīves mērķi un 
izvēlēm.
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, uzdevums „Dzīves ceļa izvēle”, lomu spēle, 
situāciju analīze, mērķu apzināšana un izvēle, dienas izvērtēšana.

5. nodarbība. Stereotipi un aizspriedumi, to ietekme uz dzīves kvalitāti
Mērķis: Izaicināt dalībniekus apzināties pastāvošos stereotipus, aizspriedumus, to ietekmi 
uz savu attieksmi un  rīcību ikdienā.
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, uzdevums „Tranzītvilciens”, diskusijas grupās, 
stereotipu par sevi laušana, gatavojot praktisku „nodarbību” citiem grupas dalībniekiem, 
dienas izvērtēšana.
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6. nodarbība. Grupa kā mācīšanās resurss jeb ko varam dot viens otram
Mērķis: veicināt līdzdalību un prasmi dalīties.
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, dalībnieku virzītas aktivitātes, īsumā par 
programmu „Jaunatne darbībā” un jauniesu iniciatīvu projektiem, ievads projekta izstrādē 
- jēdzienu „Projekts”, „plānošana”, „vadīšana” izprašana, pieredzes apmaiņa, dienas 
izvērtēšana.

7. nodarbība. Projekta idejas attīstība. Jauniešu iniciatīvu projekta izstrāde
Mērķis: Attīstīt projekta plānošanas un īstenošanas prasmes, izstrādājot jauniešu iniciatīvas 
projekta pieteikumu
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, projekta idejas attīstība grupā -  dalībnieku 
vajadzību apzināšana, mācīšanās mērķu izvirzīšana,  lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēju ieslodzījuma vietā apzināšana, dienas izvērtēšana.

8. nodarbība Projekta izstrāde
Mērķis: izstrādāt kvalitatīvu jauniešu iniciatīvas projekta pieteikumu programmas „Jau-
natne darbībā” ietvaros ar iesniegšanas termiņu 2013. gada 1. maiju
Elementi: Ievads dienā, video un rīta aplis, projekta pieteikuma, tai skaitā projekta pietei-
kuma anketas  sagatavošana grupā, dienas izvērtēšana.

9. nodarbība. Pieredžu izglītība
Mērķis: Iedvesmot jauniešus izvēlēties sev piemērotāko un lietderīgāko brīvā laika 
pavadīšanu, paplašināt redzesloku
Elementi:  Ievads dienā, video un rīta aplis, nodarbības kopā ar pašu dalībnieku izvēlētu, 
hobija/interešu grupas  pārstāvi (piemēram,  ielu vingrotāji), dienas izvērtēšana.

10. nodarbība. Noslēgums
Mērķis: izvērtēt apmācību pieredzi, mācīšanās rezultātus, izvirzīt soļus projekta 
turpinājuma pasākumiem 
Pieejas/metodes: Ievads dienā, video un rīta aplis, individuālo mācīšanās rezultātu
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Kas izdevās:

Ieinteresēt jauniešus piedalīties projektā, paplašināt viņu redzes loku brīvā laika 
pavadīšanas jomā. Programmas laikā atklājās , ka ārpus sporta viņi vispār ne-
saprot, kas ir brīvais laiks.  Grupa rezultātā uzrakstīja un iesniedza JSPA jauniešu 
iniciatīvu projektu.  Programmas laikā pārrunājām arī vērtības.  Puišiem patika 
darboties kopā un praktiski. Nodarbību intensitāte  mainījās ar laiku, paši arī 
darījām visu – it īpaši – pašā sākumā, lai visi darbotos un būt augsta dinamika. 
Nodarbības notika arī ārā, izdevās   atrast vietu un izveidot drošu vidi, kā arī 
pielāgoties režīma prasībām, neņemot tos jauniešus, kas mācās skolā. Grupā bija 
daži dalībnieki no arodskolām.
Diskutēt par aktuālām tēmām, ieskaitot vērtību izglītību (droša vide, stereotipi.. – 
paralēli brīvais laiks). Dialogs ar ieslodzītajiem – viņi citādāk uztver darbiniekus 
šobrīd. Bija izaicinājums sēsties blakus un runāt un darboties.  Ieslodzītajiem 
sākumā bija vēlme visu laikā pieturēties pie savas vietas, bet komanda dinamiski 
mainīja nodarbības un to formu, lai viņus jauktu. Ar komandas darbu  panāca, ka 
jaunieši sadarbojas un pat pieskaras viens otram, tam arī līdzēja daudzveidības 
pieeja daloties grupās–grupas veidoja gan haotiski, gan direktīvi, gan ļāva pašiem 
darboties.  
Projekts jauniešiem nozīmēja ikdienas rutīnas mazināšanu: gaidīja nākamo 
apmācību dienu. Notika arī stereotipu laušana, it īpaši caur „Izvēļu spēli”.



Kas neizdevās:
-  Treneru loma – jaunieši paši apmāca citus : karantīna sabīdīja nodarbību,

un tas apdraudēja iespēju uzrakstīt projektu.

-  Komandas darbā pietrūka laika izvērtēšanai: nelīdzvērtīga lomu sadale – 
brīvdienās arī strādāja

-  Nebija 100% apmeklēšana – 9 jaunieši pabeidz visu programmu.
No procesa izkrita:  1. – valodas dēļ, 2. – salauzis pirkstu,

3. piedalījās tikai pirmstermiņa dēļ.

-  Aktualizēt programmu darbinieku vidū: pretestība no citiem darbiniekiem, 
karantīna pārcēla nodarbības.

Atziņa no procesa: 
ieslodzītajiem jauniešiem vajag pieeju vienaudzis- vienaudzim. 

Dinamika un attīstība: Īpaši jāatzīmē viens dalībnieks, kurš ļoti mainījās.
Sākumā izaicinājums bija tik galā ar viņa negatīvismu, bet programmas

beigās jau „ zīmēja krāsainas puķes”.
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Tiesnesis-apsūdzētajam:
- Tātad tā, apsūdzētais! Jūs jau piecdesmito

reizi esat noķerts par zādzībām!
Ko darām? Apsūdzētais:

- Es domāju, ka mums to vajadzētu nosvinēt!
(Anektdote par cietumu)



„Saskarsme”
Programmas mērķis: 
Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības 
programmu, attīstot viņu kompetences saskarsmes jomā. 

1x nedēļā (10 nedēļas), sešu  stundu nodarbības no plkst. 9.30 – 16.00

1.nodarbība. Drošas vides izveide
Mērķis – grupas saliedēšana. 
Programmas saturs: Iepazīšanās ar projektu, jaunietes sevis un sava vārda 
prezentēšana, drošas vides radīšana, kopēju noteikumu izstrāde, projekta ietvaros 
jauniešu vajadzību un gaidu apkopojums un noformējums. Mājas darbs – „Manas 
vērtības”, jaunietim jādefinē savas vērtība, kas viņiem slēpjas zem „vērtības”. 

2.nodarbība. Vērtības un saskarsme
Mērķis – noskaidrot jaunieša vērtības un saskarsmes vietu vērtību skalā.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai, ieskats iepriekšējā dienā, 
mājas darba prezentēšana, diskusija. Kas ir vērtības, kādas mēdz būt vērtības. 
Vērtību skalas veidošana. Individuālas un kopējas vērtību skalas veidošana. (Sas-
karsme caur komunikāciju un vienošanās kopīgā dažādībā). Mājas darbs – „Ko tev 
nozīme saskarsme?”.

3.nodarbība. Saskarsmes elementi. Verbāla saskarsme
Mērķis – radīt izpratni par saskarsmes elementiem un verbālās saskarsmes nozīmi.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā. Mājas darba prezentēšana, diskusija. Kas ir verbālā saskarsme, tās 
elementi. Darbs ar audio/video ierakstiem; ar jauniešu sarunas, izlasītā teksta 
ierakstu atskaņošana.
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4.nodarbība. Saskarsmes elementi. Neverbāla saskarsme
Mērķis – radīt izpratni par saskarsmes elementiem un neverbālās saskarsmes 
nozīmi.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā. Kas ir neverbālā saskarsme, tās elementi – žesti, pozas, mīmika, .... 
. Mīma priekšnesuma radīšana. Spēle. Jaunietis rada situāciju, pārējie mēģina 
uzminēt, kas tas bija par situāciju. Apspriešana un analīze. Verbāla un neverbāla 
saistīšana. Mājas darbs – Nedēļas laikā vērot apkārtējus un mēģināt „atkost” 
neverbālu vēstījumu, ka tas gāja kopā ar verbālo, vai nebija pretrunu starp verbālo 
un neverbālo vēstījumu.

5.nodarbība. Saskarsmes nozīme attiecību veidošanā. 
Sociālās lomas: es – māte, es - meita
Mērķis – Jaunietes lomas un atbildības identificēšana attiecībā ar viņu bērniem un 
vecākiem.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā. Mājas darba prezentēšana, diskusija. Atklātņu veidošana. Atklātne 
mātei, atklātne bērnam. Pašas taisa un noformē. Apspriešana. Mātes lomas (es 
meita) definēšana – pienākumi, vajadzības, iespējas, ... ./ meitas loma (es meita), 
bērna lomas (es māte), mātes loma (es māte), apspriešana, lomu salīdzināšana, 
paralēļu veidošana. Mākslas filmas „Колыбель” atskaņošana (ap 30 min)

6.nodarbība. Saskarsmes nozīme attiecību veidošanā. 
Sievietes un vīrieša attiecības: „es” attiecībās ar vīrieti draugu, „es” attiecībās ar 
mīļoto vīrieti
Mērķis – Apzināt sievietes lomu un nozīmi būt sievietei.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā.  Multiplikācijas filma „Augšup” un diskusija. Mīlas stāsta radīšana.
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7.nodarbība. Saskarsmes nozīme attiecību veidošanā. 
Jaunietes sociālās lomas: „es” attiecībās ar draugiem, „es” un sabiedrības 
attiecības Mērķis – Jaunietes pilsoniskās apzināšanās izveide, dažādu sabiedrības 
grupu attiecību/mijiedarbību nozīmes identificēšana.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā. Mākslas filmas atskaņošana. Diskusija. 

8.nodarbība. Konflikts un saskarsme
Mērķis – Radīt izpratni par konfliktu būtību, cēloņiem un sekām.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā. Kas ir konflikts? Konflikta cēloņi. Konflikta sekas.

9.nodarbība. Konflikti un manas lomas konfliktos
Mērķis – praktisku iemani iegūšana konfliktu risināšanā.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Ieskats iepriekšējā 
nodarbībā. Konflikts ģimenē. Konflikts ar vīrieti. Konflikts ar sabiedrību.

10.nodarbība. Rezumēšana
Mērķis – izvērtēt programmu un dalībnieku mācīšanās rezultātus.
Programmas saturs: Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. Tējas un našķu baudīšana, 
pārrunājot programmu. Jauniešu atsauksmes un mācīšanās. Jauniešu ieteikumi 
projekta uzlabošanai. Jauniešu informēšana par „Jaunatnes darbībā” projektu 
iespējām.„Apliecinājuma” un dāvaniņu saņemšana.
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Komentāri par procesu: 
Meiteņu performance grupā sākumā bija ļoti individuāla, tad saplūda kopā un kļuva par komandu. 
Programmas galvenā ideja –paveikt to, ka meitenes apzinās, ka tikai no viņām pašām ir atkarīgs, 
vai pasaule, kurā viņas dzīvo, ir harmoniska vai bīstama.
2.-3. dienā grupā tika novērots  konflikts un tas bija vairākām meitenēm lūzuma punkts, jo šeit 
sākās iekšējo un personisko atklājumu un secinājumu process.   
5.diena. Ļoti aktuāla un dziļa tēma: ģimene. Grupā notika iekšējie pārdzīvojumi – ļoti liels lūzums – 
viena ar otru pat negribēja runāt. 
6.diena – iniciatīva nāk no dalībniecēm. Meitenes pašas izdomāja un sagatavoja aktivitāti – koman-
das  garu ieviesa un atbildību varēja jau just no viņām. Bija brīži, kad pat viena otrai pārmeta,  ja 
neklausījās, ja nepiedalījās. 
7.diena:  meitenes pašas bija sagatavojušas un novadīja pusi no programmas. 
Varēja jau just komandu!!!
8.diena: ļoti aktuāla tēma konflikti, par to var arī atsevišķi veidot apmācības. 
9. diena. Ļoti atklātas sarunas – meitenes pašas uzsāka runāt par atkarībām, dzīves problēmām un 
sāpēm. 

Metožu daudzveidība ļāva atvērt grupu un izraisīt jaunietēm velmi un spēju nākt ar savu iniciatīvu. 
Iesaistīšanos panācām ar praktisko darbu, darbu ar rokām, kad bija jādara kaut ko fiziski 
(piemēram, Upes šķērsošanas uzdevums) un vizuāli (piemēra, kolāža). Ar runāšanu bija pa maz, 
vajadzēja kustēties.  Uzsākot katru dienu, ļoti labi nostrādāja iekustinātāji, jo ļāva atbrīvoties un 
nofokusēties darbiem. Grupā bija ieviest savs rituāls, ko pielietoja uzsākot un noslēdzot dienu.    

Izaicinājumi: atļaujas un laika menedžments to kārtošanā, jo  aizkavēja programmas uzsākšanu.  

Programma nozīme:
Neformālās izglītības programma dod iespēju atvērt pat ļoti noslēgtas dalībnieces un saredzēt/
likt lietā visu dalībnieku potenciālu, ko lieliski novērojām šajā programmā - visvairāk atvērās un 
uzņēmās iniciatīvu tieši tādas dalībnieces. Šāda veida apmācības ir īsts resocializācijas pasākums. 
Parasti meitenes vaino visus un pretojas, bet šeit gribēja nākt un darboties. Drošība un visi citi 
uzliekt kaut ko darīt un piespiež, šeit programma dod iespēju drusku elpot, brīvi justies, atvērties 
un mācīties.Programma dod iespēju tikt galā ar saviem pārdzīvojumiem un veidot apziņu, ko darīt 
tālāk.  No meiteņu teiktā, vissvarīgākais, kas veicināja procesus, bija sajūta, ka viņas nav cietumā, 
ka ar viņām nenāca un nerunāja tikai par narkotikām un atkarībām. 

Turpmāk veidojot programmu: pietiek ar vienu nodarbības dienu nedēļā, jo gan grupai, gan 
vadītājiem ir jāgatavojas. Programmas dienas ilgumam jābūt vismaz 6 stundām.
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“Emocionālais es. Emocionālie citi” – sevis izzināšana

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās 
izglītības programmu, veicinot viņu kompetences emocionālās inteliģences jomā un jaunu 
izglītības pieeju iesakņošanos ieslodzījuma vietu vidē. Veidot dalībnieku prasmes strādāt 
komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas izveidi, jaunu 
uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

1x nedēļā (10 nedēļas), sešu stundu nodarbības no 10:00 līdz 16:00. Nodarbības tiek 
realizētas telpā, kur nedēļas pirmajās dienās notiek mācību stundas. Telpā ir novērošanas 
kameras, bet nav mikrofonu – drošības dienests var sekot līdzi notiekošajam, nedzirdot 
ieslodzīto sacīto. 

1. nodarbība. Iepazīšanās
Mērķis: iepazīties ar dalībniekiem un apmācību konceptu.
Programmas elementi: Grupas noteikumi un grupas gaidas. Grupas un drošas vides 
veidošana. Sava ģērboņa gatavošana – rakstot un zīmējot. Treniņš būt grupā.

2. nodarbība. Grupas un drošas vides veidošana
Programmas elementi: Mācīšanās par funkcionēšanu grupā – sadarbību, drošu 
komunikāciju, savstarpēju izzināšanu
Ievadjautājumi un refleksija par vērtībām dzīvē 

3. nodarbība. Emociju veidi
Programmas elementi: “0” punkta mērījums. Grupas un drošas vides veidošana – turpinās. 
Savu iekšējo un ārējo resursu atpazīšana. Es un emocijas, emociju ietekme uz attieksmi, 
uzvedību, dzīves kvalitāti. Iekšējo sajūtu atpazīšana dažādās situācijās – es rīkotos ideāli/ 
es rīkojos reāli (uzdevumi savas uzvedības musturu identificēšanai dažādās situācijās). 
Emocijas pašas par sevi nav negatīvas.

4. nodarbība. Es un mana personība
Programmas elementi: Es un emocijas, emociju ietekme uz attieksmi, uzvedību, dzīves 
kvalitāti. Emociju atpazīšana un nosaukšana. Emocionālās inteliģences 5 soļi.
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5. nodarbība. Es un grupa
Programmas elementi: Es un emocijas citos – sajust, atpazīt, nosaukt. Emocijas 
un spēcīgu emociju sekas. Emocijas un vardarbība. Empātija – atpazīsti sevī citu 
sajūtas.

6. nodarbība. Ierobežojumi – radošums
Programmas elementi: Vidustermina izvērtēšana. Izpētīt savus ierobežojumus – 
izvēlu spēle. Radoši risinājumi. Risinājumi – kvalitatīva komunikācija, pateikt “nē”, 
nevardarbīgā komunikācija. 

7. nodarbība. Ieslodzījuma vieta
Programmas elementi: Emociju izpaušanas treniņš – pieredzes izglītība. 
Nevardarbīgā komunikācija, dialogs.

8. nodarbība. Sevis realizēšana dzīvē
Programmas elementi: Es un sabiedrība, mūsu resursi. Pasakas un maskas.

9. nodarbība. Zaudējumi, gaidas, nepiepildītas cerības
Programmas elementi: Es, vide, sabiedrība. Mana dzīve. Ieslodzījuma vide 
kā resurss attīstībai – tas jāizmanto. Stratēģijas ģimenes un draugu ietekmes 
mazināšanai.

10. nodarbība. Ieguvumi
Programmas elementi: Nākotne un iespējas – tilts uz ikdienas dzīvi. Izvērtē 
apmācību procesu un ieguvumus – Youthpass. Apdomā turpinājuma iespējas.
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Komentāri par procesu un programmu:

Pirmajā nodarbībā vienojāmies par iekšējiem sadarbības noteikumiem, kuros pārrunāja 
uzreiz, ka inspektors šeit ir nedaudz citādākā lomā un tas nodrošināja, ka izejot ārā no 
apmācību telpām, lomas netika jauktas.  

Tēma „Emocijas” grupai bija ļoti  izaicinoša, jo jaunieši nav pieraduši strādāt ar savu 
emocionālo pusi. Tika ieviest t.s. mikrofons – „tomāts”: runāja tas, kam rokās bija mīkstā 
mantiņa tomāts. 4. nodarbībā grupā sāka parādīties iniciatīva. Viens no dalībniekiem 
atnesa grāmatu ar testiem izmantošanai nodarbības laikā. Tad sāka arī pamatīgāk 
iedziļināties tēmā. Pēc piektās nodarbības grupā bija jūtama ļoti liela pretestība, negribēja 
iesaistīties, nācās vairāk piestrādāt pie motivācijas. Pēc tam reflektējot, tam par iemeslu 
bija sajūta, ka drīz nodarbības beigsies un nav skaidrs, kas notiks tālāk. 
Grupas atbildības process aizgāja tik tālu, ka, ja kāds nebija atnācis uz nodarbību, grupas 
pārējie dalībnieki rīkojās un pierunāja nākt atkal. Puiši īpaši atzīmēja veiksmīgi  izveidoto 
grupu. 

Dalībnieki atzīmēja, ka šī bija ļoti noderīga programma, gribējās kaut ko līdzīgu piedzīvot 
vēl. Daļa no grupas un cits ieslodzītais uzrakstīja iniciatīvas projektu un vēlāk to īstenoja. 
Programmas gaitā citi kolēģi novēroja procesu un atzina, ka no malas izskatījies, ka grupa 
strādā brīvībā, nevis ieslodzījuma vietā. 
Uzsākot nodarbības, aizlīmējām logu telpā, kur strādājām, lai citi garāmgājēji neredz, ko 
darām. Pēc 3. reizes tas vairs nebija nepieciešams, dalībnieki nejutās apdraudēti.  
Svarīgi, ka programmas ieviešanas laikā tās vadītājām bija atbalsts no vadības puses, tas 
atviegloja darbu.

Neformālā izglītība ir ļoti efektīva, lai strādātu ar tēmu emocijas.  Notika reālās situācijas, 
reālā komunikācija – emocijas , ar kurām uzreiz strādājām. Noteikti ir jāsajūt, kur 
piebremzēt, kur jāizrunā. Patika, ka bija psihologs un daudzveidība vadītāju komandā, tas 
papildināja un ieviesa radošumu procesā. Būtiski, lai vadītāju komanda ir nostabilizējusies. 
Darbu atviegloja tas, ka visas vadītājas bija ļoti aktīvas un kopā pieņēma lēmumus un 
darīja. Lēmumus pieņēma izjūtot grupu, laižot visu caur sevi.
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Ieguvumi jauniešiem:

-  Iemācījās labāk runāt;
-  Darījis to, ko nekad nebija domājuši, ka darīs;
-  Sarežģītiem vārdiem uzzināja jēgu; 
-  Ieguva drosmi runāt grupas priekšā prezentēt darbus,  izdarīt secinājumus;
-  Ieklausīties citos un saprast citus;
-  Domāt savādāk, neiejaukties; 
-  Uzticēties komandas biedriem un paļauties ne tikai uz sevi;
-  Sadarbojās – un taisīja kopīgus pārsteigumus; 
-  Iemācījās ievērot noteikumus – ko salīdzināja ar dzīvi ārā, atzīmējot kā ļoti   
būtisku prasmi, lai iekļautos sabiedrība pēc atbrīvošanās;
-  Kontrolēt emocijas un novērtēt sevi; 
-  Iemācījās neteikt „nē”, kamēr nav pamēģinājušu, nepadodies.

Jaunieši šīs nodarbības sauca par “10 brīvām dienām nebrīvē”.
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Cietuma priekšnieks jautā uz nāvi notiesātajam 
elektriskajā krēslā: - Kāda ir jūsu pēdējā vēlēšanās?

- Paturiet, lūdzu, mani aiz rokas, tā es jutīšos drošāk.
(Anektdote par cietumu)



„Visvērtīgākā dāvana - patiesa attiecību izradīšana sev tuviem cilvēkiem”
Apmācību kursa mērķis
Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības pro-
grammu, veidot ieslodzīto jauniešu izpratni par patiesa attiecību izradīšanu caur radošām 
metodēm, attīstīt izpratni par attiecībām un atbildības sajūtu par sevi un tuviniekiem, 
veidot prasmes strādāt komandā, veicināt pašapzināšanās caur praktisku darbību, jaunu 
uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

Apmācību kursa uzdevumi
-  Īstenot Centrālcietumā sagatavotu neformālās izglītības programmu ieslodzījuma vietu 
jauniešiem, atbilstoši dalībnieku veiktajai ieslodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzei, 
domājot gan par tās formu, gan saturu;
-  Turpināt attīstīt iespējas realizācijai un identificēt NI nozīmi (vietu, lomu un sagaidāmiem 
rezultātiem) ieslodzījuma vietā;
-  Turpināt attīstīt sadarbību ieslodzījuma vietu darbinieku un sabiedriskā sektora pārstāvju 
komandās un veicināt komandas dalībnieku kompetences NI jomā;
-  Veicināt kvalitatīvu mācīšanās vidi ieslodzītajiem jauniešiem un analizēt dalībnieku 
kompetences attīstību;
-  Veicināt iniciatīvu, kā mācīšanās formu attīstību ieslodzījuma vietās.

Virstēma: 
Jēdziens, kas ir atbildība un patiesas attiecības. Mana atbildība. Sabiedrības atbildība. 
1.nodarbība. Komandas veidošana (saliedēšanas)
Programmas elementi: Iepazīstināt ar programmu. Kas esam mēs? Telpas iekārtošana un 
vides izveidošana. Ievads NI. Saliedēšanas uzdevums. Diskusija par komandu.

2.nodarbība. Es koncepts (mana atbildība)
Programmas elementi: Īsfilma par dienas tēmu. Stāsts par atbildību. Seminārs un praktisks 
uzdevums. Rokasgrāmata. Ievads Genogrammā. „Mana atbildība” – kompetences. Mazā 
izvērtēšana.
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3.nodarbība. Patiesas attiecības (veselīgas attiecības)
Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo dienu un ievads šodienā. Filma – Into the wild. 
Refleksija par filmu. Lomas: vecāks, bērns, draugs, priekšnieks, padotais. Diskusija + vēstule tuvam 
cilvēkam. „Patiesas attiecības”. Tuvam cilvēkam par attiecībām un jūtām. Mazā izvērtēšana.

4.nodarbība. Sabiedrības atbildība (plānošana)
Programmas elementi: Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija. Rotaļlietas dizains. Diskusija + vēstule 
tuvam cilvēkam. „100% atbildība”  
Virstēma: Praktiski. Patstāvīgi. Rotaļlietas – kopā ar iniciatīvu.  Skices, dizains (individuāli un 
komandās). Radošs un plānošanas process

5.nodarbība. Manas vēlmes (realizācija)
Programmas elementi: Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija. Rotaļlietu veidošana. Diskusija + 
vēstule tuvam cilvēkam. „Manas vēlmes„.

6.nodarbība. Atbildības uzturēšana
Programmas elementi:  Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija. Rotaļlietu veidošana. Diskusija + 
vēstule tuvam cilvēkam. „Atbildības uzturēšana”.

7.nodarbība. Atbildības uzturēšana
Programmas elementi: Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija. Rotaļlietu veidošana. Diskusija + 
vēstule tuvam cilvēkam. „Atbildības uzturēšana”.

8.nodarbība. Prezentē izveidoto (izdomā, ka prezentēt). Noformēšana dāvanai – stāsts par dāvanu
Programmas elementi: Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija. Prezentācija un refleksija par izdarīto 
dāvanas noformēšana. Dāvanas noformēšana un stāsta veidošana Dāvanas noformēšana un stāsta 
veidošana.

9.nodarbība. Jaunas dzīves koncepts. Prezentācija – kā pasniegt dāvanas (foto, stāsts). 
Youthpass Programmas elementi: Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija. Fotogrāfijas dizaina vai 
video vēstules plānošana. Prezentācija un Youthpass veidošana. Youthpass rakstīšana. 

10.nodarbība. Noslēgums
Programmas elementi: Atskats-diskusija, ka vide ietekme manī, ka es pats ietekmēju uz 
vidi. Nākotnes plāns. Noslēgums.
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„Es un mana loma sabiedrībā”

Apmācību kursa mērķis: 
Apzināties savu vietu un lomu sabiedrībā.

Apmācību kursa uzdevumi:
Attīstīt sapratni par savu vietu sabiedrībā caur laika prizmu BIJU-ESMU-BŪŠU, izmantojot NI 
metodes (spēles, simulācijas, darbnīcas u.c.).
Apgūt jaunas iemaņas caur mūziku, mākslu un tehnoloģijām, kuras rosina uz iedvesmu 
tālākai darbībai un attīstībai.
Rosināt dalībnieku pašiniciatīvu tuvākajā nākotnē, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus/ 
vēlmes/ vajadzības.

1.nodarbība. Drošas vides izveide
Mērķis: Grupas izveide, ievirze apmācību procesā un saliedēšana
Programmas elementi: Grupas dalībnieku iepazīšanās gan savā starpā gan ar treneriem. 
Iepazīšanās ar pašu projektu un tā mērķiem. Kopīgo noteikumu izveide uz projekta laiku. 
Apkopojums par tēmu, ko jaunieši sagaida un vēlas iegūt no projekta. Dienas atskats/ 
refleksija grupās. MD: padomāt un uzrakstīt, kas katram individuāli asociējas ar vārdu 
SABIEDRĪBA (krāsa, nozīme, emocijas utt.)

2.nodarbība. Sabiedrības nozīme
Mērķis: Saprast kas ir un kā veidojas sabiedrība, pastiprināti pievēršot uzmanību par savu 
vietu un lomu tajā.
Programmas elementi: Izkustēšanās. Ieskats iepriekšējā nodarbībā. Kas ir sabiedrība un 
kā tā veidojas? Kā sabiedrība ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam sabiedrību. Klišejas un 
stereotipi, to pamatojums un izcelsme. Kolāža „Es kā sabiedrības daļa”, „Mana ģimene 
kā sabiedrības daļa”. Vēstule sev nākotnē (pēc projekta) no pagātnes. Dienas atskats/ 
refleksija grupās
MD: padomāt un uzrakstīt, kādas lomas grupas dalībnieks sev saskata SABIEDRĪBĀ, 
aprakstīt tās.



3.nodarbība. Ar zīmēšanas metodi attēlot sevi kā sabiedrības daļu laika joslā BIJU-ESMU
Mērķis: Apzināties savu pašreizējo situāciju, vietu un piederību sabiedrībai. Saprast, kā 
ir notikusi virzība no pagātnes uz tagadni un paraudzīties uz to no malas, caur dažādām 
zīmēšanas tehnikām.
Programmas elementi: Izkustēšanās. Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs. Izpratne 
par pagātni/ laika joslas sākuma punktu. Vizuāls attēlojums laika joslas sākuma punk-
tam ar akvareļu krāsām (izplūdis). Reflektēšana par radītajiem zīmējumiem. Izpratne 
par tagadni/ laika joslas esošā punkta meklējums. Vizuāls attēlojums laika joslas 
esošajam punktam ar grafiku/ tuša un krāsainas tintes (ass). Reflektēšana par radītajiem 
zīmējumiem. Atskatīšanas uz laika līniju BIJU-ESMU caur radītajiem zīmējumiem. Dienas 
atskats/ refleksija grupās.
MD: padomāt un uzrakstīt, kas es būtu pašlaik, ja man tagad tiktu dota iespējas savā 
pagātnē izmainīt trīs lietas (aprakstīt arī šīs lietas un to izvēles pamatojums).

4.nodarbība. Ar zīmēšanas metodi attēlot sevi kā sabiedrības daļu laika joslā - ES BŪŠU
Mērķis: Apzināties savas iespējas, lomu un vietu esošajā sabiedrībā veroties caur nākotnes 
prizmu un tādējādi saprast savu potenciālo virzību, kā arī iespējas to ietekmēt un kontrolēt
Programmas elementi: Izkustēšanās. Ieskats iepriekšējā nodarbībā. Izpratne par nākotni, 
laika joslas tālāko punktu. Vizuāls attēlojums laika joslas tālākajam punktam ar akrila 
krāsām uz audekla (grezns). Reflektēšana. Uzmundrinoša simulācijas spēle, par potenciālu 
iespēju satikt vienam otru nākotnē, pavisam citādā, sev neiedomājamā vidē. Pieredzes 
apmaiņa par jauniegūto pieredzi - zīmēšanu, kā izpausmes veidu. Dienas atskats/ 
refleksija grupās. MD: katram jaunietim radīt 1 skaņu (brīva izpausme, galvenais spēja 
atcerēties).

5.nodarbība. Vīrietis mājturībā. Skatījumā - BIJU-ESMU-BŪŠU
Mērķis: Apzināties savu lomu kā vīram, tēvam, vīrietim, kāda tā bija ir un būs.
Programmas elementi: Izkustēšanās. Ieskats iepriekšējā nodarbībā. Savas lomas kolāža 
laika plūsmā. Refleksija. Simulatīva spēle par vīrieša lomu dzīvē. Pankūkotava un salātu 
darbnīca. Refleksija par procesu un pieredzi. Dienas atskats/ refleksija. Mājas darbs: 
aprakstīt (ja ir iespēja atnest līdz) savu mīļāko fotogrāfiju, pamatot izvēli.
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6.nodarbība. Pašportrets
Mērķis: Apskatīt fotogrāfiju kā izpausmes līdzekli un ar to saistītās iespējas. Kā arī pievērst 
uzmanību tehnoloģijas attīstībai un tās ietekmi uz cilvēka ikdienu.
Programmas elementi: Izkustēšanās. Iepazīšanās ar pieaicināto ekspertu (fotogrāfu) un 
pašportretu kā izteiksmes līdzekli. Pašportretu kompozīcija/veidošana. Refleksija. Video 
par tehnoloģiju attīstību (Steve Hopkins) / filma „Internship”. Radošais CV (kolāža). 
E-portfolio. Dienas atskats.
Mājas darbs: izvēlēties pēdējo visspilgtāk atmiņā palikušo filmu un pamatot rakstiski savu 
izvēli.

7.nodarbība.  Teksta vārsmu sacensības/ REPS – iniciatīvas 1. nodarbība
Mērķis: Izprast mūziku, tās ritmiku un spēt izlikt savas emocijas rakstiski uz papīra.
Programmas elementi: Iepazīšanās ar pieaicinātajiem ekspertiem iniciatīvas iet-
varos. Veidot izpratni par to, kas ir reps, kā un kāpēc tas radies.  Takstsmēru un 
bītu apgūšana. Emociju izprašanas un pierakstīšanas veidi. Praktizēšana individuāli un 
pieaicināto ekspertu pavadībā. Refleksija. Mājas darbs: ar jauniegūtajām prasmēm uz 
papīra uzskicēt savu emociju gammu.

8.nodarbība. Teksta vārsmu sacensības/ REPS – iniciatīvas 2. nodarbība
Mērķis: Izprast mūziku, tās ritmiku un spēt izlikt savas emocijas rakstiski uz papīra
Programmas elementi: Mājas darbs. Emociju apzināšanās caurs spēlēm. Rakstīšanas 
asociācijas un vingrinājumi. Sava teksta pilnveidošana ar pieaicināto ekspertu palīdzību 
un pavadošā skaņdarba - „bītu” izvēle. Praktizēšana savienot tekstu kopā ar mūziku, 
nezaudējot ietverto emociju plūsmu. Pieredzes apmaiņa par jauniegūto pieredzi – mūziku/
rakstīšanu, kā izpausmes veidu. Refleksija.

9.nodarbība.  Mana vieta sabiedrībā – ES BŪŠU
Mērķis: Savilkt paralēles starp jauniegūtajām prasmēm un sevis atklājumiem ar savu 
skatījumu par sevi kā pilnvērtīgu sabiedrības daļu.
Programmas elementi:  Dažādu interesantu biogrāfiju apskate. Savas dzīves scenārija 
skice. Refleksija par sižetiem. Etīde par spilgtāko scenārija posmu. Nākotnes „biznesa 
plāns” grupai, kā vienotai cilvēku kopai. Vēstule sev nākotnē no pagātnes. Dienas atskats.
Mājas darbs: apkopot 9 dienās iegūtās emocijas un pieredzi un to uzzīmēt ar brīvi izvēlētu 
tehniku.
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10.nodarbība. KOPSAVILKUMS
Mērķis: Izvērtēt programmu un dalībnieku mācīšanās rezultātus.
Programmas elementi: Mājas darbs. Pie tējas un našķiem apspriest programmu. 
Uzklausīt jauniešu gūto pieredzi un ieteikumus nākamajiem projektiem. Youthpass 
veidošana. Vēstuļu salīdzināšana no 2. un 9. Dienas. Dāvaniņu saņemšana. Mājas 
darbs: izdzīvot sevis uzrakstīto dzīves scenāriju.

Programma Daugavgrīvas cietumā 2014. gadā

Māte raksta dēlam uz cietumu:
- Dēliņ. Pēc tam, kad tevi iesēdināja, es vairs nezinu, ko 
iesākt. Ar saimniecību galā netiku, dārzu uzrakt nevaru, 

kartupeļi nav iestādīti…
Dēls atbild:

- Mamm, dārzā labāk nerocies! Savādāk var sanākt, ka gan 
tevi iesēdina, gan man pāris gadus pieliek klāt.

Pēc mēneša dēls saņem vēstuli:
- Dēliņ, pēc tavas vēstules saņemšanas pie manis ieradās 

policija un izrakņāja visu dārzu.
Neko neatrada, nikni aizbrauca.

Dēls sūta atbildi:
- Mamm, kā varēju, tā palīdzēju! Kartupeļus gan nāksies 

stādīt pašai.

(Anektdote par cietumu)



„Es un manas personības attīstība”

Apmācību kursa mērķis: Apzināt un  pilnveidot sevis izzināšanu, izmantojot neformālās 
izglītības pieejas un principus. 

Apmācību kursa uzdevumi: 
-  Veicināt grupas saliedēšanos
-  Radīt izpratni par saskarsmes elementiem un verbālās/neverbālās saskarsmes nozīmi.
-  Apzināt emociju ietekmi uz uzvedību, dzīves kvalitāti, saskarsmi kopumā. To atpazīšana, 
nosaukšana.
-  Noskaidrot jaunieša vērtības un saskarsmes vietu vērtību skalā.
-  Attiecību/mijiedarbības nozīmes identificēšana.
-  Veicināt grupas dalībnieku izpratni par konfliktu attīstības stadijām, iespējamiem 
uzvedības modeļiem konfliktsituācijās.
-  Apzināt grupas nozīmi jaunieša ikdienā. ES un grupa.
-  Veicināt grupas kopīgu darbošanos, radot kaut ko jaunu.
-  Apzināt grupas dalībnieku stiprās puses, kas var palīdzēt mērķu sasniegšanā.
-  Izvērtēt apmācību programmu, dalībnieku mācīšanās rezultātus

1.nodarbība. Drošas vides izveide
Programmas elementi: Iepazīšanās ar apmācību programmas ideju, mērķiem. -Sevis 
un sava vārda prezentēšana. Grupas noteikumu izstrāde. Padziļinātākas iepazīšanās 
aktivitātes. „Personības vairogs”   -„Trīs patiesības un vieni meli”. „Aktīvais klusais 
telefons”. Komandas veidošana. Refleksija.

2.nodarbība. Prasme komunicēt( verbālā/neverbālā komunikācija)
Programmas elementi: Rīta aplis. „Žestu valoda” (katrs dalībnieks ar žestu palīdzību, bez 
vārdiem, izsaka savas sajūtas ar kurām ir ieradies uz nodarbību. Procesam jānorit ātrā 
tempā, pa ķēdīti. Viens dalībnieks parāda, tad otrs utt. Veidojas vesels žestu ansamblis). 
Miniteorija/diskusija, Kas ir verbālā/neverbālā komunikācija? (žesti, pozas, mīmika, balss 
tembrs, intonācija…), kādas ir grupas dalībnieku raksturīgākās komunikācijas īpatnības 
ikdienas saskarsmē? „Attēla kopija”. „Lēkt no krēsliem”. „Mēmais šovs”. „Visaugstākais 
tornis”. Refleksija.

Programma Jēkabpils cietumā 2014. gadā



3.nodarbība. Emociju un sajūtu apzināšana
Programmas elementi: Energizers. „Ātrie jautājumi”. Uzdevums „J”, „L”. Miniteorija/diskusija. 
Emocijas to veidi, grupas dalībnieku emociju „palete” (izbrīns, dusmas, prieks, bailes, interese, 
kauns, sajūsma, skumjas, mīlestība). „Tilta celšana”. Uzdevums „Dvieļu volejbols”. Refleksija.

4.nodarbība. Vērtības un saskarsme
Programmas elementi: Rīta aplis. Miniteorija/diskusija. Ka ir vērtības, kā tās mainās cilvēka dzīves 
laikā? Uzdevums „Mans vērtību koks”. Uzdevums „Sociālais futbols” /”Jauns sporta veids” (balsto-
ties uz vērtībām, kuras vēlas piedzīvot). Refleksija. 

5.nodarbība. Uzticēšanās SEV un CITIEM
Programmas elementi: Rīta aplis-„Burvju kaste”. Kolāža. Uzdevums „Kārtis”. Uzdevums: ”Mini pāru 
futbols”. Refleksija. 

6.nodarbība. Konflikti un to risināšanas stratēģijas
Programmas elementi: Rīta aplis-„Lapas uz galvas”. „Kopējā pasaka”. Miniteorija/diskusija. Kas 
ir konflikts? Kādas ir tipiskākās konfliktsituācijas grupas dalībnieku ikdienā? Konflikta stratēģijas: 
izvairīšanās (aiziešana no konflikta), konkurence   (pakļaušana), pakļaušanās/pielāgošanās, 
kompromiss, sadarbība.
-Lomu spēles (konfliktu risināšanas stratēģijas). Energizers. Refleksija.

7.nodarbība. Grupa kā mācīšanās resurss
Programmas elementi: Rīta aplis. Miniteorija/diskusija. Grupas jēdziens/tās nozīme/grupu veidi/
īpatnības. Uzdevums „Unikālā glezna”. Uzdevums „Zirņu skaitīšana”  individuāli/pārī/grupā. 
„Futbols ar brillēm”.  „Lidojošais paklājs”. Refleksija.

8.nodarbība. Grupa un pašorganizēšanās process
Programmas elementi: Uzdevums: „Pašorganizēšanās ar mērķi”( piem. ēdiena pagatavošana, 
sporta atribūts („papīra metamais kauliņš”). Refleksija.

9.nodarbība. Prasmju laboratorija manai dzīvei
Programmas elementi: Rīta aplis- „Saplacinātie”. Uzdevums- „Manas stiprās puses”. Diskusija: 
„Ieslodzījumu vieta kā resurss attīstībai?”Komandu disciplīnas kopīga mērķa sasniegšanai. 
Refleksija.

10.nodarbība. Ieguvumi
Programmas elementi: Rīta aplis-„Burvju kaste`2”. Uzdevums: „Ūdens liešana”. -Izvērtē apmācību 
procesu un ieguvumus (grupas/personiskos).

Programma Jēkabpils cietumā 2014. gadā



Izaicinājumi programmas ieviešanas laikā:
-  Pieradināt kolēģus kādu laiku domāt neformāli
-  Uzraugu maiņas un ietiepīgums 
-  Jauniešu etapēšana (uz citiem cietumiem, tiesām)
-  Dalībnieka pārvietošana uz kameru un liegums piedalīties turpmākās apmācībās
-  Vidus posma krīze gan vadītājiem, gan grupas dalībniekiem
(spoguļa efekts) - nogurums
-  Notikumi, kas notiek paralēli un emocionāli ietekmē grupas dalībniekus 
(piemēram, atņemts kaķēns) 

Sasniegumi:

Mazie: iespēja strādāt komandā un vadīt grupu NI; izstrādāt apmācību programmu; 
darbs ar sevi; jauniešiem jauna pieredze; jauniešu vēlme darboties nākot uz katru 
no nodarbībām.
Lielie: tika noorganizēta jauniešu grupa, kas piedalīsies neformālās izglītības 
apmācībās; tika novadītas 10 nodarbības; jaunieši caur NI atklāja sevī resursus un 
prasmes; noorganizējām ielu vingrošanas paraugdemonstrējumus ieslodzījuma 
vietā. 

Ieteikumi:
-  Veidot grupu ar rezervi, jo kāds tiks etapēts, kāds nonāks kamerā, kāds atteiksies 
turpināt.
-  Striktāk atrunāt grupas dalībnieku atbildību uzsākot apmācību procesu 
(uzvedība, pārkāpumi ikdienā un to ietekme uz apmācībām), 
-  Grupas vadītāju mijiedarbības elastība un refleksijas nozīme mazajās komandās
-  Iesaistīt NVO / jauniešu centrus procesā – ir ļoti vērtīgi
-  Uz dažām nodarbībām iesaistīt arī citus ieslodzītos
-  Atcerēties lielo bildi un lielo mērķi, kāpēc tas tiek darīts un kādu labumu tas nes.

Programma Jēkabpils cietumā 2014. gadā



“Paši un portreti” 



Nodarbības Jelgavas cietumā 2014. gadā

„Sociālās lomas” 

Apmācību kursa mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu 
neformālās izglītības programmu, veicinot viņu sociālo lomu atpazīšanu, 
iepazīšanu un sajušanu gan attiecībā uz ieslodzījuma vietu, gan brīvībā.

Apmācību kursa uzdevumi:
-  Īstenot 2.posmā sagatavotās neformālās izglītības programmas ieslodzījuma 
vietu jauniešiem, atbilstoši dalībnieku veiktajai ieslodzīto jauniešu profila un 
vajadzību analīzei, domājot gan par tās formu, gan saturu;
-  Turpināt attīstīt platformu (iespējas) 3.-6.posma realizācijai un identificēt NI 
nozīmi (vietu, lomu un sagaidāmiem rezultātiem) ieslodzījuma vietā;
-  Turpināt attīstīt sadarbību ieslodzījuma vietu darbinieku un sabiedriskā sektora 
pārstāvju komandās un veicināt komandas dalībnieku kompetences NI jomā;
-  Veicināt kvalitatīvu mācīšanās vidi ieslodzītajiem jauniešiem un analizēt 
dalībnieku kompetences attīstību;
-  Veicināt iniciatīvu kā mācīšanās formu attīstību ieslodzījuma vietās.

1.nodarbība. Es
Programmas elementi: Iepazīšanās: vairogs; jautājumi, ko vēlas uzzināt par citiem; 
pirmie iespaidi par attēlu (asociācijas – loka ciet bildītes). Stāšanās pēc pazīmēm 
gan ar runāšanu, gan bez [pašiem jānostājas līnijās pēc vārda pirmajiem burtiem, 
dzimšanas datuma, utt]. Vārdi sarakstīti. Iepazīstināšana ar apmācību un iniciatīvu 
konceptu. Nākotnes projicēšana – kas šeit notiks, ko darīsim. Dalībnieku gaidas un 
vēlmes. Rokasgrāmatas izgatavošana un titullapas veidošana. Grupas un drošas 
vides veidošanas uzdevums. Grupas noteikumu gatavošana. Refleksija un ieraksts 
rokasgrāmatā.



2.nodarbība. Es mazajā grupā
Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai nodarbībai. Atkārto 
iepazīšanos – atsauc vārdus atmiņā. Grupas un drošas vides veidošana – pieskaršanās 
un saskaršanās,   staigāšana, kustību vingrinājumi. 3 pērtiķi – zīmēšana/veidošana ar 
mugurām. Zirņu uzdevums. Apvienojošais uzdevums grupā  Iespējamā misija. Nedaudz 
teorijas par sociālajām lomām. Cilvēks visā augumā -> katrs uztaisa sevi kā interaktīvo 
tāfeli, ko pēc tam apdzīvot – idejas tai var smelties iepriekšējā nodarbībā. Grupas kopuzde-
vums – radīt vizuālu kopdarbu. Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā. 

3.nodarbība. Es ieslodzījumā
Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai nodarbībai. Grupas 
un drošas vides veidošana – neliels uzdevums grupas sajūtai -> piemēram, muzikāla 
skaņdarba veidošana vai Cilpa. 
Sākumā pa pāriem, pēc tam lielajā grupā veido – kas ir ieslodzītais vispār? Pēc tam skatās 
uz sevi kā ieslodzīto. Sava cilvēka apdzīvošana. Kādas lomas ieslodzījuma vietā? Kādas 
sistēmas ir apkārt?
Debates: 10 iemesli, kāpēc man nav jāiet laukā un kāpēc man nav jāmainās? Refleksija un 
ieraksts rokasgrāmatā.

4.nodarbība. Es brīvībā
Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai nodarbībai. Varoņu 
stāsta/ bēdu ielejas koncepti – kā ir būt brīvībā? Ieslodzījuma un brīvības aisbergi – 
kur veidojas sadursme? Gandarījuma krēsls. Situāciju lomu spēles, kā iejūtas dažādās 
situācijās brīvībā. Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā.

5.nodarbība. Kā es atpazīstu sociālās lomas” - refleksijas un resursu nodarbība
Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai nodarbībai. 
Improvizācijas teātris ar Projektu darbnīcu un Jelgavas novada Jauniešu domes cilvēkiem 
par sociālām lomām un to atpazīšanu un izspēlēšanu dažādās situācijās. Nākamo 
nodarbību plāns un lomas, kas interesē. Atbildības uzņemšanās. Refleksija un ieraksts 
rokasgrāmatā.

Nodarbības Jelgavas cietumā 2014. gadā



Nodarbības Jelgavas cietumā

6.nodarbība. Es darba tirgū Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai 
nodarbībai. Paši sāk nodarbību. Neformālā izglītība un tas, ko darām apmācībās. Pašnovērtēšana 
kā kompetence, ko iegūt NI un kas svarīga darba tirgū. Sasniegumi, neveiksmes. CV veidošana 
kolāžas formā. 4 soļu darba meklēšanas rokasgrāmata. Darba intervija ar scenāriju. Refleksija un 
ieraksts rokasgrāmatā.

7.nodarbība. Es brīvajā laikā Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai 
nodarbībai. Paši sāk nodarbību. Scenārijs “Vilciens”. Ielu vingrotāji.
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā.

8.nodarbība. Es valsts sistēmā
Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai nodarbībai. Paši sāk nodarbību. 
Simulācija – savas Valsts izveide. Valsts iestāžu nozīme un loma – ko kura iestāde dara. Aktivitāte 
par stereotipiem. Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā.

9.nodarbība. Es ģimenē Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Plāns šai 
nodarbībai. Paši sāk nodarbību. Pašu veidots ģimenes foto. Filma “Lielā zivs”. Teātra nodarbība ar 
biedrību “Teātris un izglītība” - par ģimeni un lomām. Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā. 

10.nodarbība. Es cilvēks Programmas elementi: Atskats uz iepriekšējām nodarbībām. Plāns šai 
nodarbībai. Paši sāk nodarbību. Balona spēle. Pašportretu darbnīcas. Izvērtē apmācību procesu 
un ieguvumus, gatavo Youthpass. Apdomā turpinājuma iespējas. Svinēšana. Refleksija un ieraksts 
rokasgrāmatā.

No izvērtēšanas anketām jauniešiem:
Kas bija tas, kas motivēja piedalīties apmācībās visā to garumā?
Draugi, Iespēja iepazīt sevi tuvāk, pašanalīze.
Jaunums
Man tas bija interesanti un neparasti
Interese, jo katrā no nodarbībām daudz ko paņēmu sev
Kas bija vērtīgākais, ko guvi šajās apmācībās?
Prasmes atrast risinājumus dažādām situācijām. Vērtīgākais man bija attieksme.
Foto un viss pārējais, kas bija nodarbību garumā
Komunikācija
Kā Tu raksturo šīs apmācības?
Ļoti pozitīvi. Cool, vajag ko tādu veidot biežāk :)



“Paši un portreti”



INICIATĪVU PROJEKTI IESLODZĪJUMA VIETĀS

2014. gada Šķeļot viļņus programmā tika īstenoti 14 iniciatīvas projekti Iļģuciema,
Jelgavas, Jēkabpils, Daugavgrīvas un Centrālcietumā.
Iniciatīvas projektus iesniedza biedrības un pašvaldības un to tēmas bija ļoti dažādas - no 
skaistumkopšanas apmācībām līdz tekstu vārsmu sacensībām.

Daži no projektiem:
“Ceļš caur sabiedrību - improvizācija”
Biedrība „Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”/ Iļģuciema cietums
Mēneša garumā notika 5 radošās darbnīcas – improvizācijas teātra nodarbības, kur kopā 
darbojās gan ieslodzījumā, gan brīvībā esošie jaunieši, tādējādi uzlabojot komunikācijas 
prasmes, savstarpējās sadarbības prasmes, atbildības sajūtu vienam pret otru. Projekta 
ietvaros satikās jaunieši no brīvības ar jaunietēm, kas atrodas ieslodzījumā. Brīvībā 
esošajiem jauniešiem bija iespēja iepazīt jaunietes ieslodzījumā un lauzt stereotipus par 
ieslodzījumu. Projektā piedalījās 10 jaunieši brīvībā un 10 ieslodzītās jaunietes.

„[At]griešanās: foruma teātris kā metode sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
resocializācijai”
„Latvijas labklājības veicināšanas biedrība “Atskalas””/ Iļģuciema cietums
Projekta ietvaros, izmantojot apspiesto psiholoģijas pieeju un forumteātri, tika veicināta 
jauniešu abpus ieslodzījuma vietas sienām izpratne par ģimenes un sabiedrības lomu 
bijušo ieslodzīto ilgtspējīgai reintegrācijā brīvībā. Tika organizētas nodarbības Iļģuciema 
meitenēm un līdzīgas nodarbības notika ar jauniešiem ārpus ieslodzījuma rezultātu 
prezentācijas pasākumā. Projektā piedalījās vidēji 4-7 dalībnieces no Iļģuciema cietuma un 
9 jaunieši ārpus ieslodzījuma.

„Atver durvis nākotnei!”
Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola/ Iļģuciema cietums
Projekta laikā tika veicināta sadarbība starp skolēniem, starp skolēniem un skolotājiem, 
starp skolēniem un Iļģuciema sieviešu cietuma jauniešiem. Notika vairākas/dažādas 
aktivitātes, kuru ietvaros uzlabojās jauniešu un arī citu projektā iesaistīto personu 
komunikācijas un socializēšanās prasmes, izmainījās priekšstats par veselīgu dzīvesveidu, 
par sieviešu nozīmi mūsu dzīvē, brīva laika lietderīgo izmantošanu, savas nākotnes 
plānošanu. Projektā kopumā iesaistījās 11 jaunietes no Iļģuciema cietuma un 35 jaunieši 
no brīvības.



INICIATĪVU PROJEKTI IESLODZĪJUMA VIETĀS

“Solis pretī”
Madonas Bērnu un jauniešu centrs/ Jēkabpils cietums
Projekta galvenā ideja bija radīt pozitīvu nojausmu par plašām brīvā laika pabadīšanas 
iespējas ārpus cietuma, kā arī apzināties, ko vēl var darīt cietumā, lai turpinātu attīstīties.
Aktivitātes: pamati un ieskats improvizācijas teātrī, individuālie, pāru un komandu uzde-
vumi, lai veicinātu sevis atraisīšanu, dziļāku iepazīšanu, radošumu, sadarbību, uzticēšanos, 
attīstītu humora sajūtu. 
Intereses radīšana un iesaistīšana ielu vingrošanā, kā alternatīvu sporta veidu sporta zāles 
aktivitātēm (ielu vingrošana ir sporta veids, ko iespējams veikt brīvā dabā, iespēja sevi 
pašapliecināt pozitīvā veidā). Pozitīvā piemēra sniegšana par jaunieti, kurš ar mērķtiecību 
, neatlaidību un diezgan grūtu darbu guva rezultātus ielu vingrošanā. 
Kopā ar jauniešiem no brīvības tika radīta sava galda spēle Dixit, kura jaunieši gan 
cietumā, gan brīvībā zīmēja savu izpratni par brīvību un ieslodzījumu. 

“Ej uz priekšu – nebaidies!”
Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola/ Jēkabpils cietums
Projekta galvenā ideja bija attīstīt jauniešu potenciālās dotības, veicināt pilnvērtīgu, 
vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Kopīgi tika realizēta radošā darbnīca, kur jaunieši mācījās veidot aproces, gatavot suši 
un tiramisu. Jaunieši no vakarskolas ar IV jauniešiem veica diskusiju par dažādu brīvības 
izpratni, savas nākotnes plānošanu un veselīgu dzīvesveidu esot jaunietim. 
“Improvizācijas teātris kā metode sociālās atstumtības riskam pakļauto resocializācijai”
„Latvijas labklājības veicināšanas biedrība “Atskalas””/ Jelgavas cietums
Biedrība vadīja improvizācijas teātra nodarbību par sociālām lomām, dažādiem ģimenes 
modeļiem un attiecībām ģimenē jauniešiem Jelgavas cietumā. Programmā piedalījās 
seši jaunieši. Nodarbības laikā ar neformālās izglītības pieeju tiks aktualizēti ģimenes un 
attiecību veidošanas jautājumi kā arī caur improvizācijas teātri izspēlētas iepriekš sagata-
votas attiecību situācijas, pēc kurām notiks reflektējoša diskusija.
Projekta noslēgumā notika rezultātu izplatīšanas pasākums jauniešu centrā Kaņieris.



INICIATĪVU PROJEKTI IESLODZĪJUMA VIETĀS

“Paši un portreti”
Projektu darbnīca kopienām/ Jelgavas cietums/ Daugavgrīvas cietums/ Cēsu Probācijas 
dienests/ Lielvārdes jaunieši
Projektā jaunieši ieslodzījuma vietās un ārpusē piedalījās pašportretu darbnīcās, attīstot 
jauniešu intereses un kompetences tehnoloģiju un pašrefleksijas jomās.
Jaunieši veidoja pašportretus, kolaboratīvos portretus, kā arī veidoja savas ikdienas 
atspoguļojumu, izzinot fotogrāfijas tehnikas un kompozīciju, kā arī reflektējot un nosakot, 
ko viņi vēlas parādīt par sevi, savu būtību un savu dzīvi citiem cilvēkiem.
Kopā darbnīcās piedalījās apmēram 40 dalībnieki. Katrs saņēma savu portretu izdrukas, 
kā arī daļa darbu tika izstādīti Šķeļot viļņusbloga vietnē. 

“Teātris jauna cilvēka dzīvei”
Projektu darbnīca kopienām/ Jelgavas novada Jauniešu dome/ Jelgavas cietums
Projekta mērķis bija attīstīt jauniešu, kas saistīti ar  ieslodzījuma vietām un ārpus tām, 
sociālās prasmes, veidojot attiecības un sadarbību starp dažādu grupu jauniešiem, 
mācoties atpazīt sociālās lomas ieslodzījuma vidē un ārpus tās un radot impulsus lomu 
izpildes maiņai.
Projektā Jelgavas novada Jauniešu padomes jaunieši piedalījās improvizācijas teātra 
nodarbībā kopā ar Jelgavas cietuma jauniešiem. Pēc nodarbības jaunieši un nodarbību 
vadītāji dalījās pieredzē un veicināja diskusiju par darbu ar ieslodzītajiem jauniešiem 
darbam ar jaunatni veltītajos forumos un konferencēs.

“Teksta vārsmu sacensības/ REPS”
Biedrība „Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”/ Daugavgrīvas cietums
Projekta mērķis bija iekļaut sociāli atstumto sabiedrības grupu, kurai plānota 
atgriešanās no ieslodzījuma vietas, kā arī mudināt brīvībā esošos jauniešus uz
līdzdalību sabiedriskajā sektorā. 
Projekta ietvaros, mēneša garumā paralēli notika 4 radošās teksta vārsmu darbnīcas 
gan ieslodzījumā esošajiem, gan brīvībā esošajiem jauniešiem. Jaunieši mācījās veidot 
tekstus un  tos skaitīt ritma pavadījumā. Darbnīcas tika noslēgtas ar kopēju uzstāšanos 
Daugavgrīvas cietumā. 
Filma par šo procesu pieejama Youtube vietnē ar nosaukumu:
“Teksta vārsmu sacensības/REPS” Daugavpils cietumā “Baltais Gulbis”



PĀRDOMAS PAR INICIATĪVĀM

Improvizācijas teātris bija kā pārbaudījums klienta
„manipulatoram” – pieņemt izaicinājumu ļauties procesam un 

būt brīvam vai palikt „ieslodzītā” kurpēs.
(Dace, Ēvija, Svetlana)

Šoreiz programmā iniciatīvu īstenošanai bija paredzēts ļoti maz laika - 2 mēneši 
no septembra vidus līdz novembra vidum. Tika izdarīts daudz, cilvēki, kas bija 

iesaistīti iniciatīvās, jutās iedvesmoti darīt vairāk. Šobrīd vairākas no iesāktajām 
iniciatīvām ir turpinājuma gatavošanas posmā.

Interese vienam par otru, kas saista jauniešus ārpusē un iekšpusē ir pamatīgs 
motivators piedalīties kopīgajās nodarbībās un aktivitātēs. 

Jelgavas novada Jauniešu padomes jaunieši nodarbības cietumā izvērtēšanā teica, 
ka šī pieredze viņiem ir palīdzējusi saprast, ka jaunieši ieslodzījuma vietā nav 

ieslodzīti briesmoņi, kuriem labāk netuvoties arī pēc atbrīvošanas. Viņi uzskatīja, 
ka šādas kopīgas aktivitātes ir svarīgas, lai, iepazīstoties ar kādu, kas bijis cietumā, 

nebūtu vēlmes viņu turpināt sodīt, izvairoties no saskarsmes ar šo cilvēku.

Jauniešiem ieslodzījuma vietās šī bija iespēja satikt tādus cilvēkus, ko viņi ikdienā 
nesatiktu, pat ne atrodoties brīvībā. Jauniešiem bija iespēja saprast, cik atšķirīgas 

var būt cilvēku izvēles un veidi, kā dzīvot.

 “Ieslodzīti vēlas augt un attīstīties, viņiem ir ļoti lielas idejas, 
kā lietderīgi lietot līdzekļus. Resursi cietumos ir ierobežoti. Liels 

pluss, ja cietumā nāk cilvēki no brīvības.”
(Krista Projekta prezentācijas pasākumā no auditorijas)



PAŠI UN PORTRETI



PAŠI UN PORTRETI



PAŠI UN PORTRETI



PAŠI UN PORTRETI



IZVĒRTĒŠANA

Programmas laikā notika gan regulāras apmācību izvērtēšanas pēc katras
no nodarbībām to vadītāju un kouču komandā, gan atsevišķas iniciatīvu
projektu izvērtēšanas. Kopīgas programmu norises izvērtēšanas tika rīkotas
divreiz - programmu vidusposmā (vidustermiņa izvērtēšana) un noslēgumā
(beigu izvērtēšana).

Vidustermiņa izvērtēšana ilga vienu pilnu darba dienu. 

2014. gada vidustermiņa izvērtēšanas programma:

9:30 
Laipni lūdzam! Atkalsatikšanās.
Kur mēs katrs esam? Mazās grupas dalās pieredzē.
11:00
Pauze
11:20
Supervīzijas cikls: risinājumi, izaicinājumi, jautājumi, pozitīvie/negatīvie
13:00 – 14:00
Pusdienas
14:00
Supervīzijas cikla prezentācijas
15:10 – 15:30
Pauze
15:30
Apliecības par mācīšanās procesu. Tehniskie un citi jautājumi 
17:30
Ceļš uz mājām



IZVĒRTĒŠANA

Daži no 2014. gada vidustermiņa izvērtēšanā aktualizētajiem jautājumiem:

     Attiecībā uz mērķa grupu
- ko darīt, ja kāds dalībnieks nevēlas piedalīties nodarībās vai nostājas
pret-pozīcijā?
- ko darīt, ja kādam no dalībniekiem aizliedz piedalīties apmācībās?
- kā nodrošināt piederības sajūtu grupai arī pēc apmācībām?

      Attiecībā uz lomām apmācītāju komandā
- kā ievērot laiku un neaizpeldēt no tēmas? 
- kā noturēt NI rāmi un neiedziļināties iepriekšējā pieredzē?

      Attiecībā uz sistēmu un sadarbību
- kā panākt, lai NI ir daļa no izglītības formām ieslodzījuma vietās?
- kā līdzsvarot sociālās rehabilitācijas darbu un drošību?
- Vai visi darbinieki izprot ieslodzījumu vietu mērķus?
- Vai iniciatīvai jābūt nosodāmai?
- Kuri ir tie cilvēki, kas rada sistēmu? Sistēmu, kuru izmanto,
lai nedarītu, nevis darītu.

Šajās sarunās nonācām līdz sistēmas smagnējībai un pretrunai – ka
ieslodzījuma vietās viss nepieciešamais sociālajai rehabilitācijai jau pastāv, taču 

daudzi ieslodzījuma vietu darbinieki un nevalstiskā sektora pārstāvji par to nezina 
vai neizmanto.  Izvērtēšanā daudz tika runāts arī par iespējām sistēmas uzlabo-

jumiem, ta nu visi piekrita, ka mārmaiņas sistēmā ir ļoti ilgstošs process.



2014. gada izvērtēšanas gala programma

IZVĒRTĒŠANA

Laiks 19.11.2014. 20.11.2014.

8:00

9:00
Nokļūšana uz apmācību vietu

Brokastis

NI un ieslodzījuma vietas

ilgtermiņā

11:00 Kafjas pauze

11:00
Atkalsatikšanās un satuvināšanās 

Apmācību uzdevumi un fokuss

10.12

plānošana izvērtēšana

12 00 Gatavošanās prezentācijām Pusdienas

13:00 Pusdienas Došanās mājās

14:00

NI apmācību ieslodzījumu vietā

prezentācijas

Iepriekšējā gada dalībnieku atziņas

Jautājumi, komplimenti un komentāri

16:00 Kafjas pauze

16:30

NI un jaunatnes darba ieslodzījumu

vietās izvērtēšana

Darba grupas ilgtermiņa idejām -

sākums

19:00 Vakariņas

20:00
Neformālais vakars ar sarunām un

stāstiem

:



Izvērtējot neformālās izglītības iedzīvošanās iespējas ieslodzījuma vietās piecu 
gadu griezumā dalībnieki par iespējamu un vajadzīgu atzina:

 
vērtību maiņu;

NI apmācības visiem darbiniekiem;

NI iekļaušana RSC kā normatīvo aktu;

NI kompetentu cilvēku  darbs ieslodzījuma vietās;
izmaiņas likumdošanā birokrātijas mazināšanai;

stresa mazināšanas programmas visiem darbiniekiem;
motivēti darbinieki;

izolācijas mazināšana uz mūžu notiesātajiem;
jaunas iniciatīvas;

NI kā ikdiena;
valsts budžets NI pasākumiem.

IZVĒRTĒŠANA

2014. gada ŠĶEĻOT VIĻŅUS statistika: 
Apmācības:

4 ieslodzījuma vietas/ 18-30 gadi/ 43 cilvēki uzsāka apmācības,
35 - pabeidza/ 45 darbinieki un NVO cilvēki/ 20 000 Euro kopējās izmaksas

Iniciatīvas:
5 ieslodzījuma vietas/ 14 projekti/ 290 iniciatīvu dalībnieku/ 34 567,41 euro

4500 bloga apmeklētāju



Neformālā izglītība ieslodzījuma vietā nozīmē tikšanu cauri vairākiem sistēmas 
un sākotnējas cilvēku piesardzīgas vai noraidošas attieksmes slāņiem; īpaši pievērst 
uzmanību sākotnējām attiecībām – saprast, kāpēc tas notiek, ko tas dos, radīt 
drošības un piederības sajūtu; tā arī nozīmē sevis apzināšanos un piedzīvošanu 
iespējams jaunā un nepieredzētā veidā, vēlmi sevi attīstīt; regulāru atduršanos pret 
to, ka tas, kā notiek nodarbības, nav tas, kāda ir cietumu realitāte. Katra para-
duma, uzvedības un, vēl jo vairāk, attieksmes maiņa prasa daudz daudz lielāku 
piepūli, neatlaidību un motivāciju, nekā tas ir brīvībā. 

Ieslodzījuma vieta neformālajā izglītībā nozīme ļoti plašu iespēju lauku. Tai jau 
ir potenciāls aizsākties pirms jaunieši nonāk ieslodzījuma vietā, kamēr viņi tur 
atrodas un viennozīmīgi pēc tam. Savā ziņā IV neformālajā izglītībā ir arī zināms 
izaicinājums un iziešana ārpus ierastā, tā dod iespēju neformālai izglītībai arī augt, 
gūt jaunas perspektīvas gan pieejās, gan attieksmēs. Un vēl tā noteikti ir arī cilvēki, 
kuriem ir jābūt motivētiem, ar NI dzinuli iekšā mācīties pašiem un dot iespēju augt 
jauniešiem, neskatoties uz stagnējo struktūru. 

Programmu ieviešana nebija viegla nevienam - ne jauniešiem, ne programmu 
ieviesējiem, ne iestāžu darbiniekiem.

Tomēr tās ļoti daudz visiem iesaistītajiem iemācīja
-

(1) tās deva izpratni par to, ka cietumam kā videi ir jāmāca uzņemties atbildība, 
bet nevis jāpiedāvā “nekas” (Karaļa dzīvi)!
(2) tā bija iespēja pašiem jauniešiem praktiski piedzīvot līdzvērtīgā vidē, dažādas 
radošas un praktiskas darbnīcas;
(3) daži cietuma darbinieki (starpnozaru komandā), paši piedzīvojuši NI, sadarbo-
jas savā starpā un izprot daudz vairāk NI nozīmi cietumos un sinerģiju iekša -āra;
(4) ieslodzījuma vietas ir gatavas un vēlas realizēt projektus un piesaistīt līdzekļus 
materiāliem un vides iekārtošanai.

SECINĀJUMI PAR PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU



Tomēr neformālās izglītības ieviešanai ieslodzījuma
vietās ir arī nopietni šķēršļi:

-  birokrātija un sadarbības trūkums, kā arī izpratnes par NI trūkums;

- iespēja NI ieviest ieslodzījuma vietās šajā projektā balstījās tikai uz dažu 
ieslodzījuma vietu darbinieku iniciatīvu un pašaizliedzību, sistēmas atbalsts bija 

minimāls.

- resocializācijas darbinieki tiek piesaistīti un izmantoti citiem pasākumiem, kas 
nav tiešā veidā saistīti ar jauniešu resocializāciju.

- ieslodzījuma vietas gribētu turpināt NI ieviešanu, taču
ne uz esošo cilvēkresursu bāzes.

SECINĀJUMI PAR PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU

Neformālā izglītība izaicina klientu būt patiesam, jo 
darbojoties klients bieži pat neapzinoties, pēkšņi ierauga 
sevī ko tādu, ko varbūt ir rūpīgi slēpis. Atziņa ir tāda, 
ka ne vienmēr  tas ko klients slēpj, ir slikti. Izrādās, ja 
sāk par slēpto runāt, tas vairs nav kā slogs, bet kļūst par 
pieņemtu daļu no paša.

(Dace, Ēvija, Svetlana)



Ieslodzījuma vietu un jauniešu ieguvumi no programmas

Ieslodzījuma vietu darbinieku veiktā analīze
(viens pret viens - ieguvums jaunietim ir ieguvums arī ieslodzījuma vietai un otrādi)

Ieslodzījuma vietu ieguvumi Jauniešu ieguvumi

Resocializācijas instruments Aktivitāšu daudzveidība
Inventārs notiesāto aktivitātēm Iespēja piedalīties sporta aktivitātē 

(forbols) izmantojot piemērotu, 
atbalstošu inventāru

Tiek veidota sadarbība starp IeVP un 
sabiedrisko sektoru

Notiesātie tika informēti par sabiedrisko
sektoru un dažādām nevalstiskajām 
organizācijām

Darbinieku attieksmes maiņa pret 
resocializācijas pasākumiem

Notiesāto attieksmes maiņa pret 
resocializācijas pasākumiem

Normatīvo regulējumu pilnveidošana 
(pozitīvs piemērs var radīt labvēlīgu 
augsni grozīt normatīvos aktus)

Labvēlīgāka vide ieslodzījumu vietās

Elastība ieslodzījuma sistēmā Iespējas satikties ar jauniešiem no 
brīvības (nepilngadīgie, pilngadīgie)

Izglītotus darbiniekus (mūžizglītība) Kvalitatīvs speciālists-psihologus, so-
ciālais darbiniekus (pakalpojums)

Klients ievēro režīma prasības, ir 
motivēts

Motivācija atbrīvoties

Stereotipu laušana (NI cietumā ir 
iespējama)

Cerības, ka varbūt savādāk

Jaunas idejas projektiem un iniciatīvām Uzticēšanas
Atklātums (sabiedrība uzzina vairāk par
labiem darbiem cietumā)

Pozitīvas emocijas

Sabiedrības informētība, kas dod 
pozitīvu attieksmi – stereotipu laušana

Novērš nepieciešamību manipulēt

Mazinās izolācijas nozīme soda izpildē Gatavība atzīt, ka ir problēma un lūgt 
palīdzību

Kopēji mērķi ieslodzījuma vietas daļām Spriedzes mazināšanās, nešķiež laiku 
izdzīvošanai

Uz mūžu notiesāto apvienošana ar 
citiem

Jauna vide uz mūžu notiesātajiem



Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktā analīze

Sistēmas ieguvumi Cietumu ieguvumi
Profesionālāki darbinieki Darbinieku apmācība/profesionālo 

kompetenču pilnveide
Uzlabojas atskaišu un pārskatu rezultāti Kvalitatīvi aizpildīts „brīvais laiks”
Idejas programmu izstrādei Inventārs „brīvā laika” pasākumiem
Nodibināti vajadzīgi kontakti ar 
„ārpasauli”

Atrada telpas, kuras varēs izmantot 
„brīvā laika” pasākumiem

Veiksmīgi sadarbojamies ar VPD (Valsts 
Probācijas dienestu)

Ideju pārņemšana un ieviešana savā 
sturkturvienībā

Mobilitāte Talantu atklāšana darbinieku vidū
Prasme strādāt stresa situācijā un pieņemt
atbaidīgus lēmumus

Dažādots ikdienas darbs

Reklāma Iespējas un izaicinājums – Viss ir 
iespējams!/pozitīvā domāšana

Drošības daļas atieksmes maiņa pret 
resocializāciju

Iedvesma nākošām 
darbībām/aktivitātēm

Man ir sajūta, ka ar katru nodarbību klienti aizvien 
vairāk atpazīst brīvības realitāti, kas ir saistīta ar 

atbildību un atpazīst sevi kā atbildīgu, nobriedušu 
personību. Lēnām klienti atpazīst savu gatavību, vai tieši 

pretēji – negatavību, būt brīviem. 

(Dace, Ēvija, Svetlana)



JAUNIEŠU IEGUVUMI

Jauniešu ieguvumi apmācību procesā - citāti no dalībnieku 
pašizvērtējumiem Youthpass (www.youthpass.eu)

Saziņa dzimtajā valodā
Saziņa dzimtajā valodā ļoti laba. Patīk komunicēt dzimtajā 
valodā. Prasme uztvert un apstrādāt informāciju, veidot
dialogus. Pilnveidoju vārdu krājumu. (Kaspars)

Saziņa svešvalodā
Bagātināšana notika komunikācijā ar administrācijas 
pārstāvjiem un neformālās izglītības pasniedzējiem
(vārdu, terminu tulkojums). No manis bagātinājās citi
grupas dalībnieki, kuri slikti pārvalda latviešu valodu.
(Māris)

Matemātiskā komeptence, sociālās zinības un tehnoloģijas
Runājot par bērnu rotaļlietām, man gribējās izveidot 
interaktīvos klucīšus savam dēlam. Klucīšu izgatavošanas 
procesa sākumā izmantoju un attīstīju tādas projektēšanas 
prasmes kā dizains, izmērs krāsu izvēle. Klucīšu izgatavošanai 
es izmantoju koka brusas, lineālu, krāsas, laku, trafaretus, 
smilšpapīru un elektrisko finierzāģi. (Pāvels)

Savas kultūras apziņa un kultūras izpausme
Pozitīvi attiecos pret radošumu un vēlos attīstīt estētisko spēju 
caur māksliniecisko pašizteiksmi. (Sergejs)



JAUNIEŠU IEGUVUMI

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība
Es apzinājos, cik svarīgi ir uzņemties iniciatīvu, lai sasniegtu 
savu mērķi. (Ivars)

Ja mani kolēģi darbojās, tad man radās motivācija darīt 
kopā ar viņiem. Ja rezultātā vai procesā es redzu jēgu, tad 
es noteikti to darīšu. Kas attiecas uz manu personīgo attīstību 
un personīgajiem procesiem, man vieglāk ir organizēties 
individuāli. (Vladimirs)

Mācīties mācīties
Patstāvīgi turpinu mācīties, efektīvi plānojot mācību laiku. 
Mācībās esmu ļoti neatlaidīgs un koncentrējies. Pozitīva at-
tieksme un nezūdošā motivācija pret mācībām, dod man 
pārliecību un ļauj ar panākumiem mācīties visu dzīvi. (Artūrs)

Sociālā un pilsoniskās prasmes
Es attīstījis saskarsmes un komunikācijas prasmes, sadarbības 
prasmes nepazīstamo cilvēku grupā. Esmu apguvis zināšanas 
par savām tiesībām un apzinājies savu lomu sabiedrībā. 
(Konstantīns)



PAR..

Izmantojot neformālo izglītību, ir iespēja atpazīt 
un apzināties savas lomas treneriem komandā. 
Neformālā izglītība iesūc sevī ne tikai klientu, bet arī 
pašus trenerus un dod jaunu pieredzi par gatavību 
pieņemt atbildīgus lēmumus strādājot savu darbu 
(Dace, Ēvija, Svetlana)

Mūsu ieguvumi šajā programmā: iespēja strādāt 
komandā un vadīt grupu NI; izstrādāt apmācību 

programmu; darbs ar sevi; jauniešiem jauna piere-
dze; jauniešu vēlme darboties nākot uz katru no 

nodarbībām.

(Dace / Jēkabpils cietuma komanda)



Kā neformālo izglītību ieviest ieslodzījuma vietās?

Izvērtējot programmu ieguvumus un iespējas visbiežāk minētie ieteikumi darba ar
jaunatni attīstībai Latvijā, tai skaitā strādājot ar jauniešiem ieslodzījuma vietās ir 

- Jaunatnes likuma normu ieviešana ieslodzījuma vietās (t.sk. nodalīti un identificēti 
jaunatnes lietu pasākumi, kas vērsti uz pilnveidi un attīstību; pieeja jaunatnei aktuāliem 

pašattīstības un veselības pakalpojumiem; identificēti un nodalīti resursi
(arī finanšu) jaunatnes darbam)

- jaunatnes darbinieka darbs ieslodzījuma vietā (vai nu kā atsevišķa štata vieta,
vai dalīti ar darbu jauniešu centrā ārpus cietuma)

- jauniešu klubu izveide cietumos, tos var piesaistīt NVO vai pašvaldībai;

- sadarbība ar pašvaldības jauniešu centriem un jauniešu NVO

- “Sadraudzības” dienas – kopīgās darbošanās diena ieslodzījuma vietā – ieslodzītais 
apmāca neieslodzīto un otrādi – jābūt ar izglītojošo mērķi

- kopīgi projekti iekšpuse- ārpuse, ilglaicīgas perspektīvas;

- NI kā identificētas, regulāras programmas ieviešana;

- turpināt izglītot IeV darbiniekus NI un motivēt izstrādāt un ieviest NI programmas;

- IeV formālās izglītības procesā iekļaut NI;

- piesaistīt “Iespējamās misijas” skolotājus cietumu formālajai izglītībai;

- identificēt NI un jaunatnes politikas vajadzības IeV, prioritizējot “grantu shēmās”
(LR, SIF, NVA, LM, IZM, Erasmus+).

IETEIKUMI



2014. gada programmas prezentācijas pasākumā tā dalībnieki apkopoja klātesošo 
idejas neformālās izglītības iedzīvināšanai ieslodzījuma vietās. Šeit ir dažas no 
idejām ar to ieviešamības mērījumu procentos.

IDEJAS

100%

100%
Mērķis (M): Personāla apmācība
Ko un kā (K un K)? Aģentūra apmāca citas organizācijas, kuras ir tiesīgas 
apmācīt darbiniekus
Laiks (L): 6-12 mēneši, teorija un prakse

M: neformālās izglītības popularizācija ar noteiktu regularitāti/veidot 
motivētāku vidi neformālās izglītības realizācijai
K un k? Aktīvāk piesaistīt citas organizācijas, informācijas apmaiņa – IeVP, 
sociālie tīkli, cietumu pieredzes apmaiņa savā starpā.
L: pastāvīgi

M: informēta sabiedrība
K un K: sadarbība ar NVO, pašvaldība
L: sistemātiski, nepārtraukti

M: zinošs un apmācīts darbinieks.
K un K: darbinieku apmācība neformālajā izglītībā, izmantojot šī projekta
iegūtos resursus, un piesaistot jaunus projektus.
L: 1-2 gadi

M: nepieciešams definēt neformālās izglītības jēdzienu.
K un K: nepieciešami grozījumi likumdošanā. IZM būs procesa virzītājs.
L: 2015.-2016. gadi



90%, 80-90%, 85%

90%
M: sadarbības dienas

K un K: Valsts programmā iekļaut/paredzēt organizēt Šķeļot viļņus 
projektam līdzīgus pasākumus

L: 2015.g 2 reizes

M: ieslodzīto motivēšana uz neformālo izglītību
K un K: atbalstīt iniciatīvas

L: pastāvīgi

80-90%
M: piedāvāt neformālās izglītības metodes, rīkus ieslodzījuma vietu 

darbiniekiem
K un K: Foruma teātra apmācības ieslodzījuma vietu darbiniekiem – 

sociāliem darbiniekiem, psihologiem u.c., kas varētu pastāvīgi veidot 
programmas ieslodzītajiem un darbiniekiem (piem., apsargiem).

L: 2015.g.marts/aprīlis – 7 dienu apmācību programma (10:00-18:00), 
vismaz 10-12 dalībniekiem

85%
M: Informēt NVO par iespēju iet ieslodzījuma vietās, lai veicinātu jauniešu 

izglītību, atvērtību utt.
K un K: Caur sociālajiem medijiem (sociālo kampaņu ietvaros – neprasa 

finanšu līdzekļus). Informāciju izplata: JSPA, IeVP, pašvaldības,
projektā jau esošās NVO.

L: tagad

IDEJAS



IDEJAS

80%, 70%, 60-70%

80%
M: Vienota izpratne viesiem IeVP darbiniekiem par neformālo izglītību
K un K: organizēt seminārus
L: kamēr informēti visi darbinieki – 2-3 gadi

M: Ieviest ielu vingrošanu, piesaistīt jauniešus sportot un būt aktīviem
K un K: ierīkot vietu, kur trenēties un treneri, kas sākumā viņus apmācītu un 
informētu par ielu vingrošanu.
L: izveidot to uz ilgstošu laiku. 

70%
M: atbalsts un iespējas jauniešiem pēc ieslodzījuma
K un K: platformas izveidošana, kas realizēs atbalsta sistēmu (komandas, 
telpas, idejas, metodes…)
L: gada laikā izveidojama platforma

M: pieredzes apmaiņas, jauniešu integrēšana  (jauniešu centri un 
ieslodzījuma vietas)
K un K: jaunatnes valsts programmā paredzēt finansējumu jauniešu centriem, 
lai būtu iespēja apmeklēt jauniešu ieslodzījumā
L: katru gadu iniciatīvu projekti (2015.g., 2016. utt.)

60-70%
M: ieslodzīto izstrādāto iniciatīvu pilnīga realizācija
K un K: ideja, kopīga apspriede ar ieslodzījuma vadību. Finanšu piesaiste un 
realizācija (realizē ieslodzītie)
L: 1 gads



65%, 60%, 55%

65%
M: Iepazīstināt ieslodzītos ar ES iespējām pēc atbrīvošanas (darbs, 

izglītība, brīvprātīgasi darbs utt.)
K un K: Erasmus jaunieši no ES u.c. valstīm vada nodarbības cietumos 

(jaunietis –jaunietim)
L: 2017., 2018.g. 

60%
M: VPD funkciju īstenošanā iesaistīt NVO

K un K: apzināt notiesāto mērķgrupu, atrasts attiecīgās mērķgrupas 
vajadzībām atbilstošas NVO

L: 4-6 mēneši

M: nodrošināt neformālās izglītības sistemātiskumu, nepārtrauktību
K un K: štata vienība – jaunatnes darbinieks, ko apmaksā IZM

L: 2016.g.-2017.g.

55%
M: jaunatnes darbinieks ieslodzījumā

K un K: vieta, kur satikties, pavadīt kopīgi laiku. Jaunatnes darbinieks, 
kurš ir ieinteresēts apmācībā.

L: 6 mēneši

Tātad - turpinājums sekos!

IDEJAS



Apmācību dalībnieka dzejolis par notiekošo. Autors - Kaspars 

Дружеский 8 перон,
Людъми он набит битком,
Они ждут поравоз,
Что–бы он кудато их увёз.

Чук-чук, чук-чук,
Стоит поравоз.
Собрался в нём разный  народ,
Начинают они свой ход,
Будет всем не до сна,
Веселится придётся нам.

Чук-чук, чук-чук,
Тронулся поравоз,
Людей он внём вёз.
В окне видны поля,
Моря, горада, дома
Ведь там хорошая погода
Правда и здесь неплохая аура.

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.
Настольные часики стучат
Тик-так, тик-так.
Наша встреча начинается вот так:
Labrīt, šodien būs ko darīt,
Nodarbības būs arī rīt!

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз,
Яниса он вёз.
Скажу о нём чучуть:
Янис RTAL BOY,
Смело рынулся в бой.
Нашол слога,
Сложил в слова,
Двинул свою реч,
За это Орденский меч.

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.
Слышу голаса,
Двинулся я туда.
Эта наша Анна,
Kā debesmannā!
Satiksimies ar Tevi Rīgā,
Var arī rītā.

Приготовила она задачу,
В которай ждёт нас удача.
Провадить с нами время,
Нравится Тебе очень,
Ведь за окном уже осень!
Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.
Я новерна всем надаел,
Но я многое ищё не успел.
Ведь свой мозг я не розвил,
В детстве я немнога пил.

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.
Где в тамбуре стоит Артур,
Он бы с Костиком дунул подкур.
Вобщем Ты моладец,
Но невидать Тебе Орденский меч!
Твоя реч была PERFECT,
От меня Тебе RESPECT.
Не бойся новых встреч,
От них можеш что–та извлеч.

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.
Где-то слышан музон,
Это Эдгар вносит свой резон.
Edgar, Tev ir spēcīgs gars,
Lai gan esi ļoti garšs!
Даю Тебе пять,
Встретимся опять.
Прошу музон Тебе сиграть,
И пример нам подать,
Может захочится  нам встать,
И на 1, 2, 3, 4 ритм поймать.

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.
С речю своей я всем надаел,
Но я почти всё успел.
Долго я шол пока попал в кухню,
И неповерил своему нюху,
Здесь готовили разные салаты,
И все были очунь рады.
Жарили и блины,
Они были вкусны.
Спосибо нам и Вам,
Это зделали мы сами!

Паравоз



KAS IR ŠĶEĻOT VIĻŅUS ?

Чук-чук, чук-чук,
Остановился поравоз.
Кто-та к нам присоединился,
Пойду посматрю,
А то что-та пропущю!
Поравоз теперь Наташу вёз,
Наташа стала краше,
Зоглядывай к нам по чаще!
Торчеством зонимались,
Совсеми мы общались,
Готовили и ели.
Да ище фильм смотрели,
Фильм был что-та,
Лудше я поделаю что-та.
Разные задачи выполняли,
И про Вас не зобывали.
Вы немнога опаздали,
И многое невидали,
Вобщeм увидетье сами,
Если будетье с нами!

Чук-чук, чук-чук,
Едет поравоз.

Многих я повстречал,
И всем привет сказал,
Но Андрюху потерял,
Он наверно спит,
Ведь после блынов он сыт!
Есть у Тебя мечта,
И небольшая семья,
Ты Харлей приобретай,
И по дароге ежай,
На картине она видна,
Значит это ужэ не мечта!

Чук-чук, чук –чук,
Заканчивается наш путь.
Многое я говарил,
Ведь к Вам сюда пришол.
Хоть мысль была ясна,
И голова моя молада,
Не видна ишё сидина,
Но местами прозвучала фигня.
А по сути я Болбес,
Тем кто слушал „Liels paldies!”



Ja vēlies sadarboties ar ieslodzījuma vietām, meklē informāciju Ieslodzījuma
vietu pārvaldes Projektu iztrādes daļā: www.ievp.gov.lv
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā: www.jaunatne.gov.lv 
www.skelotvilnus.blogspot.com

Cilvēki, kas ļāvuši Šķeļot viļņus notikt:

Jekaterina Morozova, Irina Solovjova, Vsevolods Teterins, Tatjana Ļudvikova, 
Vitālijs Jakovļevs, Jānis Lubiņš, Iveta Leja-Andersone, Marianna Snapaite, Biruta 
Jantona, Dace Dzilna, Ilze Peipiņa, Evita Vaivode – Bērzkalna, Ilze Ušacka, Gatis 
Polis, Valērijs Dombrovskis, Aivis Šibajevs, Marina Reznikova, Ēvija Teilāne, Dace 
Arne, Svetlana Gamero, Anna Sundukova, Andrejs Zakrevskis un Jānis Rozenbergs 
(nodarbību vadītāji ieslodzījuma vietās) Kārlis Viša, Baiba Āboliņa, Nataļja Gudako-
vska, Līga Rudzīte un Lauma Žubule (JSPA apmācītāji) 

Vladislava Šķēle un Agnese Lorence (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra)
Ilze Ušacka un Natālija Solodovņika (Ieslodzījuma vietu pārvalde) 

kā arī citi iestāžu un organizāciju darbinieki un pārstāvji, kas palīdzēja pātrināt 
birokrātiskos procesus un ieviest programmas to iespējami labākajā kvalitātē.



Rokasgrāmatas tekstos apkopoti programmu pieteikumi, atskaites, procesa 
dalībnieku teiktais dažādos procesa posmos,

skelotvilnus.blogspot.com informācija.
Māksliniece: Anna Ceipe

Šī rokasgrāmata ir tapusi biedrības Projektu darbnīca kopienām ieviestā
projekta “Teātris jauna cilvēka dzīvei” (projekta nr. 4-35/6) ietvaros.

Vairāk par Projektu darbnīcu kopienām: www.zobrats.lv

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas
2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


