
2016.GADA NOVEMBRIS 

CREATE 
4 LIFE 

focus 

ERASMUS+ PROJEKTS
SOCIĀLĀ KAPITĀLA VEIDOŠANA SASKARSMES EKONOMIKĀ AR JAUNRADES PALĪDZĪBU, LAI MAZINĀTU 
ATKĀRTOTA NOZIEGUMA IZDARĪŠANAS IESPĒJAMĪBU   

ŠAJĀ IZDEVUMĀ 
• Konference Rīgā
• RIA - Projekta partnera darbības profils

2016.gada novembrī  Erasmus+ projekta 
“Jaunrade, Saskarsmes ekonomika un 
likumpārkāpēji” (CCEO) partneriem bija 
unikāla iespēja paviesoties Olaines cietuma 
jaunatvērtajā Atkarīgo centrā. 

Lai arī narkotisko vielu lietošana cietumā ir 
aizliegta, taču narkotisko vielu lietotāju skaits 
Latvijas cietumos ir tikai pieaudzis. Saskaņā ar 
2010.gada statistikas datiem 66,1% ieslodzīto 
ir lietojuši narkotikas pirms ieslodzījuma un 
17,8% tās ir lietojuši ieslodzījumā soda 
izciešanas laikā.   

Lai risinātu šo problēmu ar Norvēģijas finanšu 
instrumenta atbalstu tika izveidots jauns 
Atkarīgo centrs Olaines cietuma ietvaros, kur 
narkotisko vielu un alkohola atkarīgie var 
saņemt rehabilitāciju.   

Pēc Atkarīgo centra atvēršanas tas spēs 
uzņemt līdz 200 ieslodzītos. Centrs ir izveidots 
kā no narkotikām brīva vieta ieslodzījuma 
laikā.   

Centra darbinieku personāls sastāv no 
sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un 
uzraugiem, kas tieši strādā ar ieslodzītajiem, 
sniedzot tiem atbalstu un sagatavojot tos 
atbrīvošanai no cietuma un palīdzot tiem 

integrēties sabiedrībā 
pēc soda izciešanas. 

Vizīte Olaines cietumā 
Erasmus+ CCEO projekta partneriem bija 
iespēja apmeklēt RIA biedra organizācijas 
“Nova vita” Rehabilitācijas centru 
Pēterniekos, Olaines pagastā, kas ir izveidots 
bijušajā lauku saimniecības teritorijā, lai 
nodrošinātu atkarībniekiem iespēju saņemt 
rehabilitāciju. 
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PROJEKTA PARTNERORGANIZĀCIJAS  

Anglija: Pictora Ltd 

Latvija: Resocializācijas un Integrācijas Asociācija 

Lietuva: Panevezio pataisos namai  

Portugāle:   Associação Humanidades  

Kontaktinformācija:  www.create4life.net/contact 

Projekta partnera darbības profils 

Resocializācijas un Integrācijas 
Asociācija – www.ria.mozello.lv

Resocializācijas un Integrācijas 
Asociācija (RIA) ir piecu patstāvīgu 
labdarības organizāciju apvienība, kas 
palīdz bijušajiem ieslodzītajiem 
atgriezties un integrēties sabiedrībā pēc 
soda izciešanas.  

RIA piedāvātā sociālā rehabilitācija sevī 
ietver izglītošanu, jaunu prasmju 
apgūšanu, veselīgu dzīves veidu, 
mākslas terapiju, lai piedāvātu 
indivīdam sekmīgus risinājumus savas 
dzīves problēmu risināšanai. 

2016.gada 14.-15.novembrī ES Mājā Rīgā 
notika Erasmus+ projekta “Jaunrade, 
Saskarsmes ekonomika un 
Likumpārkāpēji” pirmā projekta rezultātu 
izziņošanas konference.  ES Māja Rīgā ir 
Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta 
oficiāla pārstāvniecība Latvijā.  

Konferenci apmeklēja dažādi valsts un 
pašvaldību iestāžu pārstāvji, kas strādā ar 
bijušo ieslodzīto resocializāciju un 
pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā. 

Konference piedāvāja unikālu iespēju 
nozares ekspertiem izpētīt noziedzības 
mazināšanas problemātiku Latvijā, kā arī 
iepazīt projekta partneru pieredzi un to 
darbības specifiku citās ES dalībvalstīs.  

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."



2017.GADA APRĪLIS 

CREATE 
4 LIFE 

focus 

ERASMUS+ PROJEKTS
SOCIĀLĀ KAPITĀLA VEIDOŠANA SASKARSMES EKONOMIKĀ AR JAUNRADES PALĪDZĪBU, LAI MAZINĀTU 
ATKĀRTOTA NOZIEGUMA IZDARĪŠANAS IESPĒJAMĪBU  

ŠAJĀ IZDEVUMĀ: 
• Partneru tikšanās Paņevežos, Lietuvā
• PPN - Projekta partnera darbības profils

2017.gada 29.aprīlī notika Erasmus+ projekta 
“Jaunrade, Saskarsmes ekonomika un 
likumpārkāpēji” otrā projekta rezultātu 
izziņošanas konference, kas notika 
Paņevežos, Lietuvā.  

Konferenci organizēja Paņevežu korekcijas 
iestāde un tā notika Bistrampolis muižā, kas 
atrodas Kučiai netālu no Paņevežiem. 
Konferencē piedalījās Lietuvas ieslodzījuma 
vietu vadītāji un darbinieki.  

Konferencē tika pārrunātas iespējas kā 
projekta ietvaros izstrādātie koncepti un 
risinājumi varētu tikt izmantoti Lietuvā un 
citās ES dalībvalstīs, lai mazinātu atkārtotu 
noziegumu izdarīšanas iespējamību. 

Pēc konferences vairāki Lietuvas cietumu 
vadītāji izteica interesi izmantot projekta 
ietvaros izstrādātos apmācības materiālus 
savā darbā ar ieslodzītajiem, to rehabilitācijai. 

Konferences dalībnieki piedalījās projekta 
partneru rīkotajās apmācībās. 

Noziedzības apkarošanas 
konference Paņevežos, Lietuvā 
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2017.gada 28.aprīlī Erasmus+ projekta 
“Jaunrade, Saskarsmes ekonomika un 
likumpārkāpēji” (CCEO) Lietuvas partneris -  
Paņevežu Korekcijas iestāde, noorganizēja 
projekta partneru tikšanos Paņevežu sieviešu 
cietuma vadības telpās.  

Kā daļa no projekta partneru tikšanās, tās 
dalībniekiem bija iespēja apmeklēt cietuma 
telpas, paviesoties tā apmācības blokā, 
darbnīcu blokā un dzīvojamo telpu blokā. 

Projekta partneriem bija iespēja satikties ar 
cietumā ieslodzītajām sievietēm, kas 
piedalījās projekta rīku izstrādes un 
apmācības procesā. Visi bija ļoti iepriecināti 
par iespēju piedalīties projekta izstrādē, kā arī 
par iespēju tā ietvaros apspriest jaunas 
biznesa idejas un iespējas tās realizēt. 

 Vēlāk projekta partneriem bija iespēja 
apmeklēt arī cietuma ietvaros esošo māju, kas 
piedāvā iespēju ieslodzījumā esošajām 
mātēm aprūpēt savus mazos bērnus un būt 
kopā ar tiem. Šī ir unikāla iespēja 
ieslodzītajām sievietēm pārvērtēt savu dzīvi, 
kā arī sniedz inovatīvas iespējas, lai sievietes 
spētu pilnvērtīgi atgriezties un integrēties 
sabiedrībā. 

PROJEKTA PARTNERI 

Anglija: Pictora Ltd 

Latvija: Resocializācijas un Integrācijas Asociācija 

Lietuva: Panevezio pataisos namai  

Portugāle: Associação Humanidades  

Kontaktinformācija:   
www.create4life.net/contact 

Tikšanās Paņevežu 
korekcijas iestādē 

Projekta partnera darbības profils 

Paņevežu korekcijas iestāde 
www.paneveziopn.lt 

Paņevežu korekcijas iestādes ēka ir celta 
1893.gadā un ir vienīgais sieviešu cietums 
Lietuvā ar 270 ieslodzītajiem, tajā skaitā 
nepilngadīgās meitenes, mātes ar bērniem, 
sievietes pensijas vecumā un daudzi citi. 
Cietumnieki ir izmitināti cellēs no 5 līdz 16 
ieslodzītajiem vienā istabā. 

Viens no cietuma galvenajiem uzdevumiem ir 
“sniegt iespējas visiem ieslodzītajiem īstenot 
vismaz dažas no individuālajām vajadzībām, 
lai uzlabotu savas nākotnes iespējas 
pilnvērtīgai dzīvei un līdzdalībai sabiedrības 
sociālajās norisēs”.

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."



2017.GADA MAIJS 

CREATE 
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focus 

ERASMUS+ PROJEKTS
SOCIĀLĀ KAPITĀLA VEIDOŠANA SASKARSMES EKONOMIKĀ AR JAUNRADES PALĪDZĪBU, LAI MAZINĀTU 
ATKĀRTOTA NOZIEGUMA IZDARĪŠANAS IESPĒJAMĪBU  

ŠAJĀ IZDEVUMĀ 
• CCEO projekta Lisabonas Konference
• AH – projekta partnera darbības profils

2017.gada 23.-25.maijā Portugālē notika 
Erasmus+ projekta “Jaunrade, Saskarsmes 
Ekonomika un likumpārkāpēji” (CCEO) 
projekta rezultātu izziņošanas trešā 
konference, kas notika INFARMED zāļu 
institūta konferenču telpās.  

Kā daļa no šī pasākuma, tika noorganizēta 
projekta partneru vizīte uz Leirijas cietumu, 
kas bija iesaistīts šī projekta rīku izstrādē un to 
testēšanā.  

Leirijas cietums ir būvēts 1946.gadā, kādas 
vecas vīndarītavas teritorijā. Šajā cietumā 
sodu izcieš jaunieši (līdzīgi kā Latvijā Cēsu 

cietums) un ieslodzījuma laikā jauniešiem ir 
iespējas piedalīties dažādās apmācības 
programmās. Projekta partneris Associação 
Humanidades cietumā piedāvā dažādu 
inovatīvu apmācību jauniešiem, lai tos 
ieinteresētu un iedvesmotu uz pārmaiņām 
dzīvē.  

Cietums piedāvā jauniešiem arī darba iespējas 
ieslodzījuma laikā. Lielākais ienākumu avots 
cietumam ir pateicoties tā vīna darītavai. Šī 
cietuma neoficiālais nosaukums ir Leirijas 
izglītojošā lauku saimniecība, kuras ietvaros 
katru gadu cietuma vīndarītava pagatavo 
30000 litru vīna. Lielākā daļa pagatavotās 
produkcijas ir augstvērtīgs sarkanvīns, kas 
tiek piedāvāts realizācijai apkārtējiem 
uzņēmumiem kā restorāni un viesnīcas. 

Projekta partneriem bija iespēja iepazīties arī 
ar dažiem ieslodzījumā esošajiem jauniešiem, 
kas piedalījās projekta rīku izstrādē un to 
testēšanas procesā. 

Jaunieši bija ļoti atsaucīgi un aktīvi iesaistījās 
projekta rīku testēšanā, un atzina, ka šī 
apmācība ir palīdzējusi tiem celt pašapziņu, 
spēju uzticēties, atvērties apkārtējiem, kas ir 
palīdzējis tiem veidot kontaktus, kas var būt 
noderīgi nākotnē pēc soda izciešanas. 

Seko mums: 
www.create4life.net 

Projekta vizīte Leirijas cietumā 
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2017.gada 25.maijā organizācija “Associação 
Humanidades” Lisabonā noorganizēja 
konferenci, kurā sabiedrībai tika prezentēti 
šī Erasmus+ projekta rezultāti. Konferenci 
atklāja Dra Rosa Lourenco (Alvaldes Domes 
Sociālā Departamenta pārstāvis), kas savā 
uzrunā akcentēja radošuma un savstarpējās 
saziņas nozīmību Vispārējās iekļaušanas 
(Global Inclusion) kontekstā. 

Konferencē piedalījās 34 dalībnieki, kas 
pārstāvēja gan sociālā atbalsta, gan 
tiesībsargājošās iestādes. CCEO projekta 
partneri dalībniekus iepazīstināja ar 
dažādiem radošuma konceptiem un 
veidiem, kā ar tā palīdzību var veicināt 
personas sociālo iekļaušanu un 
reintegrāciju sabiedrībā.  

Projekta partneri izskaidroja konferences 
dalībniekiem Saskarsmes ekonomikas 
būtību un nozīmi 21.gadsimtā, kā arī 
prezentēja projekta laikā izstrādātos un 
testētos rīkus. Šie rīki ir domāti, lai 
iedrošinātu un iesaistītu grūtībās 
nonākušos cilvēkus, bijušos cietumniekus 
un likumpārkāpējus pilnvērtīgi iesaistīties 
sabiedrības procesos un tās norisēs. 
Konference nodrošināja labu platformu 
diskusijai un jaunu kontaktu veidošanai. 

Associação Humanidades ir inovatīva 
bezpeļņas organizācija, kas atbalsta 
grūtībās nonākušus cilvēkus, sniedzot 
tiem iedrošinājumu, pozitīvas 
apmācības metodes, lai tie spētu 
pārvarēt savu bezpalīdzību, 
palielinātu izlēmību un patstāvību, un 
vairotu spēju izmantot savas pilsoņu 
tiesības un pienākumus.

PROJEKTA PARTNERI: 

Anglija: Pictora Ltd 

Latvija: Resocializācijas un Integrācijas Asociācija 

Lietuva: Panevezio pataisos namai  

Portugāle: Associação Humanidades  

KontaktInformācija:   
www.create4life.net/contact 

“Create 4 Life” 
konference Lisabonā 

Projekta partnera darbības profils 

Associacão Humanidades -
www.humanus.pt 
 

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."
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4 LIFE 

focus 

ERASMUS+ PROJEKTS
SOCIĀLĀ KAPITĀLA VEIDOŠANA SASKARSMES EKONOMIKĀ AR JAUNRADES PALĪDZĪBU, LAI MAZINĀTU 
ATKĀRTOTA NOZIEGUMA IZDARĪŠANAS IESPĒJAMĪBU    

ŠAJĀ IZDEVUMĀ: 
• Projekta rezultāti un tā radītā ietekme
• Pictora – projekta partnera profils

Erasmus+ projekta “Jaunrade, Saskarsmes 
ekonomika un likumpārkāpēji” (CCEO) 
noslēguma konferenci vadīja Pictora Ltd 
pārstāvji Roberts Morals un Filips Emerijs un 
tā notika prestižajā Britu bibliotēkā. 
Konferencē ar uzrunu uzstājās pieaicinātie 
viesi no Karaliskās Mākslas Akadēmijas: Ralfs 
Alvani un Lizija Rabi, kā arī Helēna Hamlina no 
Mākslas Dizaina centra.  

Konferences tēma bija “Saziņa pilnvērtīgai 
atjaunotnei”, kuras ietvaros tika prezentēti 
projekta ietvaros izstrādātie rīki un metodes, 
lai veicinātu personas integrāciju sabiedrībā.  

Ralfs un Lizija prezentēja savu nozīmīgo 
darbu, kuru veica Londonderijā, Ziemeļīrijā, 
kura ietvaros, izmantojot radošumu un 
sociālās uzņēmējdarbības principus, tie 
strādāja uz pašnāvības noslieci esošām 
personām, palīdzot tām iekļauties sabiedrībā. 
Viņu inovatīvās darba metodes un koncepti ir 
viegli pārnesami darbam cietumā, tur esošo 
personu resocializācijai. 

Projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un 
Portugāles prezentēja savus izstrādātos un 

testētos rīkus, to sākotnējo novērtējumu, kā 
arī panākto projekta ietekmi savā valstī. 

Pictora Ltd direktors Roberts Morals un 
Apmācības Resursu vadītāja Traisija Valtersa 
no Reed – NCFE partnerorganizācijas, kā 
jaunie koncepti un daži projekta rīki ir ieviesti 
jaunā cietumā, kas izveidota kā tālmācības 
programma, kuru sertificējusi NCFE 
organizācija. 

Jaunā apmācības programma “Ilgtspējīgu 
radošu risinājumu attīstība” būs kā 
pilotprojekts, kas tiks īstenots HMP The 
Mount cietumā kā iekšējās apmācības 
programma laika periodā no 2017.gada 
rudens līdz 2018.gada beigām.  

Traisija Valtersa iepazīstināja ar BESTest rīku 
un paskaidroja, kā šis jaunais nodarbinātības 
veicināšanas rīks, kuru izstrādāja REED – 
NCFE partnerorganizācija, tiks izmantots 
jaunajā cietumu apmācības programmā. 

Seko mums: 
www.create4life.net 

“CREATE 4 LIFE” KONFERENCE 
Londonā, Britu bibliotēkā, 2017.gada 4.jūlijā
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Kopš necilā sākuma 2015.gada septembrī, 
kad tika uzsākts Erasmus+ projekts 
“Jaunrade, Saskarsmes ekonomika un 
likumpārkāpēji” (CCEO), tas ir izaudzis par 
nozīmīgu konceptu, kas piesaistījis interesi no 
dažādām tiesībsargājošām iestādēm.  

Četrās ES dalībvalstīs projekta partneri ir 
izstrādājuši un testējuši virkni rīkus un 
metodes, kas izmantojot jaunrades un 
radošuma potenciālu cenšas piedāvāt 
netradicionālu apmācību cietuma vidē, lai 
iedrošinātu ieslodzītos pēc atbrīvošanas 
izmantot savas jaunatklātās prasmes un 
iemaņas sabiedrībai noderīgā veidā.  

Projekta divos darbības gados ir: 

Ø Izstrādāta CCEO projekta rokasgrāmata
ar astoņiem apmācības moduļiem, kas
papildināti ar apmācības vadītāja 
programmas īstenošanas plānu un
paskaidrojošiem materiāliem. 

Ø Testēti projekta ietvaros izstrādātie rīki un 
apmācības moduļi četru ES dalībvalstu 
cietumos: Anglijā, Latvijā, Lietuvā un
Portugālē, kā arī krīzes un resocializācijas
centros Latvijā un Portugālē. Kopumā
projekta rīku testēšanā un pilot-
apmācības programās piedalījās 80 
dažādas personas. 

Ø Izstrādāts CCEO apmācības programmas
pētījums. 

 

 

Visi projekta rezultāti ir pieejami šeit: 
http://www.create4life.net/ 

PROJEKTA PARTNERI: 

Anglija: Pictora Ltd 

Latvija: Resocializācijas un Integrācijas Asociācija 

Lietuva: Panevezio pataisos namai  

Portugāle: Associação Humanidades  

Kontaktinformācija:   
www.create4life.net/contact 

Pictora Ltd ir inovatīvs bezpelņas 
sociālais uzņēmums, kas pateicoties 
jaunradei un radošai domāšanai 
sniedz terapeitisku labumu, vienlaikus 
arī praktisku iespēju veikt radošu 
uzņēmējdarbību un pilnveidot vadītāja 
prasmes tiem, kas ir iznākuši no 
cietuma un meklē sev iespēju 
atgriezties sabiedrībā.

Attēli no vietnes: www.pictora.org 

Projekta rezultāti un ietekme 

Projekta partnera darbības profils 

Pictora Ltd - www.pictora.org
Sociālais uzņēmums, kas mazina atkārtoto noziegumu izdarīšanas skaitu, iesaistot likumpārkāpējus 
jaunrades aktivitātēs un piedāvājot īstenot radošo uzņēmējdarbību 

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."
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