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Pārskats par 2015.- 2016. gadu.

•
•
•

Valsts probācijas dienestā ir 134 klienti, kuriem veikts Riska novērtējums kategorijā –
dzimumnoziedznieks;
Valsts probācijas dienestā ir 50 speciālisti, kuri veic darbu ar personām, kas veikuši
noziedzīgus nodarījumus pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību;
2016. gadā 18. martā tika pagarināts licences termiņš Valsts probācijas dienesta
sociālas uzvedības korekcijas programmām «Temzas ielejas dzimumnoziedznieku
grupas darba programma » un «Programma seksuālos noziegumus izdarījušo personu
monitoringam un uzraudzībai».

2

1

2016.06.13.

Programmu personām, kuras izdarījušas noziedzīgus
nodarījumus pret personu tikumību un
dzimumneaizskaramību īstenošana 2015. gadā
Temzas ielejas dzimumnoziedznieku
grupas darba programma (iesaistīto
personu skaits)

Programma seksuālos noziegumus
izdarījušo personu monitoringam un
uzraudzībai(iesaistīto personu skaits)

23

27

Programma tika uzsākta 4 Latvijas pilsētās: Rīgā,
Valmierā, Kuldīgā, Rēzeknē. Iesaistītiem
klientiem tika veikta diagnosticēšana ar
psihometriskiem testiem, tādā veidā nosakot
klientu kognitīvos deficītus, terapijas mērķus, kā
arī izmaiņas.

2015.gadā programma tika uzsākta Cēsu
audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Rīgas
centrālcietumā, bet no 2014.gada turpinās arī
Valmieras
un
Daugavgrīvas
cietumos.
Programmā kopš 2012.gada iesaistītas arī
personas, kuras veikušas citas personas tīšu
slepkavību. Programma paredz terapeitisku darbu
gan
ar
personām,
kuras
veikušas
dzimumnoziegumus, gan personām – slepkavām.
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Izaicinājumi un to pārvarēšana
2015.- 2016. gadā.

•

Nav vienota redzējuma dzimumnoziegumu problēmas risinājumam, kas sākas ar
prevenciju. To apliecina fakts, ka joprojām daudzi dzimumnoziegumi netiek atklāti –
sabiedrības informētība par dzimumnoziegumu atpazīšanu un atklāšanu. Neziņošana
par dzimumnoziegumu ir krimināli sodāma.

•

Ir cilvēki, kuri paši savu uzvedību atzīst par riskantu, bet ne vienmēr ir pie kā
vērsties – cilvēkiem, kuri sevī sajūt nepieciešamību pēc atbalsta tiek piedāvāt
Atbalsta un Atbildīguma Apļi.

•

Ir dzimumnoziedznieki, kuri vairs nav nevienas institūcijas redzeslokā –
23.11.2015.gadā tika parakstīta Starpresoru vienošanās (Ieslodzījumu vietu pārvalde,
Valsts policija un Valsts probācijas dienests) «Par sadarbību atkārtotu noziedzīgu
nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai», kura
nosaka kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa - starpinstitucionālas sanāksmes.
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Izaicinājumi un to pārvarēšana
2015.- 2016. gadā.

•

Ir upuri, kuriem ir nepieciešama ilgstošāka rehabilitācija, nekā tā pieejama pašlaik –
23.11.2015.gadā tika parakstīta Starpresoru vienošanās (Ieslodzījumu vietu pārvalde,
Valsts policija un Valsts probācijas dienests) «Par sadarbību atkārtotu noziedzīgu
nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai», kura
nosaka, ka starpinstitūciju sanāksmju organizētājs cietušo interešu aizstāvībai var
uzaicināt uz sanāksmi citas institūcijas pārstāvi.

5

Izaicinājumi un to pārvarēšana
2015.- 2016. gadā.

•

Stereotipu laušana – tā ir profesionāļu kopējā sadarbība un katra personiskā atbildība
– kopīgi izglītojošie un informatīvie pasākumi ar citu institūciju profesionāļiem.

•

Dzīvošana līdzi laikam – ārvalstu pieredzes pārņemšana prasa kritisku pieeju un
izvērtēšanu - Valsts probācijas dienesta speciālisti apmeklē ārvalstu konferences,
informē dienesta speciālistus par citu valstu pieredzi, kā arī kopīgi diskutē par šīs
pieredzes integrēšanu dienestā.
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Izaicinājumi un to pārvarēšana
2015.- 2016. gadā.

•

Katra profesionāļa personiska atbildība ir darbību caurspīdīgums, izglītošanās, rūpes
par personiskās atbalsta sistēmas uzturēšanu un sadarbību ar citiem kolēģiem –
sadarbība klientu lietu vadītājiem ar programmu vadītājiem turpina attīstīties
(programmas starpbloku sesiju apmeklējums, atzinuma par klienta līdzdalību
analīze). Sadarbība kolēģu konsultācijās, starpinstitūciju sanāksmēs. Speciālistiem
pastāv iespēja apmeklēt dienesta psihologu un supervīzijas.
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«Temzas ielejas dzimumnoziedznieku grupu darba
programmas» vadītāji teritoriālajās struktūrvienībās

Lai nodrošinātu «Temzas ielejas
dzimumnoziedznieku grupu darba
programmas» efektīvu vadīšanu un
grupu komplektāciju visos
reģionos, pastāv nepieciešamība
apmācīt vadītājus Kurzemes un
Zemgales reģionos.
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Izaicinājumi nākotnei

• Programmas «Temzas ielejas dzimumnoziedznieku
grupas darba
programma» vadīšanas kvalitātes novērtēšanai un darbinieku drošībai
nepieciešams uzlabot videomonitorēšanas kvalitāti, kā arī pilnveidot
reģionālo grupu komplektēšanas procesus, lai efektīvi izmantotu
darbinieku resursus. Pastāv nepieciešamība tulkot programmu krievu
valodā.
• Lai pilnvērtīgi strādātu ar programmu «Programma seksuālos noziegumus
izdarījušo personu monitoringam un uzraudzībai» ar personām, kuras
izdarījušas citas personas tīšu noslepkavošanu ir nepieciešama programmas
materiālu pārstrādāšana un adaptēšana.
Nepieciešams kvalitatīvs
tulkojums latviešu valodā.
• Pastāv nepieciešamība izvērtēt un pielāgot programmu «Programma
seksuālos noziegumus izdarījušo personu monitoringam un uzraudzībai»
darbam ar nepilngadīgajiem un jauniešiem, kas veikuši noziedzīgus
nodarījumus pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību.
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Paldies par sadarbību !
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