
Konference “Dažādības aspekti darbā ar dzimumnoziedzniekiem” 

Konferences mērķis: dzimumnoziedznieku lietu un programmu vadītāju kopas attīstība un dažādu pieeju analīze darbā ar mērķa grupu Valsts 
probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu sistēmā. 

2016. gadā 26. maijā plkst.10:00 Viesnīcā “Monika”, Elizabetes ielā 21, Rīgā 

Konferences vadītāja- moderators: Daina Vanaga 

 

Konferences darba kārt ība 

Laiks Tēma / aktivitāte Referents 
9:30 – 10:00 Ierašanās, reģistrācija L īga Kārkli ņa, Jekaterina Kirjuhina 

 
10:00 – 10:05 Ievads Daina Vanaga VPD Mācību un pētījumu nodaļas vadītāja 

 
 
 
10:05 – 10:15 

Konferences atklāšana  - uzruna Mihails Papsujevičs VPD vadītājs  
 

Konferences atklāšana  - uzruna Ilona Linde VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta vadītāja – vadītāja vietniece  



 
10:15 – 10:25 Dažādības aspekti darba ar dzimumnoziedzniekiem VPD Sanita Jakuševa VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 

departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente 
10:25 – 10:35 Cilvēktiesību aspekti darbā ar dzimumnoziedzniekiem Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centra vadītāja 

 
10:35 – 10:50 Alternatīvas ieslodzījumam, rehabilitācijas procesu būtība Krist īne Ķipēna Tieslietu ministrijas Nozaru politikas 

departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja 
 

10:50 – 11:05 Uz stiprajām pusēm / resursiem balstīta pieeja darbā ar 
dzimumnoziedzniekiem 

Evija Burkovska VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente 
 

11:05 – 11:20 Dzimumnoziedznieku rehabilitācija no teorijas līdz praksei Anvars Zavackis VPD Mācību un pētījumu nodaļas vadošais 
pētnieks 
 

11:20 – 11:35 Jaunākās tendences dzimumnoziedznieku riska un vajadzību 
novērtēšanā pasaulē un gaidāmo izmaiņu ietekme uz klientu terapiju 

Ainis Jukšs VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta Uzraudzības nodaļas vecākais referents 
 

11:35 – 11:50 Sadarbība preventīvajā darbā ar dzimumnoziedzniekiem Tatjana Ļudvikova Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras 
cietuma Resocializācijas daļas priekšniece 
 

11:50 – 12:05 Starpinstitūciju sadarbības nozīme dzimumnoziedznieku uzraudzībā Jānis Zārdi ņš VPD Cēsu TSV vadītājs 
 

12:05 – 12:20 Speciālistu darbā ar dzimumnoziedzniekiem rūpes par savu 
psihoemocionālo veselību 
 

Aiva Sauka VPD Mācību un pētījumu nodaļas psihologs 

12:20 – 12:30 Jautājumi un atbildes Daina Vanaga VPD Mācību un pētījumu nodaļas vadītāja 
 

12:30 – 13:30                                          Pusdienas 
 



 
 
 
 
 
13:30 – 15:15 
 

1.darba grupa “Personiskās un profesionālās robežas darbā ar 
dzimumnoziedzniekiem” 

Evija Burkovska VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente 
Aiva Sauka VPD Mācību un pētījumu nodaļas psihologs 
 

2.darba grupa “Izmaiņu nepieciešamība riska un vajadzību 
novērtēšanas dzimumnoziedzniekiem metodikā un uzraudzības plānā”  
 

Ainis Jukšs VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta uzraudzības nodaļas vecākais referents 
Svetlana Kauliņa VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta uzraudzības nodaļas vecākais referente 
 

3.darba grupa “Sadarbības aspekti darbā ar dzimumnoziedzniekiem 
starpinstitūciju vidē” 

Jānis Zārdi ņš VPD Cēsu TSV vadītājs 
Žanna Roga VPD Liepājas TSV vecākā referente 
 

4.darba grupa “Izaicinājumi un risinājumi darbā ar 
dzimumnoziedzniekiem slēgtajā  vidē” 

Sanita Jakuševa VPD Uzraudzības un Probācijas programmu 
departamenta probācijas programmu nodaļas vecākā referente 
Tatjana Ļudvikova Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras 
cietuma resocializācijas daļas priekšniece 
 

15:15 – 15:30                                               Pārtraukums 
 

15:30 – 16:10 Darba grupu darba rezultātu apkopojuma, prezentācijas Darba grupu pārstāvji 
 

16:10 -16:30 Atbildes uz jautājumiem 
 

 

16:30 -16:40 Konferences noslēgums Daina Vanaga VPD Mācību un pētījumu nodaļas vadītāja 
 

 

 


