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IEVADS
Šī rokasgrāmata ir izstrādāta Eiropas Savienības krimināltiesību
programmas līdzfinansētā Eiropas līmeņa starpvalstu projekta
ECOR ietvaros. Septiņas institūcijas no Vācijas, Bulgārijas, Latvijas, Ungārijas, Austrijas un Apvienotās Karalistes sadarbojās
divu gadu garumā (2014-2016), lai ar stingru zinātniskās uzraudzības un novērtēšanas procesa atbalstu uzsāktu un izmēģinātu vairākas ECOR vietnes ieslodzījuma vietās un pēcaprūpes
iestādēs visā Eiropā.

ECOR projekts ir vērsts uz
labas prakses apmaiņu un
attīstību, parastā ieslodzījuma
alternatīvu veicināšanu un
postpenitenciārās integrācijas
programmu attīstību. Ieslodzījuma vietu pārapdzīvotības, sociālās neiesaistīšanās,
atkārtotu noziegumu un recidīvu rašanās apstākļos ECOR
cenšas pielāgot metodiku,
kādā apstākļiem pielāgotas
programmas, kurās ieslodzītie
un bijušie ieslodzītie dzīvo uz
vietas vai daļēji dzīvo uz vietas, palīdz viņiem iemācīties
uzņemties atbildību par sevi
un savu kopienu, stiprinot
viņu izredzes dzīvot turpmāk,

neiesaistoties noziedzībā.
Pamatojoties uz APAC revolucionārās ieslodzījuma vietu
pārvaldes koncepcijas principiem, kas ietver palielinātu ieslodzīto atbildību un kopienas
iesaistīšanos, ECOR modelis
pielāgo šo metodiku Eiropas
sociālajam, kultūras un tiesību
kontekstam.
Apvienojot praktiķus, akadēmiķus un politikas veidotājus
un parādot šīs metodikas
pielāgošanās spēju un efektivitāti Eiropā, ECOR projekts
tiecas paplašināt vispārpieņemto ieslodzījuma alternatīvu diapazonu un pēcaprūpi
Eiropas līmenī.
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Rokasgrāmata ir paredzēta
ieslodzījuma vietu amatpersonām un atbalsta personālam, kā arī citiem tiesību
aizsardzības speciālistiem,
brīvprātīgajiem un citām
ieinteresētajām organizācijām
un aģentūrām. Rokasgrāmata
sastāv no informācijas par
ECOR modeli, par tā filozofiju,

vēsturi, piemērojamību un
efektivitāti. Tajā raksturotas
iespējas un perspektīvas, ko
ECOR var ieviest, lai veicinātu
izmaiņas indivīda un kopienas līmenī. Tajā ir norādījumi
ikvienam, kurš interesējas par
piemērotu modeli, veidojot
jaunas atjaunojošās kopienas.
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1. DAĻA

NO APAC UZ ECOR

Sākotnējā APAC metodika, kuras pamatā ir spēcīgas kristīgās
vērtības, sniedz iespēju ieslodzītajām personām uzņemties
atbildību par savu personīgo un kopienas problēmu risināšanu.
Rūpīga plānošana nodrošina, ka četru pakāpju papildu izmaiņu
process veiksmīgi palīdz ieslodzītajam atgriezties ģimenē un
sabiedrībā. Nepārprotami APAC sistēmas efektivitātes kritēriji ir
zemāki recidīvisma rādītāji, mazāk starpgadījumu ieslodzījuma
vietās un nodokļu ietaupījumi.

1.1 APAC VĒSTURE

“Svarīgākais, kas
šobrīd notiek
pasaulē saistībā
ar ieslodzījuma
vietu jautājumu,
ir APAC kustība
Brazīlijā,”
Ronalds Nikkels (Ronald
Nikkel), Prison Fellowship
International goda
prezidents

1972. gadā Sanhosē dos
Kampos (Sanpaulu apgabalā),
ieslodzījuma vietu sistēmā
tika uzsākts kas pilnīgi jauns,
neparasts un revolucionārs.
Kristiešu brīvprātīgo grupa
advokāta Mario Ottoboni
(Mário Ottoboni) vadībā pastāvīgi apmeklēja “Humaitá”
cietumu, kas atradās pilsētas
centrā, lai stāstītu ieslodzītajiem par kristīgo ticību
un sniegtu viņiem morālu
atbalstu. Tas notika empīriskā
veidā (mēģinot un mācoties
no pieredzes), un vienīgais
nolūks bija risināt problēmu

pilsētā, kuras iedzīvotājus
pastāvīgi šokēja šajā cietumā
konstatētie izbēgšanas, nemieru un vardarbības gadījumi. Brīvprātīgo grupai nebija
nekādu noteiktu kritēriju vai
paraugu, nedz arī pieredzes
narkotiku un cietumu pasaulē.
Tomēr šķēršļi, kas radās šajā
ceļā, pamazām tika nojaukti.
1974. gadā šī grupa ar nosaukumu “Pastorālais cietums”
secināja, ka tikai juridiska,
organizēta vienība spēs atrisināt grūtības un likstas, kas
ir izplatītas cietuma ikdienas
dzīvē un kas iznīcina un pār6

trauc jebkuru iniciatīvu. Šajā
gadījumā ar sodu izpildes tiesneša Dr. Silvio Markesa Neto
(Silvio Marques Neto) atbalstu
tika izveidota APAC – notiesāto aizsardzības un palīdzības biedrība (Association of
Protection and Assistance to
Convicts), juridiska bezpeļņas
organizācija ar mērķi atbalstīt
tiesiskumu kriminālsodu
izpildē. Tāpēc APAC galvenā
metode ir cilvēka cieņas atjaunošana, smelta Evaņģēlija
vēstī, lai piedāvātu notiesātajiem apstākļus atjaunoties, un
ar mērķi aizsargāt sabiedrību,
palīdzēt cietušajiem un veicināt atjaunojošo taisnīgumu.
1983. gadā pēc Kriminālsodu
izpildes tiesas un Sanhosē
dos Kampos tiesu policijas
tiesneša lūguma APAC ar sabiedrības palīdzību, bez valsts
līdzekļu iesaistes, reformēja
«Humaitá” cietumu, nodrošinot to ar divstāvu gultām,
lekciju zāli, auditoriju, kafejnīcu, amatniecības darbnīcu,
zobārstniecības kabinetu, divām nelielām kapelām – vienu
cietumā, otru – 80 cilvēkiem
daļēji slēgtā režīma teritorijā,
kā arī ar aptieku, prezidija
biroju, tirdziņu un administratīvo sekretariātu, kurā ir datori,
rakstāmgaldi u. c.

Apmeklējot cietumu, tiesnesis
un prokurors bija pārsteigti
par pārmaiņām šajā iestādē. Pēc tam viņi uzaicināja
policijas priekšnieku, militārās
policijas komandieri un APAC
prezidentu uz tikšanos, kuras
mērķis bija pieņemt lēmumu atkārtoti atvērt cietumu,
kas iepriekš bija ticis slēgts,
jo neatbilda drošības nosacījumiem, lai tur ievietotu
ieslodzītos. Dr. Nilo Kardozo
Perpetuals (Nilo Cardoso
Perpetual) izskaidroja un
iesniedza pieprasījumu, bet šo
divu amatpersonu atbilde bija
noraidoša. Pēc tam tiesnesis
vērsās pie APAC prezidenta,
konsultējoties par iespēju šai
organizācijai uzņemties vadību pār cietumu bez civilās un
militārās policijas palīdzības,
un atbilde bija apstiprinoša. Pēc sazināšanās ar tiesu,
tiesnesis pieņēma lēmumu, ar
kuru atļāva APAC sākt darbu
vispirms ar 35 notiesātajiem,
un pakāpeniski tika pārvesti
arī citi ieslodzītie.
1984. gada maijā tika uzsākta šī jaunā iniciatīva, bet
1994. gadā pēc lielām pūlēm
Sanpaulu štata gubernators
Luijs Antonio Flerī Filho (Luiz
Antônio Fleury Filho) 24. martā izdeva dekrētu Nr. 38486,
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ar kuru atļāva notiesāto
aizsardzības un palīdzības
biedrībai APAC/Sanhosē dos
Kampos, izmantot īpašumu,
kas sākotnēji piederēja valsts
cietumam (Prison Humaitá).
Pieredze vainagojās panākumiem, nebija ne nemieru, ne

nepakļaušanās, ne slepkavību,
kas bija ļoti izplatītas iepriekš.
APAC sasniedza maksimālo
kapacitāti – 100 ieslodzīto
slēgtā režīmā un vēl ieslodzītie daļēji slēgta un atklāta
režīma cietumā.

1.2 DARBĪBAS PAPLAŠINĀŠANA UN
METODES IETEKME

APAC cietumi
un APAC
sistēmā balstīti
cietumi nav
statiski. Tie
mainās kopā
ar to vadītāju,
brīvprātīgo
un ieslodzīto
gūto pieredzi.
Tie pielāgojas
to juridisko
un politisko
sistēmu
mainīgajiem
apstākļiem.
- Workman, 2001a:1-2

APAC metodoloģijas rezultātā recidīvisma rādītāji
bija mazāki par 10%, nebija
nemieru, vardarbības vai
pašnāvību, kā arī bija novērojama būtiska bēgšanas
mēģinājumu samazināšanās,
un vienas personas izmaksas
bija mazāk nekā trešdaļa no
ieslodzījuma izmaksām parastajā cietumā. Tas sekmēja
metodes izplatību gan visā
Brazīlijā, gan ārvalstīs. Šodien
pastāv aptuveni 150 institucionāli un juridiski pilnvarotas
APAC vietnes visā Brazīlijā,
no kurām apmēram 50 ietver
sociālās reintegrācijas centrus
ar ne vairāk kā 200 iemītnieku, un tās tiek pārvaldītas bez
policijas vai cietuma amatpersonu palīdzības, kopumā

uzņemot vidēji 3000 dalībniekus piecos Brazīlijas štatos.
Desmitiem APAC ir dažādās
ieviešanas stadijās.
Citās Latīņamerikas valstīs, tostarp Bolīvijā, Čīlē, Kolumbijā
un Kostarikā, APAC metodoloģiju pilnībā vai daļēji piemēro
vispārējās krimināltiesību
sistēmas ietvaros. Vairāku
Eiropas valstu, tostarp Norvēģijas, Vācijas, Bulgārijas, Ungārijas un Latvijas sodu sistēmas
ir pieņēmušas dažus APAC
metodoloģijas elementus,
ieviešot tās dažādās programmas, tostarp “InnerChange
Freedom” un “Seehaus”.
1986. gadā APAC pievienojās PFI – Prison Fellowship
International – ANO padomdevējas institūcijai krimināl8

tiesību jautājumos. Kopš tā
laika metode ir izplatīta vairāk
nekā 120 valstīs, jo ar to jomas
speciālisti un praktiķi tiek
iepazīstināti starptautiskās
konferencēs un semināros. Sākotnējās APAC vietnes Brazīlijā uzņēma daudzus starptautiskos pārstāvjus un oficiālas
delegācijas, kas brauca apgūt
APAC metodi, saprast, kā tā
darbojas, un apzināt praksi,
kuru varētu pārcelt uz viņu
valstīm.
1990. gadā Sanhosē dos Kampos APAC rīkoja Latīņamerikas
reģiona konferenci, kurā piedalījās pārstāvji no 21 valsts,
lai gūtu pieredzi un izpētītu

metodi. Gadu vēlāk ASV tika
publicēts ziņojums, norādot,
ka APAC metodi var veiksmīgi
izmantot jebkur pasaulē.
Atšķirībā no ierastās koncentrēšanās uz noziedzības
cēloņiem, APAC metode veicina individuālas un kulturālas
pārmaiņas ar mērķi sekmēt
ieslodzīto personu apņemšanos ievērot altruistiskas
vērtības un uzvedību. Tā koncentrējas uz pozitīvās grupas
kultūras priekšrocībām. Tas
savukārt motivē un veicina
likumpārkāpējus tikt galā
ar savas noziedzīgās rīcības
pamatā esošajiem virzītājspēkiem.1

1. APAC modeļu aprakstus izveidoja APAC goda priekšsēdētājs Mario Ottoboni
(Mário Ottoboni) un Brazīlijas notiesāto palīdzības brālības (FBAC) izpilddirektors Valdeči Fereira (Valdeci Ferreira). – FBAC, Rua Bonfim, nº 28 – Centro,
CEP 35.680-348 – Itaúna/Minas Gerais, fbac@fbac.com.br / +55 37 3242 4225,
mājaslapa: www.fbac.org.br
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1.3 IZMANTOTĀ METODOLOĢIJA

APAC metodoloģijas centrā
ir dalībnieka pierdze. Viss
APAC metodoloģijā sākas no
dalībnieka pieredzes perspektīvas, jo viņš vai viņa ir
tie, kas zina problēmu un kas
ir piedzīvojis tos notikumus,
kas noveda līdz noziegumam
un ieslodzījumam. APAC
metodoloģijā tiek uzskatīts,
ka iespējams sasniegt vairāk,
uzsverot un mobilizējot dalībnieku pieredzi, nekā uzspiežot
brīvprātīgo vai citu speciālistu
pasaules uzskatus2, vismaz
tad, kad dalībnieks ir nonācis pie izpratnes par savām
ciešanām un tiem faktoriem,
kas noveduši viņu līdz likuma
pārkāpšanai.
APAC metodoloģijai ir divpadsmit pamatelementi
(skatīt 1. tabulu un to sākotnējo aprakstu 1. pielikumā).
Esošās APAC sistēmā balstītas
programmas dažādās jurisdikcijās un kultūras kontekstos ir

pierādījušas, ka šie pamatelementi ir elastīgi un pielāgojami.
Metodoloģija “darbojas caur
garīgās pārveides procesu,
integrējot terapeitiskās un
kultūras pieejas, kas atbilst
kristīgo vērtību attīstībai. Tā
ir balstīta uz pieņēmumu, ka
Dievs mīl ikvienu un ka katram cilvēkam vajadzētu izlīgt
ar sevi, ar citiem, ar radību un
Dievu” (Workman, 2001b:3).
Kaut arī galvenā vērtība ir kristīgā mīlestība un rūpes par
visiem cilvēkiem, APAC programmas principā neierobežo
personu dalību atkarībā no
konfesijas vai ticības. Turklāt,
lai gan dalībnieki tiek iepazīstināti ar kristīgajiem principiem un mācību, programmā
netiek īstenota pievēršana
ticībai.
Tādējādi kristīgās vērtības,
kas piesaista un rosina APAC
rehabilitācijas programmu

2. Šī pieeja ir līdzīga tai, kas tiek izmantota psihoterapijā, koučingā un citās uz
personu centrētās pieejās, un šīs pieejas priekšrocības ir augstu novērtētas.
10

vadītājus, darbiniekus un
brīvprātīgos, ir pamatā tam,
lai nodrošinātu ieslodzītajiem
humānus, iedrošinošus un
cerību dodošus ieslodzījuma
apstākļus. Tiem ir jānodrošina
programmas praktiskie ele-

menti, lai uzlabotu ieslodzīto
izglītības un profesionālās
prasmes, palīdzētu viņiem
pēc atbrīvošanas atgriezties
pie savām ģimenēm un kopienās, un atrast dzīvesvietu,
darbu un ilgstošo atbalstu.

1.1. tabula. APAC metodoloģijas pamatelementi
(aizgūti no Workman, 2001c:5-10)
PAMATELEMENTA PIERĀDĪJUMI

PAMATELEMENTA SASNIEGUMI

Cilvēka cieņas atzīšana un beznosacījumu mīlestība
•

•

Ieslodzītajiem un viņu ģimenēm ir
cieņa un pašcieņa. Ieslodzītie parāda
augstu pašvērtību, jo viņi ir atklājuši
savu cilvēcisko stāvokli un vērtību,
izprotot Dieva mīlestību pret viņiem.

• Darbinieki un vadītāji pret
ieslodzītajiem izturas ar cieņu.

Programmu raksturo beznosacījuma mīlestība un pieņemšana. APAC
sistēmā balstītas ieslodzījuma vietas
(ABP) raksturojoša īpašība ir tā, ka
tajā ikviens pieredz un aptver beznosacījumu mīlestības vērtību mainīgajā dzīvē.

• Ieslodzītie ir mierā ar sevi un citiem.

• Ieslodzīto identificēšanai izmanto viņu vārdus, nevis citus identifikatorus.

• Ieslodzītie pauž cerību un ir motivēti kļūt produktīvi, palīdzot citiem
iedzīvotājiem.
• Darbinieki, brīvprātīgie un
ģimenes viens pret otru parāda
beznosacījumu mīlestības paraugu.
• Reālas beznosacījumu mīlestības
parādīšana caurauž programmu.
• Pret ieslodzīto ģimenēm izturas
ar mīlestību un cieņu.
• Cilvēks ir vērtība; programmas ir
līdzeklis mērķa sasniegšanai, nevis
pašmērķis.
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Reintegrācija un atjaunošanās kopienā
•

ABP ir praksē īstenots atjaunojošais
taisnīgums.

•

Šī pieeja tiecas samierināt ieslodzīto
ar tā ģimeni, kopienu, cietušo un
Dievu.

•

Galvenā uzmanība tiek pievērsta
ieslodzīto atjaunošanai un reintegrēšanai.

•

ABP ir stingra apņemšanās veidot
pašvērtību un pašcieņu; ieslodzītajiem tiek piešķirtas “nozīmīgas" lomas cietuma struktūrā.

•

ABP raksturo savstarpēja cieņa un
uzticēšanās.

Organizācijas kultūra
•

•

Organizācijas kultūra
Līderība, kas sniedz iespējas. Tā
pamatā ir pārliecība, ka ieslodzītajiem ir spējas un nepieciešamība
uzņemties atbildību par sevi un citiem.
Ieslodzījuma vietu vadītāji un
darbinieki ir pilnībā pieņēmuši ABP
koncepciju.

•

Objekts ir salīdzinoši neliels un izvietots netālu no vietējās sabiedrības
vai tam ir ciešas attiecības ar vietējo
sabiedrību.

•

Telpu izvietojums atbilst APAC
sistēmā balstītām vērtībām, un to
apliecina administrācijai piešķirtās
ierobežota apjoma telpas.

•

Ieslodzītie ir iesaistīti lēmumu
pieņemšanā, uzsverot uzticēšanās un
atbildības nozīmi.

•

Ieslodzītie un personāls ir kā viena
komanda.

•

Līderi ir iejūtīgi.

•

Līderi ir izteikti lietpratīgi attiecībās
ar cilvēkiem un papildina viens otru.

•

ABP nodrošina drošu, attīstošu vidi.
Emocionālie un fiziskie apstākļi
paredz miermīlīgu vidi, kurā nav
vardarbības un atkarību izraisošu
vielu.

•

Ieslodzīto ģimenes tiek iedrošinātas
ņemt dalību.
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•

Ieslodzījuma vieta ir vērtībās balstīta, un to apliecina stratēģijas, procedūras un operatīvie lēmumi, kas
sakņojas skaidru vērtību un uzskatu
kopumā.

•

Dzīvojamās telpas ir izveidotas tā, lai
tajās būtu vieta lūgšanām un meditācijai, dziedināšanai, apmācībām
un izglītības ieguvei.

•

Telpu fiziskais raksturojums nav noteicošais faktors programmas panākumiem.

•

“Kopienas” veidošanu ēkā atvieglo
pārvaldāms telpu izmērs un atdalāmība.

Soda izciešanas pārvaldība
• Ieslodzīto atlases pamatā ir viņu
spēja mainīties nevis sodāmība.
Ieslodzīto atlase ir būtisks programmas aspekts, kad tiek noteikta personas apņemšanās un potenciāls
mainīties.
• Skaidras gaidas un uzdevumi.
Ieslodzītie apzinās, ko no viņiem
sagaida un kādas ir programmas
prasības attīstībai.

•

ABP ieslodzīto noziedzības profils ir
tāds pats kā citās nodaļās/cietumos.

•

Ieslodzītie tiks atlasīti atkarībā
no viņu spējas un apņemšanās
mainīties, bet noteikumos var iekļaut
nosacījumu uzņemt arī tos, kuri
sākotnēji netiek novērtēti kā tādi, kas
ir spējīgi mainīties.

•

Ir noteikti skaidri kritēriji virzībai pa
programmas posmiem.

•

Nākotnes cerības tiek noteiktas
jau sākotnēji, tāpat kā jau sākumā
tiek plānota atbrīvošanās un sagatavošanās tai.
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Programmas pārvaldība
•

Ieslodzītie tiek stiprināti, izmantojot
atlīdzības un atbildības sistēmu.

•

APAC vadītāji uzskata, ka cilvēku
maina cilvēki nevis programmas.
Programmas ir tikai līdzeklis mērķa
sasniegšanai.

•

•

Ieslodzītie ir atbildīgi un sagaida
atbildību viens no otra. Ieslodzītie ir
iesaistīti viens otra dzīvē, atbalstot
vienam otru un pieprasot no otra
atbildību par izdarītajām izvēlēm,
veidojot vērtību sistēmu ieslodzījuma vietā.

•

Programma turpina pastāvēt cauri
grūtībām un pārmaiņām.

Darbs un izglītība
Darbs un izglītība
ABP veido apstākļus un nosacījumus, • Ieslodzītie gūst apmācību, izdzīvojot
lai sniegtu ieslodzītajiem atbilstošu
ierastos un ikdienas dzīves proceizglītību.
sus, un viņi saņemt atbalstu savu
izglītošanās vajadzību īstenošanā to
Ieslodzītie soda izciešanas sākumatklāšanas un izpētes procesā.
posmā iesaistās darba terapijā. Darba terapija ir mākslinieciska un radoša darbība, kuras gaitā ieslodzītie
var atklāt savu cilvēcisko cieņu. Tā
tiek uzskatīta arī par laiku pārdomām
par būtiskiem dzīves un atgriešanās
jautājumiem bez rūpnieciskās
ražošanas konkurences spiediena.

•

•

ABP vadītāji uzskata, ka, lai atjaunotu
ieslodzīto vietu ģimenēs un kopienās, viņiem ir nepieciešams attīstīt
prasmes visās dzīves jomās. Būtiska
ir kompetences un darba meistarības
attīstība. Produktīvs darbs kļūst par
prioritāti vēlākos soda izciešanas
posmos.

•

Ieslodzītajiem tiek sniegta zināšanās
balstīta izglītība, arvien nostiprinot
un attīstot prasmes.

•

Ieslodzītajiem soda izciešanas sākumposmā ir pieejama darba terapija.

•

Produktīvs darbs ir vērtība.

•

Ikvienam ir nozīmīga loma.

•

Prasmes un atbildība tiek attīstīta
pakāpeniski, tā, lai gūtu maksimālus
panākumus un minimizētu neveiksmes. Neveiksmes un kļūdas nav
galīgas; kļūdas tiek izmantotas kā
mācīšanās/mācīšanas pieredze.

•

Personīgā un grupas disciplīna ir
vērtība.
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Evanģelizācija – praktisko vajadzību apmierināšana
•

ABP pierāda kristīgās vērtības,
reaģējot uz ieslodzīto praktiskajām
vajadzībām.

•

Ieslodzītajiem tiek nodrošinātas
cilvēka pamatvajadzības, tajā skaitā
medicīniskā palīdzība, psiholoģiskā
palīdzība, izglītības vajadzības,
produktīva darba vērtības atzīšana,
garīgās vajadzības, juridiskā palīdzība.

Mentorings
•

ABP nodrošina pozitīvu kristīgu
paraugu, sniedzot ieslodzītajiem
sociālu un garīgu vadību.

•

Mentori nodrošina vadību ieslodzītajiem garīgos un sociālos jautājumos,
īstenojot dzīvē un parādot kristīgās
vērtības.

•

Mentori sekmē pozitīvu attiecību
veidošanos starp ieslodzīto un viņa
ģimeni.

Brīvprātīgo atbalsts

Brīvprātīgo atbalsts
•

Katram ieslodzītajiem piešķir mentoru. Viņi ir atkarīgi no kopienas, citiem
brīvprātīgajiem un ieslodzīto ģimeņu
atbalsta.

•

Brīvprātīgie ir neatņemama šīs programmas sastāvdaļa, un daudzi ir
profesionāļi, kuri ir īpaši lietpratīgi
attiecībās ar cilvēkiem.

•

Starp darbiniekiem, brīvprātīgajiem,
ieslodzītajiem, ieslodzījuma vietas
darbiniekiem un ģimenēm pastāv
spēcīga "ģimeniskuma" izjūta.

•

Ideālā gadījumā ABP objekts atrodas kopienā, kur dzīvo lielākā daļa
darbinieku, brīvprātīgo un ieslodzīto
ģimenes.

•

ABP pieliek lielas pūles, lai ieslodzījuma vietā izveidotu "kopienu".
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•

Darbinieki, brīvprātīgie, ieslodzījuma vietas darbinieki un ieslodzītie
strādā kopā.

•

Attiecības ar vietējo sabiedrību tiek
uzskatītas par nozīmīgām.

•

Brīvprātīgajiem ir nozīmīga loma
ikdienas norisēs.

Reintegrācija ģimenē
•

ABP mērķis ir atgriezt ieslodzītos
ģimenēs.

•

Ģimenes būs viens no dalībnieku
atlases kritērijiem.

•

ABP ir ieslodzījuma vietas, kas ir vērstas uz attiecībām.

•

Ģimenes iesaistīšanās ir svarīga, lai
notiktu pieņemšana un attīstība.
Ģimenes tiek mērķtiecīgi integrētas
programmā. Ieslodzītie uztur programmas telpas tā, lai tās būtu mājas
un vieta, kuru droši var apmeklēt
bērni.

•

Ieslodzītie uzņemas atbildību par
savu rīcību.

•

Ieslodzītie domā un rīkojas, ņemot
vērā citu intereses.

•

Drošības sistēma uzsver uzticēšanos
un savstarpēju atbildību.

•

Par augstu prioritāti attiecībās starp
ieslodzītajiem un personālu tiek
uzskatīta kalpošana citiem.

Reintegrācija un atjaunošanās kopienā
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Reintegrācija un atjaunošana kopienā
•

ABP mērķis ir atgriezt ieslodzīto kopienā un sabiedrībā.

•

ABP programmas ir kopienā balstītas.

•

Brīvprātīgajiem ir noteicošā loma
ieslodzīto atgriešanai kopienā un
sabiedrībā.

•

Programmas 2. posmā ieslodzītajiem
ir jāstrādā vai jāapmeklē mācību
stundas kopienā.

•

Uzsvars drīzāk tiek likts uz ilgtermiņa
attiecībām nekā uz atsevišķiem notikumiem.

•

Ieslodzītie un administrācija parāda
rūpes viens par otru.

•

"Kopienas" izveidošana ir svarīga
prioritāte.

Garīgā pārveide
•

Pamatprogrammas saglabā
garīgo uzsvaru un atklāj ikdienas
paļaušanos uz Dievu.

• Kristīgais dzīvesveids ir pastāvīgs
paraugs visās darbinieku un
brīvprātīgo darbībās.

•

ABP programmas pamatā ir Kristū
centrētas garīgās vērtības, tomēr tā
nav paredzēta pievēršanai ticībai.

• Prioritāte ir kopienas izveide, kuras
pamatā ir kristīgās vērtības.
•

Ieslodzītie dzīvo mierā.

•

Vadība un brīvprātīgie ir kristieši.

• Būtiska ikdienas sastāvdaļa ir garīgā un
emocionālā izaugsme.
• Ikgadējs triju dienu pasākums seminārs "Izglābšanās ar Kristus
palīdzību" ietver tematiskas prezentācijas un ģimenes saišu veidošanu.
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1.4 APAC VĒSTURE EIROPĀ – PIRMS
ECOR
Atjaunojošās kopienas ir
dabisks APAC metodoloģijas atspoguļojums Eiropā.
Laika posmā no 2002. līdz
2003. gadam tika izveidotas
trīs atjaunojošās kopienas, katra darbojās ar citu
ieslodzīto grupu, kas bija
dažādos soda izciešanas
posmos.
Bādenē-Virtembergā, netālu no Štutgartes, Vācijā, tika
atvērta atjaunojošā kopiena
“Seehaus”, kuru pārvaldīja
“Prison Fellowship Germany”. Tā ir kā alternatīva
cietumsodam gados jauniem likumpārkāpējiem,
kuriem līdz soda izciešanas
termiņa beigām atlikuši ne
vairāk kā divi gadi. «Prison
Fellowship Bulgaria” Bulgārijā Sofijas cietumā izveidoja atjaunojošo kopienu,
kuru pazīst ar nosaukumu
“Adaptēšanās vide”. Šī programma bija atvērta tiem
likumpārkāpējiem, kuri
likumu pārkāpuši pirmo
reizi un kuriem atlikušais

soda izciešanas laiks bija ne
vairāk kā pieci gadi. Aptuveni tajā pašā laikā Latvijā
tika uzsākta atjaunojošās
kopienas “Mirjama” darbība
sieviešu cietumā Rīgā, kur
kopienas dalībnieces galvenokārt ir recidīvistes (t. i.,
sievietes, kuras jau iepriekš
bijušas ieslodzījumā vismaz
vienu reizi).
2003.– 2008. gadā šīs trīs
atjaunojošās kopienas
pilnveidojās un nostiprinājās, parādot labu praksi
un noturīgus rezultātus.
Tas palīdzēja tām izaugt un
paplašināties. Interesi par
APAC metodoloģiju saistībā
ar tās pielāgošanu un ieviešanu Eiropā, izteica organizācijas Norvēģijā, Skotijā,
Spānijā, Portugālē, Polijā un
Čehijas Republikā.
Katra Eiropas atjaunojošā
kopiena darbojas, lai pārveidotu likumpārkāpēju
par produktīvu ģimenes un
sabiedrības locekli, pielāgojot APAC modeli vietējam
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valsts unikālo apstākļu
kontekstam.
Salīdzinot sākotnējo APAC
metodoloģiju ar adaptētajiem modeļiem, redzams,
ka noteikti elementi adaptācijas procesa gaitā ir
atmesti. Daudzi Brazīlijas
modeļa elementi (piemēram, juridiskais atbalsts un
veselības aprūpes nodrošināšana), ir grūti piemērojami lielākajā daļā Eiropas
valstu. APAC principu
adaptāciju dažādās Eiropas
valstīs katrā atsevišķajā
atjaunojošajā kopienā lielā
mērā ietekmē valstu sodu
sistēmu iezīmes, to relatīvā
atkarība vai autonomija no
politiskās un valdības pārraudzības, no sabiedriska-

jām un reliģiskajām tradīcijām, programmās iesaistīto
organizāciju kapacitāte un
vadības prasmes, zināšanas
un lēmumi, vadot programmas uzsākšanu un attīstību.
Kaut arī atšķiras veidi, kādos
APAC metodoloģija ir tikusi
adaptēta atjaunojošajās
kopienās dažādās valstīs,
ir dažas kopīgas iezīmes.
Programma īsteno holistisku pieeju rehabilitācijai.
Tās mērķis ir dot iespēju
likumpārkāpējiem uzņemties atbildību par savu
personīgo un sabiedrības
problēmu risināšanu. Programmas galvenais mērķis
ir pārveidot ieslodzītos par
produktīviem ģimenes un
sabiedrības locekļiem.

1.5 ECOR PROJEKTA IEGULDĪJUMS
ATJAUNOJOŠO KOPIENU ATTĪSTĪBĀ
Lai gan 2003. – 2009. gadā vairākās Eiropas valstīs tika
uzsāktas APAC sistēmā balstītas programmas, šis modelis
tomēr nav plaši pazīstams. ECOR projekts, kas tika uzsākts
un īstenots vairākās Eiropas valstīs, pamazām sniedz
papildu ietekmi uz šo kopienu nepārtraukto attīstību,
ieviešot jauninājumus un panākot modeļa atpazīstamību
un pozitīvu novērtējumu par tā ietekmi uz ieslodzītajiem,
ieslodzījuma vietu un vietējo sabiedrību.
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ECOR projekts tika uzsākts
ar padziļinātas izpētes
posmu un Eiropā pastāvošās prakses un pieredzes
analīzi. Projekta komanda
ir izstrādājusi apmācību
moduli partnerinstitūcijām,
brīvprātīgajiem un citām
ieinteresētajām personām.
APAC elementi tika modificēti, lai labāk atbilstu
Eiropas ieslodzījuma vietu
vajadzībām, kontekstam
un apstākļiem. Šī darba
rezultātā notika sešu jaunu
atjaunojošo kopienu mo-

deļu izstrāde un ieviešana
un detalizēta programmas
un elementu, kas ietekmē
ieslodzīto pārveidi, novērtēšana universitātes pētnieku
vadībā.
Projekta ieguldījums Eiropas sodu izpildes praksē un
postpenitenciārā atbalsta
programmās, kā arī plašāka
reakcija uz šīm inovācijām,
domājams, konkrētāk būs
redzams nākotnē.
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Nodaļas kopsavilkums
• APAC metodoloģija aizsākās kā sabiedrisko darbinieku un
brīvprātīgo kustība, reaģējot uz konkrētām sabiedrības vajadzībām saistībā ar arvien pieaugošo noziedzību, ņemot vērā
soda izciešanas iestāžu neefektivitāti.
• APAC piemērošana un ātrā attīstība Brazīlijā bija iespējama,
pateicoties tiesnešu, politiķu un tiesību aizsardzības speciālistu
atbalstam, kuri izprata sistēmas nespēju pašai atrisināt savas
problēmas, piemēram, pārapdzīvotību ieslodzījuma vietās, augsto recidīvisma līmeni un nepieciešamību mazināt vardarbības/
nāves gadījumu skaitu ieslodzījuma vietās.
• Metodoloģijas panākumu iespaidā tā dabiski izplatījās tālāk arī
Latīņamerikas valstīs, ASV, un visbeidzot Eiropā.
• APAC metodoloģijas ieviešana trīs kontinentos pierāda tās
augsto pielāgojamību un iespējas to piemērot dažādām tiesību vidēm, kultūrām un sabiedrības ekonomiskās attīstības
līmeņiem.
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2. DAĻA. ECOR: MODEĻA
APRAKSTS
„ECOR programmas ir neparasta parādība Eiropā, jo īpaši
bijušajās padomju bloka valstīs. Programmā paredzēts
veidot mazas ieslodzīto kopienas, kas dzīvo atsevišķi no
citiem ieslodzītajiem, nodrošināt izglītību un profesionālo
prasmju apmācību, atjaunot dalībniekos pašvērtību un atbalstīt viņus, lai sagatavotu atgriešanās procesam sabiedrībā pēc atbrīvošanas no apcietinājuma” (Margaret Wilson,
Caroline Lanskey) (ECOR Pilotpētījuma ziņojums, 2015)

2.1. ECOR VEIDI
ECOR modelis ir piemērojams divos galvenajos veidos.
Pirmkārt, kā sodu izpildes sistēmā integrēta iespēja. Modelis ir piemērojams dažādām ieslodzījuma vietām un
dažādiem režīmiem. Šobrīd tas tiek izmantots sešās ieslodzījuma vietās četrās valstīs: Brandenburgas un Lukavas-Dubenas cietumā Vācijā, Vracas cietumā Bulgārijā,
Iļģuciema sieviešu cietumā Latvijā, un Tisaļokas paaugstinātas drošības režīma cietumā “Emleklap” un “Pálhalmai
Mélykút” cietumā Ungārijā.
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Otrkārt, kā papildu iespēja
sodu izpildes sistēmā divos
atšķirīgos veidos:
1) ECOR veiksmīgi tiek
izmantots kā alternatīva
tradicionālajam ieslodzījumam - vienkopus dzīvojošas kopienas veidā atklāta
tipa ieslodzījumā. Leonbergā, Vācijā, šāds modelis tiek
izmantots darbā ar gados
jauniem likumpārkāpējiem
ar spēkā esošu spriedumu;
2) kā sociālos pakalpojumus
saņemošu bijušo ieslodzīto
kopiena. Šāda veida modelis tiek īstenots Rīgas pašvaldības teritorijā, Latvijā.
Būtisks ir programmas un
tās piemērošanas konteksts. Aprakstot ECOR,
izmantosim piemērus no

dažādiem kontekstiem.
Sākumā ir svarīgi uzsvērt
ECOR metodoloģijas piemērojamību visos posmos
– no likumpārkāpēja aizturēšanas brīža līdz atbrīvošanai un pat pēc tam. Ja
“ieslodzījuma vieta” tiek
minēta vairākkārt dažādu režīmu kontekstā, tas
nozīmē, ka attiecīgā ECOR
vietne piemēro dažādas
programmas daļas dažādos
soda izciešanas posmos.3
Jāpiezīmē, ka nav datu no
esošajām ECOR programmām par ieslodzītajiem, kas
būtu nosūtīti uz programmu ar tiesas lēmumu, pat
tad, ja tas ticis izmantots
kā alternatīva ieslodzījuma
vietai.

3. Šāds piemērs ir PF Bulgārija īstenotais ECOR, kur programmas kandidātiem
piedāvā ārējo programmu, lai sagatavotos dalībai galvenajā ECOR programmā. Darbs ar ieslodzītajiem tiek veikts dažādos drošības režīmos.
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2.2. IETEKME/PROGRAMMAS DARBĪBAS DIAPAZONS
Mērķa grupa
ЕCOR ir atvērta visiem
dalībniekiem, neatkarīgi
no viņu ticības vai pasaules
uzskata Modelī nav noteikti
ierobežojumi attiecībā uz
dažādu likumpārkāpēju
veidu un grupu līdzdalību.
Tā kā tas tiek izmantots dažādās valstīs un kontekstos,
ECOR programmu vadītāji
var bez ierobežojumiem
izvēlēties likumpārkāpējus
dalībai programmā, izņemot gadījumus, kad:
a) tas ir pretrunā ar attiecīgās brīvības atņemšanas
iestādes noteikumiem,
piemēram, vīriešu vai
sieviešu cietumi; drošības
režīmi, kas ierobežo dažu
likumpārkāpēju kategoriju līdzdalību vai ierobežo
ārējo speciālistu piekļuvi;
režīmi, kas ierobežo šādas
programmas intensitāti vai
darbības veidu;

b) mērķa grupu atlase ir
saistīta ar projektu īstenojošās organizācijas misiju
vai ar projekta īstenošanas
komandas pieredzi. Piemēram, ECOR likumpārkāpējiem, kuriem ir atkarība no
psihoaktīvām vielām, ECOR
gados jauniem likumpārkāpējiem vai ECOR ieslodzītajiem postpenitenciārajās
programmās;
c) dažos gadījumos terapeitiskā pieeja un darbinieku
un neatkarīgo ekspertu
pārliecība rada līdzdalības
ierobežojumus likumpārkāpējiem, kas izdarījuši
dzimumnoziegumus, pamatojoties uz uzskatu, ka
šīs kategorijas likumpārkāpējiem nepieciešama īpaša
ārstēšana, kas var nebūt
pieejama ECOR programmu ietvaros.
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Tāpat dažu programmu
komandas var atteikties
strādāt ar personām, kas ir
atkarīgas no narkotikām vai
alkohola. Tomēr jāatzīmē,
ka dažās ECOR programmās
ir īstenotas narkotiku un alkohola atkarību ārstēšanas
pieejas, un tajās bija iesaistīti gan speciālisti, gan brīvprātīgie ar pieredzi darbā ar
šo mērķa grupu. Tas liecina,
ka ECOR programmās var
strādāt ar mērķa grupām,
kam ir īpašas vajadzības, ja
iesaistītajam personālam ir
nepieciešamās prasmes un
spējas. Būtu nepieciešams
izstrādāt īpašus moduļus
vai vadlīnijas tādai ECOR
programmai, kas strādātu
ar šādām mērķa grupām.
Ilgums
ECOR programmas vidējais
ilgums ir 12 līdz 18 mēneši.
Paredzams, ka minimālais
uzturēšanās laiks ir 6 mēneši, bet maksimālais varētu
ilgt pat līdz 28 mēnešiem.
Nolūks palikšanai ilgāk ir

dot iespēju kopienu dalībniekiem atgriezties savā
vietējā kopienā uzreiz pēc
ECOR programmas beigšanas. Viņiem nevajadzētu
atgriezties iepriekšējā ieslodzījuma vietā, ja vien viņi
nav tikuši izraidīti no kopienas režīma pārkāpumu dēļ.
Tādējādi ECOR modelis
ietilpst ilgtermiņa ietekmes
programmu klāstā, un šajā
ziņā tas rada dažus izaicinājumus. Izmaiņas krimināltiesību sistēmās un ieslodzījuma vietu sistēmās rada
tendenci piespriest īsākus,
efektīvākus cietumsodus,
tādējādi ECOR programmās
tiek uzņemti likumpārkāpēji
ar garākiem soda izciešanas
termiņiem un smagāku
noziegumu veidiem.
Šīs tendences pozitīvā
ietekme ir tāda, ka dažos
gadījumos šajās kopienās
varētu ievietot likumpārkāpējus uzreiz pēc soda
piespriešanas, ja vien nepastāvētu citi ierobežojumi.
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2.3. KURŠ VAR PIETEIKTIES DALĪBAI
MODELĪ?
ECOR modeli īsteno bezpeļņas organizācijas sadarbībā
ar ieslodzījuma vietām,
tieslietu ministrijām, pašvaldībām un pilsoniskajām
apvienībām. ECOR pastāvēšanas vēsturē līdz šim nav
izgaismojušies nekādi ierobežojumi attiecībā uz to,
kas varētu īstenot šādu modeli. Tā kā modeļa izcelsme
ir cieši saistīta ar kristīgajām
vērtībām un priekšstatu par
beznosacījuma mīlestību,
tas zināmā mērā jau nosaka to organizāciju loku,
kas interesējas par modeļa piemērošanu. Turklāt
beznosacījumu mīlestības
un uzticēšanās parādīšana
tiek uzskatīta par subjektīvu faktoru, kam ir liela
ietekme uz likumpārkāpēju
pārveidošanos. Šie faktori ir
klātesoši visos programmas
elementos. Kopienas, kurās
programma tiek īstenota, ir gan pilsoniskas, gan
reliģiskas. Ja tiek ievēroti
modeļa pamatelementi un
vērtības, organizāciju raksturojumam un veidam nav

noteiktu ierobežojumu un
prasību. Katrai organizācijai,
iestādei, baznīcai vai pilsoņu apvienībai, kas nolēmusi
ieviest ECOR modeli, jāņem
vērā, ka tradicionāli ECOR
darbojas daži algoti darbinieki un lielāka brīvprātīgo
grupa no vietējās sabiedrības. Tā nav parasta partnerība starp divām organizācijām, bet drīzāk partnerība
starp brīvības atņemšanas
iestādi un vietējo sabiedrību, ko pārstāv attiecīgā
organizācija.
Pēdējam faktoram ir liela
nozīme programmā un
tās ietekmē uz likumpārkāpējiem. Brīvprātīgie ir
galvenais elements, lai
attīstītu dalībnieku pašapziņu, atjaunotu pašcieņu
un apzinātos savu vērtību.
Viņi ir paraugs, parādot, ka
ikviens ir mīlestības vērts
un novērtējams, nemeklējot savstarpēju labumu. Viņi
rāda piemēru, ko nozīmē
īstenot dzīvē pozitīvas,
uz sabiedrību un kopienu
vērstas vērtības.
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2.1. tabula Pamatdati par ECOR vietnēm pa organizācijām/valstīm

Valsts, organizācija
un ECOR programmas nosaukums

Mērķa grupa

Programmas
ilgums

Maksimālais
dalībnieku skaits

Institūcija

Bulgārija,
NVO
“PF Bulgaria”
ECOR "Adaptēšanās
vide"

Atkārtoti
likumpārkāpēji
(vīrieši)

9 - 30 mēneši
pirms
atbrīvošanas

18

Vracas (Vratza)
cietums (Dažādi
drošības režīmi)

Vācija,
NVO
"Seehaus",
ECOR "Nepilngadīgo
brīvā režīma cietums"
(2 vietnes

Gados jauni
likumpārkāpēji
(vīrieši, 14 - 23
gadu vecumā)

6 - 28 mēneši
pirms
atbrīvošanas

15
7

"Seehaus
Leonberg"
"Seehaus
Stomatal"

15

Brandenburgas
cietums

13

Lukavas-Dubenas
(Luckau-Duben)
cietums

Vācija,
NVO “Blue Cross
Germany”
2 ECOR vietnes

Likumpārkāpēji ar
narkotiku /
alkohola
atkarībām (vīrieši)

Vidēji 17 mēneši

Latvija,
NVO
"Integrācija sabiedrībai”,
ECOR “Ratnieki”

Ieslodzītie pēc
atbrīvošanās no
ieslodzījuma (vīrieši)

Ne vairāk kā 12
mēneši

25

Sociālās
rehabilitācijas
centrs “Ratnieki”

Latvija,
Atjaunojošā kopiena
"Mirjama"

Sievietes

Līdz 3 gadiem,
pirms
atbrīvošanas

16

Iļģuciema
cietums

Vīrieši

Nav noteikta
ilguma

15

Tisaļokas
paaugstinātas
drošības režīma
cietums "Emleklap"

Sievietes

Nav noteikta
ilguma

12

"Pálhalmai
Mélykút" cietums

Ungārija,
NVO “PF Hungary”,
Atjaunojošā kopiena
"APAC
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2.4. ECOR MODEĻA
PAMATELEMENTI
Lai metodoloģiju piemērotu
Eiropas kontekstam, no tās
tika izņemti divi APAC elementi (aprakstīti 1. daļā), ko
projekta komanda uzskatīja
par nepiemērojamiem atšķirīga krimināltiesību raksturojuma un soda izciešanas
iestāžu pārvaldības dēļ,
t.i., juridiskās palīdzības un
veselības aprūpes elementi.
Daudzās, ja ne visās, Eiropas
valstīs tos zināmā apmērā
nodrošina valsts, tādēļ ECOR
modeļa izmantošanā mazāk
nepieciešama neatkarīgu
organizāciju iesaistīšana.
Tas gan nenozīmē, ka ECOR
programma nevarētu
tiekties sniegt šādus pakalpojumus, tomēr ir svarīgi
koncentrēties uz programmas prioritātēm, ņemot vērā
vietējo kontekstu.
Katrā ECOR kritiski svarīgi ir
citi elementi, jo ikviens no
tiem palīdz ieslodzītajam
atgriezties sabiedrībā. Vienlaikus, kā to varēja novērot
APAC vēsturē Eiropā, metodoloģijas pielāgošanu
un piemērošanu varētu

sākt, izmantojot vairākus,
bet ne visus elementus, ko
var turpināt izstrādāt, līdz
programmas spēj piedāvāt
pilnu pakalpojumu klāstu.
Ir svarīgi paturēt prātā, ka
recidīva risks ir augstāks
tiem programmas dalībniekiem, kuri nav izgājuši visu
programmas ciklu vai nav
bijuši iesaistīti visos programmas elementos.
Sabiedrības līdzdalība
Ļoti svarīga ir vietējās kopienas līdzdalība, ieviešot
metodi ieslodzījuma vietās
un gūstot sabiedrības atbalstu, un tādējādi nodrošinot
ieslodzīto personu reintegrācijas iespēju pēc atbrīvošanas.
Dalībnieki palīdz dalībniekiem un pozitīva savstarpēja atbalsta kultūra
Katram dalībniekam ir
daudz zināšanu, prasmju,
talantu un pieredzes pat
tad, ja viņi bieži tās ir izmantojuši negatīvā veidā.
Ir svarīgi viņiem parādīt, kā
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“Izglītības
programmā
ir ietvertas
individuālās un
grupu terapijas
sesijas, kuras
pārrauga
psihologi un/
vai sociālie
darbinieki.
Mērķis ir atjaunot
likumpārkāpēju
spēju pozitīvi
ietekmēt
sabiedrību,
apvienot viņus
ar viņu ģimenēm
(ja iespējams),
uzlabot viņu
nodarbinātības
iespējas
un mazināt
recidīvismu,”
Mārgareta Vilsone un
Karolīna Lenskija

tās izmantot pozitīvā veidā
un dot viņiem pēc iespējas
lielāku atbildību. Galvenā
uzmanība pozitīva savstarpēja atbalsta kultūrā tiek
pievērsta tam, lai dalībnieki
palīdzētu paši sev, atbalstītu viens otru un uzņemtos
atbildību par visu grupu, un
tādējādi veidotu kopienu,
kurā viens par otru rūpējas.
Darbs un izglītība
Darbs un izglītība ir ļoti svarīgi procesa elementi. Tomēr
tikai ar tiem vēl nepietiek,
lai ieslodzītie novērstos no
noziedzības ceļa. Ir jāmainās vērtību sistēmai, un
dalībniekam nepieciešams
iegūt pašapziņu, atklāt sevi
un iepazīt savus talantus,
prasmes un pašvērtību.
Programmas mērķis ir dalībnieku spēja atrast darbu
pēc atbrīvošanas vai ideālā
gadījumā - jau soda izciešanas pēdējā posmā, ja ieslodzījuma vietu sistēmā tas ir
iespējams. Daudzās valstīs
ieslodzījuma vietu sistēma
nodrošina darbu un izglītību. Tad ECOR programmai
tas nav jānodrošina. Tomēr
izglītība ir jāskata daudz
plašāk nekā tikai zināšanu

nodošana – tā ir arī dzīvē
noderīgu prasmju apgūšana
un praktiska lietošana.
Apsverot darba un izglītības elementu apjomu,
ECOR programmu vadītāji
var balstīties uz Eiropas
Padomes rekomendācijām
R(89)12 par izglītību ieslodzījuma vietās; tās var skatīt
Eiropas cietumu izglītības
asociācijas (EPEA) tīmekļa
vietnē: www.epea.org.
Garīgums
ECOR pamatā ir kristīgās
vērtības. Tā piedāvā dalībniekiem garīguma pieredzi
un sniedz viņiem piekļuvi
dažādām kristīgajām programmām pēc brīvprātības
principa. ECOR sniedz
viņiem iespēju pieredzēt
mīlestību un saņemt mīlestību un pieņemšanu,
neuzspiežot doktrīnas un
dogmas, un programma ir
atvērta visiem dalībniekiem
neatkarīgi no viņu ticības vai
pasaules uzskata.
Cilvēciskās cieņas atzīšana
un pašvērtības veicināšana
Metodoloģijas pamatā ir
uzskats, ka vissvarīgākais ir
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cilvēks. Darbs programmā
tiek veidots tā, lai dalībniekos sekmētu pozitīvu
paštēlu un savas pašvērtības
apzināšanos. Viņi var pieredzēt savu pozitīvo vērtību
un apzināties, ka viņiem ir
talanti un prasmes, kuras var
izmantot savā un sabiedrības labā. Dzīves apstākļiem
jābūt pieņemamiem, un
pret dalībniekiem jāizturas
ar cieņu.
Ģimene
Ģimene ir viens no ieslodzīto atlabšanas stūrakmeņiem. Ģimenes vajadzības
jāintegrē visos programmas
posmos. Process ir daudz
veiksmīgāks, ja ģimene
iesaistās un piedalās metodoloģijas īstenošanā un
socializācijas procesā. Tāpat
ģimene ir nozīmīgs atbalsts
dalībniekiem pēc soda
izciešanas. Tāpēc ģimene
būtu jāiekļauj reintegrācijas procesā un plānošanas
sanāksmēs.
Brīvprātīgie un brīvprātīgo
apmācība
Brīvprātīgajiem ir ļoti īpaša
nozīme programmas da-

lībnieku dzīvē. Viņi pārstāv
kopienu ārpus ieslodzījuma
vietas un “ienes” to cietumā.
Ieslodzītie viņus ciena īpašā
veidā, jo viņi nav daļa no
sistēmas un viņi nesaņem
samaksu par savu darbu.
Tādēļ dalībnieki pieņem,
ka brīvprātīgie tur atrodas
dalībnieku dēļ un tādēļ, ka
dalībnieki ir viņiem svarīgi.
Brīvprātīgie ir kā tilts uz
vietējo kopienu, un pēc atbrīvošanas attiecības iespējams turpināt. Brīvprātīgie
un jo īpaši tie, kuri darbojas
kā mentori vai “krustvecāki”,
var būt svarīgi kā uzticības
personas, kas sniedz draudzību, stabilitāti un paliekošu gādīgu attiecību pieredzi.
Brīvprātīgajiem ir jābūt labi
apmācītiem.
Nopelni
Nosakot, kādi nopelni
dalībniekam ir jāsasniedz, ar
šo nosakot konkrētu virzīšanos pa režīmu pakāpēm,
recuperando jeb dalībnieku
dzīve ieslodzījuma vietā ir
labi pārredzama. Tādējādi
ir ļoti svarīgi radīt komiteju,
kas sastāv no profesionāļiem, kuri ir saistīti ar ECOR
metodoloģiju, lai iedalītu
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recuperandos jeb dalībniekus atkarībā no viņu individuālas terapijas nepieciešamības, kā arī, lai ieteiktu,
ja iespējams un nepieciešams, kādi pārbaudījumi
būtu jānokārto, lai nokļūtu
nākamajā režīmā, un pat lai
pārbaudītu apdraudējuma,
atkarību un psihisku slimību
mazināšanos.
Sociālā reintegrācija un
pēcaprūpe
Sākotnējā APAC modelī tika
izveidoti noteikumi par tā
dēvētajiem “sociālās reintegrācijas centriem”. Tie var
būt ārpus galvenās ieslodzījuma vietas, tomēr iestādes
teritorijā. Oriģinālajā APAC
programmā ir trīs šāda veida
iespējas slēgtam, daļēji slēgtam un atklātam režīmam.
Arī ECOR programmās, ja
iespējams, būtu jāietver process, kurā dalībnieki saņem
arvien vairāk brīvības, lai
varētu pakāpeniski integrēties sabiedrībā.

Pēcaprūpe ir svarīgs aspekts, kas palīdz cilvēkiem
tikt galā ar problēmām un
izaicinājumiem, ar kuriem
tie sastopas pēc atbrīvošanas. Pēcaprūpi var veikt
brīvprātīgie mentori vai
“krustvecāki” un/vai sociālie
darbinieki.
Atjaunojošais taisnīgums/
Cietušo izpratne
Dalībniekiem jāmācās
uzņemties atbildība ne
tikai par savu dzīvi, bet arī
par savu līdzšinējo rīcību.
Cietušo izpratnes programmas, piemēram, “Sycamore Tree Project” vai
programmas, kas veidotas,
pamatojoties uz “Building
Bridges” modeli4, var būt
ECOR procesa neatņemama
sastāvdaļa, un var palīdzēt
dalībniekiem attīstīt empātiju pret cietušajiem un
sagatavoties spert soļu pretī
tam, lai labotu cietušajiem
un sabiedrībai nodarīto
kaitējumu. Pastāv iespēja
piedāvāt organizēt cietušā
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un likumpārkāpēja izlīguma
tikšanos, ja tas ir iespējams
un ir pieņemams attiecīgajos apstākļos. Ceļā uz atjau-

nošanu svarīgs solis varētu
būt sabiedriskais darbs kā
simboliska atlīdzināšana
sabiedrībai.

2.5 ECOR PROGRAMMAS
Dažās esošajās ECOR
vietnēs norit t.s. 24 stundu
diennaktī programmas, un
tās izmanto APAC atjaunojošo modeli, kas, saskaņā ar
Dr. Otoboni metaforu, atgādina sasistas vāzes atjaunošanu. Jo vairāk lausku, jo
sarežģītāka ir atjaunošana,
it īpaši, ja kādas no lauskām
trūkst. Šim nolūkam var
izmantot dažādas terapeitiskās pieejas, kas virzītas
uz katra likumpārkāpēja
individuālajām vajadzībām
– spēju uzņemties atbildību
par savu rīcību un sekām,
attiecību atjaunošanu ar
kopienu un sabiedrību, kas
ietver ģimenes attiecību
saglabāšanu vai atjaunošanu un jaunu sociālo saišu
izveidi. 

Metodoloģijas mērķis ir atjaunot vāzi – likumpārkāpēja personību – pēc iespējas
lielākā mērā jeb “nogalināt
noziedznieku, izglābjot viņā
cilvēku” (Mario Otoboni).
ECOR programmas priekšnoteikums ir, ka dalībnieki
veido “atjaunojošo kopienu”, dzīvo kopienas apstākļos atsevišķā sektorā (vai
atsevišķā objektā), atsevišķi
no pārējiem ieslodzījuma
vietas iemītniekiem.
 zīvei kopienā ir noteikts
D
ētikas kodekss, ko visi
ievēro, kas nodrošina drošu
vidi un sniedz apstākļus
likumpārkāpēja personības
atjaunošanai. Tam nepieciešama pienācīgu dzīves
apstākļu izveide, kā arī indi-

4. Skatīt www.restorative-justice.eu/bb
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vīda fiziskās, psiholoģiskās
un garīgās veselības aprūpe. Atjaunojošā kopiena
ir kopiena, kas balstās uz
principu, ka dalībnieki viens
par otru rūpējas.
ECOR modeļa centrā ir
cilvēciskās vērtības. V
 iena
no šī principa spilgtām izpausmēm ir attieksme pret
programmā iesaistītajiem
likumpārkāpējiem. Cilvēki
ECOR programmās tiek
dēvēti par “atjaunojošās
kopienas dalībniekiem: cilvēkiem, kuri aktīvi piedalās
sevis atjaunošanas procesā”5. Darbība programmā
tiek organizēta tā, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt
pozitīvo paštēlu un saskatīt
savu pašvērtību. Pamatots
uz kristīgajām vērtībām,
modelis piedāvā dalībniekiem iespēju piedzīvot un
saņemt mīlestību un pieņemšanu, neuzspiežot doktrīnas un dogmas. Modeļa
ietvaros likumpārkāpējs
tiek uzskatīts par cilvēku,
kurš pagātnē nav saņēmis
mīlestību vai saņēmis to

pārāk maz, un tas izpaužas
viņa vai viņas pašreizējā
noziedzīgajā rīcībā.
Programma ietver visus
modeļa elementus, un to
var aplūkot trīs dažādos
veidos:
a) pieejas un aktivitātes, kas
pilnībā vērstas uz likumpārkāpēju vajadzībām, proti,
viņu personības atjaunošanu, virzītu uz dzīvi bez
noziedzības. Šādi pasākumi
ir, piemēram, dažāda veida
apmācības, tostarp arodapmācība, individuālās
un grupu pārrunas, grupu
terapija, sports, mākslas terapija, darbs, ģimenes saišu
stiprināšana un sagatavošanās dzīvei brīvībā;
b) pieejas un aktivitātes,
kas orientētas uz veselīgu
attiecību veidošanu un
uzturēšanu ar citiem, un
pozitīvas kopienas kultūras
veidošanu un nostiprināšanu. Tas varētu ietvert
pienākumu deleģēšanas
sistēmu atkarībā no katra

5. Sākotnējā APAC programmā cilvēki tika dēvēti par “recuperandos: cilvēki,
kas iziet atjaunošanās procesu”.
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kopienas dalībnieka sasniegumu līmeņa, savstarpēju
apmācību un programmas dalībnieku palīdzību,
kopīgu svētku svinēšanu,
rituālus un citus pasākumus, līdzdalību padomēs,
komisijās un citās vadības
struktūrās, kas pārvalda
kopienu, diskusijas par pieņemamu un nepieņemamu
uzvedību, par taisnīgu un
vienlīdzīgu izturēšanos
un attieksmi pret visiem
kopienas locekļiem;
c) pieejas un aktivitātes ar
mērķi samierināt likumpārkāpēju ar viņa kopienu un
atjaunot attiecības ar to,
viņam uzņemoties atbildību par savu rīcību pagātnē.
Šeit ir ietverti visi pasākumi, kas vērsti uz empātijas

veidošanu pret cietušo un
gatavošanos atgriezties
sabiedrībā.
Katras atjaunojošās kopienas programmas atšķiras.
Tām ir vietējās kultūras un
tradīciju iezīmes, atšķiras
organizāciju pieredze,
kas īsteno programmu,
vietējā tiesību vide un to
institūciju īpatnības, kurās
projekts tiek īstenots. Šīs
daudzveidīgās lietojuma
iespējas viena modeļa
ietvaros parāda ECOR
projekta pielāgojamību un
tādējādi plašās iespējas, ko
tas sniedz jebkuras valsts
penitenciārajai sistēmai,
institūcijām un kopienai.
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2. tabula. Dati par pasākumiem dažādās ECOR vietnēs

Mentorings

Darbs

Māksla /mākslas terapija

Sports

Ģimenes konsultācijas

Garīgā aprūpe / ticībā balstītu
pasākumu kopums

Profesionālā apmācība

Dzīve kopienā

Dalība vietējās sabiedrības
pasākumos

Brīvā laika pavadīšana
/ privātais laiks

Cietušā un likumpārkāpēja
saskarsme

Izglītība (lasīšana/rakstība)

Izglītība (teoloģija)

Pasākumi ar ieslodzījumu
vietas iemītniekiem

Grupu konsultācijas / terapija

Individuālās konsultācijas

Valsts, organizācija un ECOR programmas nosaukums

Procentuālā ECOR programmu un pasākumu attiecība (%)

0

13

6

5

4

3

13

20

5

20

0

0

2

0

1

4

1

5

2

2

19

25

2

16

1

12
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7
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8
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"Ratnieki", Latvija
7

8

"Mirjama", Latvija
7

8

PF Hungary
5

5

5
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0

Iepriekš
minētie
dati3 ir 13
13
6
5
4
ņemti no atsevišķu kopienu
dienas kārtības. Dažos gadījumos līdz pat 38% kopienu
pasākumu ir saistīti ar pārējiem ieslodzījuma vietas
iemītniekiem – piemēram,
atjaunojošās kopienas, kuras pārvalda “Blue Cross” un

20

“PF5 Hungary”,
un0 kopiena
20
0
2
0
“Mirjama”. Citos gadījumos,
piemēram, atjaunojošās
kopienas, kuru pārvalda “PF
Bulgārija”, dalībnieki vispār
nesastopas ar pārējiem
ieslodzījuma vietas iemītniekiem.
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Atjaunojošā kopiena “Seehaus” Vācijā un kopiena
“Ratnieki”, kuru pārvalda
NVO “Integrācija sabiedrībai” Latvijā, veic darbību
ārpus ieslodzījuma vietām,
tāpēc ikdienas dzīvē un
darbībā tās ir pilnīgi neatkarīgas no penitenciārās
sistēmas.
Neskatoties uz noteiktu
kopienu ikdienas programmas neatkarības līmeni
no ieslodzījuma vietām
un penitenciārās sistēmas
kopumā, iepriekš norādītajā

tabulā ir redzams to pasākumu veids un intensitāte,
kurās piedalās to biedri.
Iepriekš norādītā atjaunojošās kopienas “Seehaus”
programma parāda kopienas locekļiem domātos
pasākumus un to intensitāti
visā viņu uzturēšanās laikā.
Tas, kā šie pasākumi tiek
sadalīti dienas gaitā, ir
atkarīgs no vietējās plānošanas vajadzībām. Turpmāk
norādītajā tabulā ir iekļauts
piemērs, kā šādu plānojumu var panākt.
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2.2. tabula. Pamatdati par ECOR vietnēm pa organizācijām/valstīm
Pirmdiena – Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

5.40

Celšanās

7.30

Celšanās

8.00

Celšanās

5.45

Lēna skriešana

7.45

Miera laiks

8.15

Mūzikas/
smēķēšanas
pārtraukums

6.35

Miera laiks

8.00

Brokastis

8.30

Gatavošanās
brokastīm

6.50

Brokastis

8.30

Mūzikas/
smēķēšanas pārtraukums

8.45

Brokastis

7.15

Mājas darbi

8.45

Mājas darbi

10.00

Dievkalpojums/ ētika

8.00

Mūzikas/
smēķēšanas pārtraukums

10.00

Sabiedriskais darbs

12.45

Pusdienas

8.15

Skola / izglītība

12.45

Pusdienas

12.45

Pusdienas

13.45

Mūzikas/
smēķēšanas pārtraukums

13.45

Mūzikas/
smēķēšanas pārtraukums

14.00

Sabiedriskais darbs

14.00

Darba pienākumi/skola

16.00

Sports

17.45

Vakariņas

18.00

Vakariņas un
brīvais laiks

19.15

Mūzikas/
smēķēšanas pārtraukums

23.45

Naktsmiers

22.00

Naktsmiers

20.00

Vakara programma*

24.00

Izslēdzam apgaismojumu

22.15

Izslēdzam apgaismojumu

22.00

Naktsmiers

22.15

Izslēdzam apgaismojumu

Brīvā laika pavadīšana
13.45

Sports
Ģimenes
apmeklējumi

Vakara programma ietver: mājasdarbus, lasīšanu,
ģimenes pasākumus, spēļu spēlēšanu, sportu, jauniešu
grupas, mūzikas stundas u. c.
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2.2. tabulā minētā atjaunojošās kopienas programma
parāda pasākumus un to
intensitāti, kuros dalībnieki
ir iesaistīti visā uzturēšanās
laikā.
Kā redzams 2.2. tabulas datos, nav noteikta pieeja, kā
izveidot šādu programmu –
galvenais, lai tā pietiekamā
mērā ietver ECOR modeļa

elementus.
Neatkarīgi no izvēlētās
pieejas mērķis ir indivīda
atjaunošana, attīstot viņa
prasmes un potenciālu.
Programmā būtu jākoncentrējas uz tām indivīda dzīves jomām, kurās ir palielināts risks, ka viņš rīkosies
noziedzīgi.

2.9. DARBINIEKI UN VADĪBA
Darbinieki un brīvprātīgie
Raksturojot ECOR personālu, mēs atsaucamies uz
vairākiem profesionāļiem,
kuri koordinē mijiedarbību
starp programmu, brīvprātīgajiem un cietuma
administrāciju vai vietējo
kopienu.
Lielākā daļa cilvēku, kuri
strādā ar ECOR dalībniekiem, ir brīvprātīgie. Arī tas
katrā programmā atšķiras,
piemēram, Latvijā īstenotajā pēcaprūpes modelī un
“Seehaus” objektā Vācijā
ir vairāk darbinieku nekā
citās programmās, jo tie ir

relatīvi autonomi objekti,
neatkarīgi no kādas konkrētas ieslodzījuma vietas
infrastruktūras un pārvaldības.
Brīvprātīgie ir labi apmācīti speciālisti, kuri pārstāv
dažādas jomas: psihologi,
sociālie darbinieki, augstskolu pasniedzēji, reliģiskie
darbinieki, mākslinieki,
sabiedriskie darbinieki
u. c. Katrs no viņiem strādā
ar noteiktu programmas
daļu un sniedz ieguldījumu modeļa īstenošanā.
Viņu pienākumi nav mazāk
nozīmīgi kā profesionālo
darbinieku pienākumi. Viņu
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ieguldījums panākumu un
rezultātu sasniegšanā – tas
ir, likumpārkāpēja pārveidē
– ir būtisks. Viņi ir paraugs,
pierādot, ka ikviens ir mīlestības vērts un novērtējams,
nemeklējot savstarpēju
labumu. Viņi rāda piemēru,
ko nozīmē īstenot dzīvē
pozitīvas, prosociālas un uz
kopienas labumu vērstas
vērtības.
Brīvprātīgo atlasi un apmācību veic organizācijas,
kurām ir “know-how” jeb
īpašas praktiskās zināšanas.
Parasti ieslodzījuma vietās
piekļuve tiek atļauta pēc
ārējo apmeklētāju datu
pārbaudes – atbilstoši noteikumiem un tiesiskajam
regulējumam. Ieslodzījuma vietas administrācija
piedalās brīvprātīgo apmācībā, vadot ievadlekciju
par uzvedību ieslodzījuma
vietā un noteikumiem, kas
attiecas uz neatkarīgajiem
speciālistiem, kā arī viņu

attiecībām ar ieslodzītajiem. Vairāk par brīvprātīgo, partneru un trešo
personu apmācību ECOR
ieviešanā var uzzināt ECOR
apmācības programmā, kur
sniegta sīkāka informācija
par speciālistu un brīvprātīgo apmācības tēmām un
intensitāti. Attiecības starp
brīvprātīgajiem un organizējošo iestādi nosaka pašas
organizācijas pieredze, kā
arī vietējie tiesību akti.6
Vadība
ECOR vietņu pārvaldība ir
atkarīga no vairākiem faktoriem, kas saistīti ar darbības kontekstu un darbības
modeli, no modeļa pasākumu integrācijas konkrētā
brīvības atņemšanas iestādē, valsts tiesību aktiem
un ekonomiskajiem rādītājiem. Tā kā dažādu valstu
sistēmas atšķiras un trūkst
plaša apjoma datu, mēs
neveiksim šo analīzi, kas

6. Piemēram, PF Bulgaria ir izstrādāti vairāki pamata dokumenti, kas saistīti
ar brīvprātīgo darbu. Ir sagatavots brīvprātīgo ētikas kodekss, līgums par
brīvprātīgo darbu, deklarācija par konfidencialitāti un par foto materiālu
izmantošanu. Organizācija pastāvīgi informē ieslodzījuma vietas amatpersonas par attiecīgā brīvprātīgā darba sākumu un beigām, un, pamatojoties uz
to, tiek izsniegtas caurlaides darbam ieslodzījuma vietā.
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pati par sevi būtu svarīga,
bet pievērsīsimies tikai tiem
instrumentiem, kas pārvalda un regulē attiecības
starp ieslodzījuma vietām,
kopienu dalībniekiem,
organizējošajām iestādēm
un to darbiniekiem, kā arī
ārējiem partneriem.
Turklāt ECOR pārvaldība
nav statiska. Tā pastāvīgi
mainās, meklējot labākos
modeļa piemērošanas
veidus un vienlaikus reaģējot uz izmaiņām, kas notiek
konkrētajos apstākļos, kuros modelis tiek īstenots.
Vispārīga pamatprasība
ECOR modeļa piemērošanai
un attīstībai ir saprašanās
memorands un modeļa
ietvara un tā metodoloģijas
ievērošana, konkrētu nosacījumu izveide tā piemērošanai dažādos kontekstos.
Bez šiem pamata posmiem
nebūs iespējama virzība uz
priekšu.7
Programmu regulējošajā
memorandā vai pamatnostādnēs (ja programma

tiks īstenota cietumā) var
iekļaut turpmāk minēto:
a) modeļa iekļaušana
noteiktā drošības režīmā
vai tā piemērošana dažādu
drošības režīmu ietvaros;
b) ieslodzījuma apstākļi ECOR vietnēs, tostarp
autonomijas pakāpe, dalība
citās ieslodzījuma vietas
aktivitātēs, saskarsme ar pārējiem ieslodzījuma vietas
iemītniekiem vai pilnīga
nošķiršana no pārējiem,
dienas kārtība un tās raksturīgās iezīmes;
c) programmas dalībnieku
kategorijas;
d) cietuma darbinieku
līdzdalība kopienas dzīvē,
sākot ar vienkāršām pārbaudēm par iespējamiem
ieslodzījuma vietas noteikumu pārkāpumiem, drošība,
to ieslodzīto uzvedības un
personības pārmaiņu novērojumi, kuri piedalās programmā, ieslodzīto juridiskā
statusa izmaiņu uzraudzība,

7. Nosaukums ir tikai orientējošs, tas atšķiras dažādās ECOR kopienās. Bet
šāds lēmums nosaka vispārējo struktūru, katras puses pienākumus, nozīmi
un funkcijas, piekļuvi informācijai, pasākumu un atbildības jomas.
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beidzot ar to, kādā veidā
ieslodzītie piedalās tajās
darbinieku pārziņā esošajās
režīma jomās;
e) noteikumi un vadlīnijas
par ārējo speciālistu piekļuvi, specifiskas prasības
darbam ar notiesātajiem
likumpārkāpējiem un citas
konkrētas prasības attiecībā
uz iestādes drošību.
f) programmu ietekme un
izmaiņas likumpārkāpēja
soda izciešanā, piemēram,
soda termiņa samazināšana
un pirmstermiņa atbrīvošana;
g) pasākumi saistībā ar
drošības pasākumiem
programmā un darbā ar
ieslodzītajiem.
Cietuma apstākļos programmas vadības uzmanība
ir vērsta uz modeļa integrāciju ieslodzījuma vietas
sistēmā un tā piemērošanu
katrā soda izciešanas posmā. Šis process tiek veidots,

regulējot attiecības starp
cietuma darbiniekiem,
ārējiem speciālistiem un
programmas dalībniekiem,
un, visbeidzot, vietējo sabiedrību.8
Ja modelis tiek īstenots
vietējā kopienā kā alternatīva ieslodzījumam vai kā
bijušo ieslodzīto dzīvesvietas pakalpojums, ir jāapsver daži citi pārvaldības
aspekti. Papildus līgumam
īstenojošo organizāciju,
Tieslietu ministriju un
vietējo pašvaldību un/vai
sociālo dienestu, būtu jāpanāk vienošanās ar vietējo
sabiedrību, kuras teritorijā
projekts tiks īstenots. Tas ir
nopietns izaicinājums, un tā
iespējamo negatīvo ietekmi nevar viegli atrisināt ar
diskusijām un dokumenta
parakstīšanu, kurā norādīts,
ka abas puses pieņems un
ievēros noteiktu regulējumu. Vislabāk to darīt, veidojot regulārus kontaktus
un sadarbību starp vietējās
sabiedrības līderiem un

8. Šāda dokumenta satura piemērs ir skatāms pielikumos “PF Bulgārija un
Vracas cietuma sadarbības principi atjaunojošas kopienas programmas
“Pielāgošanās vide” īstenošanā”, ietverot jaunākās 2015. gadā veiktās izmaiņas
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projekta vadības komandu, lai pārvarētu negatīvo
attieksmi un aizspriedumus,
un vienlaikus cenšoties
piesaistīt līdzīgi domājošus cilvēkus no attiecīgās
vietējās kopienas ECOR
pasākumiem. Šis izaicinājums, protams, pastāv arī
ieslodzījuma vietās9, bet
vietējā kopienā tam ir īpaša
nozīme un ietekme uz visu
ECOR programmu pastāvēšanu, jo modeļa atbalstam
nepieciešami divi galvenie
partneri: valsts kā soda izpildes funkciju veicējs Eiropā,
un vietējā sabiedrība, kas izvirza oficiālus pārstāvjus no
vietējām varas struktūrām
un pilsoniskās sabiedrības.
Vietējām un reģionālajām
iestādēm ir liela neformālā
vara un ietekme. Tas var
gan palīdzēt ECOR programmai, gan arī apdraudēt

programmu, ja dominē
negatīva attieksme un
aizspriedumi.10
Papildus struktūrai, kas
izklāstīta vispārējā vienošanās dokumentā un to
pavadošajās pamatnostādnēs, ja tādas ir, parasti tiek
izveidota arī koordinējošā
padome.
2.1. attēlā ir parādīts šādas
kopīgas pārvaldes institūcijas piemērs no Bulgārijas.
Koordinācijas padome11
un tās funkcijas ir tieši
saistītas ar atjaunojošās kopienas darbības organizēšanu, dažādu programmas
segmentu koordinēšanu,
programmas speciālistu un
ārējo speciālistu darba organizēšanu, tostarp speciālistu piesaistīšanu no citām
partnerorganizācijām.

9. Par to liecina ieslodzījuma vietas darbinieku skeptiskā attieksme un programmas lietotāju neuzticēšanās
10. Mums ir piemēri, kas atgadās gandrīz katru dienu, kad krimināli notikumi vietējās kopienās, radot lielu sabiedrības interesi, ātri liek nākt atklātībā
negatīvajai attieksmei pret likumpārkāpējiem un cilvēkiem, kuri ar viņiem
strādā, cenšoties atjaunot attiecības ar kopienu. Panākto vienošanos viegli
var ietekmēt mainīgā sabiedrības attieksme. Dažreiz tas var novest pie sabiedrības spiediena, kas negatīvi atsaucas uz ECOR programmu.
11. Mēs šeit izmantosim “PF Bulgaria” atjaunojošās kopienas koordinējošās
institūcijas nosaukumu.
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2.1. attēls – Koordinācijas padome (Bulgārijas modeļa piemērs)
Atjaunojošās kopienas
“Pielāgošanās vide” vadība

Konsultatīvās padomes
speciālisti dažādās
sabiedriskās un zinātniskās
dzīves jomās un galvenās
iestādes, ar kurām
programma ir saistīta

Vracas cietums un PF Bulgārija,
kuru pārstāv komisārs Kabatlijskis
un Jeļena Jevstatjeva, kura ir
PF Bulgrāfijas valdes locekle

Koordinācijas padome
Sociālā darba nodaļas direktora vietnieks, drošības
nodaļas direktora vietnieks, PF Bulgrāfija - grupas vadītājs;

Grupas vadītājs*
Konsīlijs - visi profesionāļi, kuri izmanto AK “PV” metodiku
Vracas cietumā un SAEW inspektors**

Konsīlijs “dzīves kopienā”
Ietver plašu speciālistu, visu jomu
pārstāvju klāstu

Kopienas padome - grupas vadītājs, SAEW inspektors
AK dalībnieku pārstāvji

Padome konkrētu gadījumu
risināšanai - speciālisti, kuri strādā
pie konkrētas lietas mazā sastāvā:
ISAEW Vracas cietums, konsultants
un grupas terapeits, kā arī citi
speciālisti, atkarībā no konkrēta
gadījuma stadijas

Personīgā attīstība

Personīgā attīstība un izglītība

Treneri grupas dinamiskajos treniņos
Viņi galvenokārt strādā sagatavošanas
posmā - pirms iestāšanās AK - ar jutīguma
izraisīšanu, saziņas prasmju un konfliktu
risināšanas prasmēm

Personīgā attīstība un atjaunošanās

Profesionāļi individuālām
psihosociālajām konsultācijām

TPJ nodrošinātāji

Skolotāji, profesionālā apmācība
un kvalifikācijas iegūšana

Dažādu dzīvē noderīgu
prasmju skolotājs nodarbinātība, bērnu
audzināšanas prasmes

Skolotājs datorprasmju apguvei

Mākslas terapeits

Atjaunošanās sabiedrībā

Ģimenes grupu konferenču (ĢGK)
nodrošinātājs

Dažādu dzīvē noderīgu prasmju skolotājs;
finanšu prasmes un uzņēmējdarbībā
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Koordinācijas padomes
uzdevumi ir šādi:
a) plānošana;
b) informācijas apmaiņa par
sasniegtajiem rezultātiem
un problēmu risināšana;
c) labas sadarbības nodrošināšana starp visām programmā iesaistītajām pusēm;
Koordinācijas padomes
sēdes notiek regulāri – reizi
divos mēnešos.

Pamatvienošanās parakstīšana ar visiem koordinācijas
padomes locekļiem palīdz
skaidri noteikt programmas
misiju, filozofiju, principus un standartus un, no
otras puses, skaidri definēt
lomas, ierobežojumus un
pienākumus, tomēr paturot
prātā, ka tie nav statiski un
var tikt grozīti un optimizēti
atbilstoši praksei, sniedz
ilgtspējīgu platformu ECOR
programmas īstenošanai un
pastāvīgai tās uzlabošanai.
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Nodaļas kopsavilkums
• ECOR var raksturot kā cilvēka cieņu atjaunojošu modeli. No APAC
metodes paņemot tieši šo psihosociālo pamatu, ECOR piedāvā
modeli, kas ir piemērots lielākajai daļai Eiropas valstu – tādu, kas ir
pielāgojams vietējiem institucionālajiem un sociāli politiskajiem apstākļiem un izmantojams gan ieslodzījuma vietu sistēmā, gan ārpus
tās – kā brīvības atņemšanas alternatīva vai pēcaprūpes programma.
• Tiek saglabāts mērķis atjaunot personību, attīstot indivīda prasmes
un kopjot potenciālu.
• Modeļa ieviešana nav iespējama un/vai nav stabila, ja netiek nodrošināts atbalsts un labas partnerattiecības ar Tieslietu ministriju,
ieslodzījuma vietas administrāciju, vietējo sabiedrību un atsevišķiem speciālistiem un brīvprātīgajiem.
• Ievērojama daļa no ECOR modeļa panākumiem ir attiecināma tieši
uz brīvprātīgo darbinieku līdzdalību un viņu īpašo motivāciju un
attieksmi pret ieslodzītajiem. Viņi parāda atjaunojošās kopienas locekļiem reālās dzīves dimensiju un sniedz ECOR filozofijas piemēru,
kura pamatā ir cilvēka cieņas ievērošana un rūpes par cilvēku, ko
vada mīlestība un ticība, ka katram likumpārkāpējam ir potenciāls,
kas jāatjauno.
• Šo attiecību attīstība ietver divus integrācijas posmus: modeļu integrācija institūcijās un/vai kopienās noteikumu un pamatnostādņu
veidā, un modeļa vērtību un filozofijas integrāciju institūciju un
kopienu «pārliecību» sistēmā, kā arī attieksmē pret likumpārkāpējiem.
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3. DAĻA.
IZPRATNE PAR PIEEJU
3.1 REHABILITĀCIJA

ECOR modelis pirmkārt ir ilgtermiņa programma, kas dažos
gadījumos iziet dažādas stadijas un piemērošanas režīmus,
pirms kļūst par organisku vienību, kas sastāv no 10 elementiem, tādējādi radot fenomenoloģisko vidi, kas prasa par
pētniecības subjektiem noteikt ne tikai šos elementus, bet arī
pašu vienību.
Kā norāda Maruna, ne visas ieslodzījuma vietas un rehabilitācijas programmas ir viegli piemērojamas.“..... katra intervence vai programma [sic] faktiski sastāv no tūkstošiem dažādu pārmaiņu mikromehānismu (piemēram, konfrontācija,
mācīšanās uzticēties un sevis pārvērtēšana).[…] Pakāpeniski
uzkrājot zināšanas par šiem pārmaiņu mikromehānismiem
(un tādējādi atverot “melno kasti”), pētnieki var izstrādāt teorijā balstītu darba kārtību efektīvai programmas īstenošanai
(Pawson & Tilley, 1997). Diemžēl līdz šādai rehabilitācijas zinātnei vēl ir ļoti tālu.” (Maruna, 2001:112).

Ziņojumā par ECOR pilotprojektu, Lenskija un Vilsone
norāda uz vienu no grūtībām, ar kurām saskaras rehabilitācijas programmas – tās neīsteno vienreizēju intervenci, bet
gan virkni “pārmaiņu mikromehānismu”.
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Lai risinātu šo problēmu,
mēs aprakstīsim ECOR pieeju ar trīs atbalsta punktu
palīdzību: sākotnējā APAC
metodoloģija, Vilsones
un Lenskijas pētījums un
gadu gaitā ECOR vietņu
pilotposmos apkopotie
empīriskie dati. Pirmkārt,
nepieciešams noteikt, ko
mēs saprotam ar jēdzienu
“rehabilitācija”.
Vārdnīcas Oxford Dictionary of Current English
trešajā izdevumā ir teikts
šādi:
“Atjaunot (kādu, kurš ir bijis
slims vai ieslodzījuma vietā)
atgriešanos normālā dzīvē,
veicot apmācību (treniņus)
un terapiju”.
Psiholoģijas enciklopēdijas
Concise Encyclopaedia of
Psychology pirmajā ASV
izdevumā 1987. gadā norādīta šāda definīcija:
“Rehabilitācijas gadījumā
tiek pieņemts, ka persona, kam nepieciešams
iziet programmu, agrāk ir
spējusi pienācīgi funkcionēt
… tas nozīmē atgriezties iepriekšējā stāvoklī vai atgūt

spējas funkcionēšanai”.
Vairāku pēdējo gadu
desmitu laikā ir kļuvis par
normu visas programmas,
kuru mērķis ir reintegrēt un
atjaunot likumpārkāpējus,
dēvēt par rehabilitāciju.
Tomēr tas ne vienmēr ir
precīzs raksturojums. Ja
mēs izejam no skatpunkta,
ka ieslodzījuma vieta un
ar to saistītā izolācija kaitē
personai un rada īpašas
problēmas, patiess ir apgalvojums, ka soda izciešanas
laikā un pēc atbrīvošanas
ieslodzītajam būtu jāsniedz
zināma aprūpe un atbalsts
rehabilitācijas nozīmē. Tomēr, ja mēs uz to skatāmies
kā uz personas pārveidošanos, kā rezultātā persona
atjaunojas un uzsāk normālu dzīvi bez noziedzības,
mēs atklājam, ka ir nepieciešama nevis vienkārši to
spēju atjaunošana, kuras
indivīdam bijušas pirms
ieslodzījuma, bet drīzāk jaunu prasmju, attieksmes un
dzīves vērtību izveide, to,
kuru trūkums iepriekš bija
novedis pie noziedzīgas
rīcības.
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Visspilgtākais piemērs ir tie
likumpārkāpēji, kuri iepriekš nekad nebija mācījušies lasīt un rakstīt. Piedaloties lasītprasmes kursos
ieslodzījuma vietā, viņi
apgūst jaunas iemaņas, kas
veicina turpmāku personas
rehabilitāciju.
Vēl viens ārkārtējs piemērs
ir ieslodzītie, kas bērnību
pavadījuši bērnu aprūpes
iestādēs vai audžuģimenēs. Viens no pozitīvajiem
aspektiem personu dalībai
jebkādā rehabilitācijas
programmā, kas ietver
grupu terapiju un/vai kāda
veida atbalsta grupas, ir tas,
ka tā sniedz priekšstatu,
izpratni un izjūtu par dzīvi
ģimenē vai palīdz pārveidot negatīvo priekšstatu

par ģimeni, pievienojot
“pozitīvas ģimenes pieredzi”, ko var izjust grupā.12
Šie divi galējie piemēri ļauj
apgalvot, ka ieslodzījuma
vietu rehabilitācijas programmas, kā arī tās, kas tiek
īstenotas pēc ieslodzījuma
termiņa beigām, attiecas tikai uz daļu no programmu
dalībniekiem, jo daudziem
tā nav rehabilitācija, bet
gan “habilitācija” - pilnīgi
jaunu prasmju veidošana,
kas nepieciešamas dzīvei
sabiedrībā.

12. Ērvins Jaloms (Irwin Yalom) to terapeitisko faktoru klasifikācijā, kas iedarbojas vienas terapeitiskās grupas procesā (1), definē kā “atkārtotu ģimenes
atveidojumu” vai “koriģējošu primārās ģimenes grupas kopsavilkumu”. Šī
parādība ir novērojama arī ECOR vietnēs. Tas attiecas uz visu veidu grupām,
ja to termiņš ir salīdzinoši ilgs – tikšanās grupas, AA, savstarpējas palīdzības
grupas u. c. Dažādība ir liela.
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Dr. Mario Otoboni, sākotnējās APAC metodoloģijas autors,
runājot par rehabilitāciju, aprakstīja sešas tās galvenās ietekmes jomas:
•

•

veselība – jo vairums notiesāto ir slimi;
izglītība – nepieciešama dzīvei sabiedrībā, tostarp pieklājība, labi ieradumi un reliģiskā pavadība, profesionālā
apmācība un zināšanas kā iekšējas prasības;

•

lasīšana un rakstīšana – samazināt ieslodzījuma vietās
esošo analfabētu un daļēju analfabētu rādītāju (70%); ja
iespējams, iekļaujot citus kursus, lai uzlabotu notiesāto
izglītību;

•

profesionālā apmācība – kursi vai zināšanas saskaņā ar
ieinteresēto personu spējām;

•

cilvēka vērtība – rūpēties par morāli un paštēla atgūšanu, piedaloties lekcijās, diskusijās un pildot uzdevumus
saskaņā ar programmas mērķi; vajadzības gadījumā
draudzīgā veidā koriģēt un izteikt atzinību, kad pienākas
uzslava;

•

reliģija – atklājot notiesātajiem tās nozīmi cilvēka dzīvē;
viņam ir jāgūst Dieva pieredze, jāmācās mīlēt un būt
mīlētam. “Mīlēt nozīmē mācīties mīlot”.

Gan APAC , gan ECOR svarīga ir izpratne par rehabilitāciju
kā holistisku procesu. Likumpārkāpēji ir personas, kurus
nomāc daudzas problēmas. Parasti viņu noziedzīgā rīcība
ir vienas vai vairāku personības un tās attīstības vēstures
disfunkciju simptomu, pazīmju virkne.
Uzturoties ieslodzījuma vietā, problēmas kļūst vēl sarežģītākas. Jo ilgāks ir cietumsods, jo sarežģītākas ir sekas,
tāpēc to pārvarēšanai būs nepieciešams vairāk posmu un
pūļu.
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Pārskatot Dr. Mario Otoboni
izstrādātās sešas rehabilitācijas procesa jomas, var
secināt, ka APAC metodoloģija un ECOR modelis
ir kā sava veida indivīda
attīstības procesa “atkārtots
atveidojums” – no bērnības
līdz strukturētas, integrētas
personības izveidošanai,
pievienojot gan likumpārkāpēja gūto ievainojumu,
gan viņa citiem nodarīto
ievainojumu “ārstēšanu”.
Lai vai kā, ECOR modeļa

rehabilitācijas procesam
nepieciešama augsta intensitāte, ilgs darbības periods,
pietiekama skaita vietējās
kopienas pārstāvju un atjaunojošās kopienas locekļu
iesaistīšanās.
Nav šaubu, ka ECOR filozofijai, holistiskajai indivīda
pieņemšanai un veiktajiem
intervences pasākumiem
ir terapeitiska iedarbība uz
dalībniekiem.

3.2 TERAPEITISKAIS PROCESS
Aprakstot ECOR modeli,
mēs varētu to vienkārši
raksturot kā rehabilitācijas programmu, jo tā tiek
izmantota rehabilitācijas
procesā.
Tomēr tas nesniedz dziļāku
izpratni un iespējas aptvert
to, “kas palīdz”; nevis vienkārši kā dažādu rehabilitācijas pasākumu kopumu, bet
gan kā holistisku modeli,
vērtību un prakses sistēmu,
kuras piemērošanas rezul-

tātā likumpārkāpēja personība harmoniski pārveidojas, un tas sniedz viņam
iespēju dzīvot, neiesaistoties noziedzībā.
 audzās ieslodzījuma vieD
tās daudzus ECOR kopienas
dalībnieku ikdienas pasākumus varētu identificēt kā
atsevišķas īstermiņa programmas13, kas pieejamas
daudzu kategoriju ieslodzītajiem. Tomēr likumpārkāpēju dalībai daudzās

13. Piemēram, profesionālā apmācība, lasītprasmes kursi, sociālo prasmju
programmas, konfliktu risināšanas un dusmu vadība, dažāda veida programmas cilvēkiem ar atkarībām u. c.
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programmās nav tāda pati
ietekme, kā tad, ja persona
ir atjaunojošajā kopienā.
Daudzas rehabilitācijas
programmas, kas īstenotas
vispārējo ieslodzījuma vietu
populāciju, ir atrodamas arī
atjaunojošās kopienās, bet
tās sniedz atšķirīgu iedarbību.
No vienas puses paši ECOR
programmas moduļi un aktivitātes nav nekas unikāls
vai oriģināls. Kriminoloģijas,
penitenciārās psiholoģijas,
sociālā darba un citu saistīto jomu speciālisti ir ļoti
zinoši šajās praksēs un zina
to priekšrocības un trūkumus. Bet no otras puses atjaunojošās kopienas izveide
ar tās pozitīvo kultūru un
ētikas kodeksu, vispārējo
līdzdalību sabiedrības dzīvē, nepārtrauktu līdzdalību
programmās un pasākumos, kas vērsti uz personīgo izaugsmi, tām pašām
labi zināmajām praksēm
sniedz pievienoto vērtību,
kas rada pārmaiņas.

Ja ECOR pieeju definē
kā terapiju, tas var radīt
priekšstatu par sava veida
“dziedināšanu”, tomēr ar to
tiek domāta tieši attieksmes, vērtību un personības
integritātes pārmaiņa14 vai
pārveide, kuras rezultātā
persona spēj dzīvot, neiesaistoties noziedzībā. Mūsu
izpratne par “rehabilitācijas”
jēdzienu atšķiras no pūristu
izpratnes, kurā rehabilitācija dod iespēju atjaunot
iepriekš pastāvējušās iezīmes, īpašības, iemaņas un
pat fiziskās spējas, savukārt
terapija sniedzas tālāk un
tiecas mainīt indivīda dzīves pozīciju.
Šajā uzskatā varētu izšķirt
vairākus faktorus, kas veicina modeļa terapeitisko
ietekmi uz atjaunojošās kopienas locekļiem pat tad, ja
tie lielā mērā ir savstarpēji
saistīti un grūti definējami.
Vide kā terapeitiskais
faktors.

14. Salīdzinājumam – viens no psihoterapijas mērķiem ir izmaiņas personībā,
kas ļautu risināt psihiskā un fiziskā stāvokļa problēmas un grūtības “veselīgā”
veidā, tādējādi nodrošinot personības labklājību, vienlaikus saglabājot veselību un dziedinot citus. Personības ciešanu samazināšana, ko izraisījusi tās
disfunkcija un tās nespēja pārvaldīt savu ikdienas dzīvi.
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Viena no sākotnējām un
pamata prasībām, lai ieviestu ECOR modeli, neatkarīgi
no konteksta, kurā tas tiek
īstenots, ir izveidot īpašu
nodaļu/telpas, kur izvietot
programmas dalībniekus.
Apstākļiem būtu jānodrošina noteikta līmeņa autonomijas iespēja, veicinot
ikdienas uzdevumus un
pasākumus, kā arī attiecībā uz noteiktu personisko
telpu. Vienlaikus telpām ir
jānodrošina sabiedriskās
dzīves attīstības iespējas.
Jo vairāk “atdalīta” un neatkarīga ir šāda nodaļa no
ieslodzījuma vietas dzīves
un ikdienas plāna, jo lielāka būs vides un kopienas
terapeitiskā nozīme.
Dzīve kopienā ir ārkārtīgi
svarīgs faktors, lai panāktu
izmaiņas personībā. Būtiska
programmas sastāvdaļa ir
prasme uzturēt pozitīvas
un veselīgas savstarpējās
attiecības ar mērķi iemācīties rūpēties par otru,
izprotot, kādu ietekmi uz
citiem atstāj mūsu rīcība,
darbības un lēmumi. Papildus formālajai izglītībai un
grupu terapijas sesijām, ir

arī diskusijas un pārrunas,
laiks pārdomām par dienā
piedzīvoto vai vienkārši
sarunas par to, kas noticis.
Dzīve kopienā ir veidota,
pamatojoties uz vairākiem
principiem, kas ir pilnīgā
pretrunā ar ieslodzījuma
vietas subkultūru, proti:
1) demokrātiska pārvaldība
un lēmumu pieņemšana,
diskusijas par visiem nozīmīgajiem jautājumiem/
pasākumiem/notikumiem,
kas saistīti ar kopienu vai atsevišķiem tās dalībniekiem;
2) caurskatāmība un plaša
informācijas apmaiņa starp
visiem kopienas dalībniekiem un vadības komandu,
lai samazinātu manipulācijas iespējas;
3) pēc iespējas intensīvāka
laika aizpildīšana ar radošām un piepildošām aktivitātēm, veicinot indivīda un
kopienas attīstību kopumā;
4) netiek pieļautas nekādas
agresivitātes izpausmes,
rupja uzvedība, kas aizskar
cilvēka pašcieņu;
5) skaidri likumi un noteikumi, kurus stingri ievēro
visi – darbinieki, brīvprātīgie, dalībnieki.
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Tādējādi mēs varētu droši
apgalvot, ka, kaut arī ECOR
modeļa autori nav to konceptualizējuši kā terapeitisku modeli, tas par tādu
ir kļuvis, pateicoties saskaņotai un drošai videi, kā arī
skaidri definētai struktūrai
un nosacījumiem.
Pozitīvs personības paraugs ir trešais ļoti svarīgais
pārmaiņu faktors. ECOR
programmās iesaistītie –
brīvprātīgie, darbinieki,
vietējo kopienu pārstāvji
vai pat kopienas dalībnieki,
kas tajā uzturas ilgāku laiku
– ir paraugs (citiem) kopienas dalībniekiem. Iepriekš,
raksturojot galvenos ECOR
elementus, tika uzsvērta
brīvprātīgo izšķirošā nozīme, veicinot likumpārkāpēju personības pārmaiņas.
Dalībnieki augstu novērtē
to, ka viņu personība citiem
ir svarīga, tas nostiprina
viņu identitāti, izveido pozitīvu attieksmi un attiecības ar autoritātēm, attīsta
spēju veidot emocionālas
savstarpējās attiecības un
spēju uzturēt atvērtas un
līdzvērtīgas savstarpējās attiecības. Dažiem no viņiem
intensīva mijiedarbība ar

brīvprātīgajiem ir atklāsme
par pilnīgi citu, “jaunu”,
pasauli un jaunu pasaules
uzskatu. Daudziem ienākšana atjaunojošajā kopienā
sniedz atklāsmi, ka līdz
šim viņu pasaules uzskats
un pašu loma tajā ir bijis
izkropļots attēls, atspulgs
greizajā spogulī. Tas ļauj
viņiem apzināties sākotnēji
nepareizo savas personības kognitīvo skatpunktu
un līdz ar to – iespējas to
labot. Protams, tas ir grūts
un ilgstošs process, pilns
pretestības, pārbaudījumu un grūtību, pārbaudot
darbinieku un brīvprātīgo
personības, kā arī attiecību
izturību. Radītā pārliecība
un pienākumu uzticēšana
palīdz to visu integrēt tādā
veidā, ka kopienas dalībnieks kļūst par nobriedušāku personību ar pozitīvu
attieksmi pret citiem un
pasauli kopumā.
Tātad, vide un kopiena
veido struktūru un darbības
lauku, lai uzsāktu pārmaiņu
procesu, bet instruments,
kas nodrošina pārmaiņu
īstenošanu, ir attiecības
kopienā un attiecības starp
brīvprātīgajiem un prog53

rammas dalībniekiem.
Ja mēs neieskicētu šos trīs
ECOR modeļa terapeitiskos

faktorus, būtu grūti aprakstīt pašu terapeitisko pieeju.

3.3 PĀRMAIŅU MODELIS
ECOR modeli personības
pārmaiņu sekmēšanai var
aplūkot ar 2. nodaļā jau
minēto trīs pamata pieeju
palīdzību.
Pārkāpēju vajadzības –
atkarībā no katra atsevišķā
gadījuma, var izmantot
vienu, vairākas vai visas
sešas Dr. Mario Otoboni
aprakstītās jomas. Parasti
darbs šajās jomās sniedz
personības potenciāla un
spēju papildu attīstības
iespējas, lai risinātu ikdienas problēmas un tādējādi
samazinātu riska faktorus,
jo īpaši tos, kas saistīti ar
iespējām atrast darbu, ar
turpmāku aktīvu līdzdalību
rehabilitācijas pasākumos
atjaunojošajā kopienā un
ārpus tās, kā arī lai kompensētu noteiktas personības
iezīmes, kas izriet ar dažu
dalībnieku disfunkcijām. 

Pārmaiņu rādītāji ir, piemēram, studiju vai apmācības
procesa rezultāti, izmaiņas
pamata attieksmē pret
psihotropajām vielām,
pretestības samazināšanās
integrācijai rehabilitācijas
pasākumos un kopienas
dzīvē.
Attiecības ar citiem. Mijiedarbība ar citiem attīstās
kopienā, individuāli un
grupas ietvaros. Kopienā
ar izstrādātu ētikas kodeksu, kura pamatā ir rūpes
vienam par otru, sākotnēji
jaunpienācējiem tas var
šķist ārišķīgi un formāli.
Dalībnieki pakāpeniski
pieņem ētikas normas, un
to ievērošana bez pārkāpumiem, veiksmīga adaptācija
dzīvei kopienā un gatavība
turpmākai, vēl aktīvākai integrācijai kļūst par vienu no
uzvedības pārmaiņu rādītā-
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jiem (lai gan ne vienmēr tie
ir ticami).
Ārpus kopienas dzīves
konteksta starppersonu attiecības veicina personības
pārmaiņas; tās rada labvēlīgu vidi ieguldītajiem individuālajiem centieniem, un
ir galvenais instruments tās
pārveidošanai. Tiek veikti
pāros: darbaudzinātājs un
viņa dalībnieks vai brīvprātīgie/eksperti un dalībnieki,
tādējādi tiek radīta iespēja
pastāvīgai mijiedarbībai ar
paraugu, un šīs attiecības
kļūst par pārmaiņu faktoru.
Starppersonu attiecības,
kas tiek īstenotas grupas
ietvaros, neatkarīgi no
grupas uzdevuma mērķa,
sniedz iespēju atveidot
primārās ģimenes grupu un
īstenot turpmākās dzīves
pieredzi kā pieaugušajam,
veidojot attiecības ar citiem

un testējot realitāti, un tas
nozīmē atteikšanos no daudzām ilūzijām par sevi. Jau
iepriekš tika minēts, kāds
ir ieguldījums to ieslodzīto
personības attīstībā, kuri
ir izauguši nelabvēlīgās
ģimenēs vai ārpus ģimenēm. Vēl kāds ieguldījums
attiecību attīstībā grupas kontekstā15, veicinot
personības pārmaiņas, ir
dalībnieku jūtīguma palielināšanās, viņu emocionālās inteliģences izaugsme
kopumā16 un spēja atrisināt
starppersonu problēmas.
Šajā jomā pārmaiņu rādītājs
ir konfliktu un kopienas noteikumu pārkāpumu skaita
samazināšanās, pieaugošas
iespējas ietekmēt konkrētā dalībnieka nevēlamu
uzvedību, paaugstināta
motivācija dalībai atjaunojošās kopienas ikdienas
uzdevumos un programmā,
lielāks atsevišķu dalībnieku

15. Tas varētu būt grupas darbs ar mērķi apgūt jaunas sociālās prasmes,
pārvarot agresīvu uzvedību, palielināta izpratne par noziedzīgas uzvedības
ietekmi uz citu cilvēku dzīvi, grupu terapija u. c.
16. Ērvina Jaloma norādītie faktori, kas veicina izmaiņas personībā grupas
ietvaros, ir šādi: cerības ieaudzināšana; universālums; informācijas sniegšana;
altruisms; koriģējošs primārās ģimenes grupas kopsavilkums; socializēšanās
metožu attīstība; imitējoša uzvedība; grupas vienotība; katarse; eksistenciāli
faktori. tas ir plaši aprakstīts grāmatā “Grupu psihoterapijas teorija un prakse”
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personiskais ieguldījums,
priekšlikumu skaita palielināšanās par uzlabojumiem
kopienas dzīvē, pašpalīdzības iniciatīvas.
Izlīgšana un attiecību
atjaunošana ar kopienu,
uzņemoties atbildību par
pagātnes rīcību, ģimenes
saišu stiprināšana, izpratnes
padziļināšana par ciešanām, ko noziedzīgā rīcība
radījusi citiem, atbildības
uzņemšanās par pagātnes
rīcību “šeit un tagad”, un atbildīga rīcība turpmāk. Visi
pasākumi šajā jomā sniedz
šādas iespējas:
1) personiskā līmenī – personības pārmaiņu nostiprināšana, veicot konkrētas

darbības/pārbaudot reālo
situāciju ārpus aizsargājošās grupas – kopienas, tostarp iespējamās izmaiņas
likumpārkāpēja ģimenes
vai kopienas attieksmē un
izpratnē;
2) atbalsta nodrošināšana
no ieslodzītā ģimenes un
kopienas puses, lai sekmētu noturīgas pārmaiņas
un novērstu regresa risku.
Pārmaiņu rādītājs ir saziņas
biežums ar ģimeni un draugu loku, atjaunošanās plāns
un tā īstenošana, Ģimenes
Grupas Konsultāciju sapulcē panāktās vienošanās
statuss, darba atrašana vēl
pirms aiziešanas no ECOR.
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Pozitīva savstarpēja atbalsta kultūra

3.1. attēls. ECOR pārmaiņu modelis

Veselība
Izglītība
Lasīt un rakstīt prasme
Profesionālā apmācība
Cilvēka cieņas atzīšana
Reliģija

Ētikas kodekss
Pienākumu deleģēšanas
sistēma
Vienlīdzīga attieksme
Aktivitāšu, konsultāciju ikdienas režīms
Pozitīvas un

Likumpārkāpēju
vajadzības
veselīgas attiecības
ar citiem

Pozitīvais
piemērs
“Aklā
zona”

10 būtisko
ECOR modeļa
elementu, kā arī
to neredzamo un neapjaušamo elementu sinerģija, kas palīdz un kam
ir terapeitiska un atjaunojoša iedarbība.

Likumpārkāpējs
ar savu kopienu/
atjaunošana

VOC
Atbildības uzņemšanās
par rīcību pagātnē
Sabiedriskais darbs
Ģimenes grupas konsultāciju sanāksmes

Cilvēciskās cieņas atzīšana
Terapeitiska vide
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Katrā no trijām jomām
ECOR vietnes plāno pasākumu loku, kas tiek iekļauts
ikdienas programmā un režīmā, kas ierosina un sekmē
personības pārveidi.
Iepriekš attēlā ir iekļauta
“aklā zona”, kur ir apkopots
viss, kas paliek “neredzams”
dalībniekiem, profesionāļiem un brīvprātīgajiem,
bet veicina pārmaiņas. Tur
ir iekļauta ECOR modeļa
10 pamatelementu sinerģijas pievienotā vērtība, kas
nav izmērāma, bet kam ir
milzīga nozīme personības
pārmaiņās.

ECOR pārmaiņu modelis
ir ļoti līdzīgs terapeitiskās
kopienas modelim17. Vienlaikus ECOR līdzība terapeitiskajai kopienai ir atkarīga
no tā, cik izolēta un neatkarīga ECOR ir no pārējiem
ieslodzījuma vietas iemītniekiem un ieslodzījuma
vietas subkultūras18.

17. Saskaņā ar Kojmana (Kooyman) uzskatu galvenie līdzekļi uzvedības
un personības pārmaiņām ir konfrontēšana un grupas pozitīvā ietekme;
sociālās prasmes tiek apgūtas ar sociālās mijiedarbības palīdzību un visu
kopienā notiekošo pasākumu terapeitisko ietekmi. Galvenie jēdzieni ir šādi:
1) pašpalīdzība – katrs dalībnieks var mainīties, uzņemoties atbildību par
savu rīcību. Mēs neesam vainīgi par mūsu pagātni, bet mēs esam atbildīgi
par mūsu atjaunošanos; 2) aktīva dalība programmā ir obligāts nosacījums
personības izaugsmei; 3) rūpes par citiem – palīdzot citiem, es palīdzu pats
sev; 4) rīkoties vēlamā stilā – katram dalībniekam ir nepieciešams rīkoties tā,
kā rīkotos cilvēks, par kādu viņš vēlas kļūt, un tātad viņš mācās rīkoties citādi.
Šādā veidā dalībnieki izrāda dažāda veida uzvedību, reizēm pat neizprotot
pilnībā to nozīmi.
18. Ir viegli salīdzināt 2. nodaļā sniegto ECOR aprakstu ar īso un diezgan
vispārīgo terapeitiskās kopienas aprakstu.
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Šis fakts palīdz tiem, kuri
strādā, lai ieviestu ECOR,
jo terapeitiskajās kopienās
veiktie pētījumi, konstatējot

to sasniegumus un neveiksmes19, varētu sekmēt
ECOR izveidi un attīstību
turpmāk.

3.4 KAS PALĪDZ UN KAM PALĪDZ
ECOR PROGRAMMĀ?
Dati no Vilsones un Lenskijas veiktā pētījuma parāda,
ka nav viegli precīzi noteikt
“kas palīdz” un “kam tas
palīdz”. Lai to izprastu, būtu
nepieciešama pastāvīga
programmas novērošana
un novērtēšana ieslodzījuma vietās, kā arī sekošana
likumpārkāpēju dzīves gaitām pēc atbrīvošanas vairāku gadu garumā. Veicot
izpēti par programmu, ir
jāņem vērā virkne faktoru,
lai izsvērtu, kurš attiecīgās
programmas elements ir
būtiski sekmējis pārmaiņas/
vai pārmaiņu neesamību,
un vai šīs pārmaiņas ir paliekošas, vai tikai situatīvas
un īslaicīgas.

Tomēr ir daži pierādījumi
par konkrētu ieslodzījuma
vietu programmu iespējamo devumu. Tā kā ECOR
modeļa mērķis ir ietekmēt
personību kopumā, tajā
ietilpst daudz iepriekšminēto programmu darbību,
mērķu un īpašo iezīmju.
2.2. tabulā (skatīt 2. daļu)
parādīti dati par pasākumiem dažādās ECOR vietās
Salīdzinot tos ar Vilsones
un Lenskijas secinājumiem
par esošo praksi, iespējams,
būs vieglāk atbildēt uz jautājumu “kas palīdz?” (skatīt
3.1. tabulu).

19. Galvenokārt finanšu/budžeta problēmu dēļ tās ir vienas dārgākajām
programmām cietumos, kam ir diezgan ierobežots sniegums attiecībā uz
dalībnieku skaitu.
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Ir pasākumi, kas ietekmē
vairākus aspektus, kas
saistīti ar likumpārkāpēju
personības pārmaiņām,
kaut arī šeit tiek aprakstītas
tikai tās, par kurām ir kādi
pierādījumi, gūti no pieredzes, īstenojot dažādas
programmas ieslodzījuma
vietās.
2.2. tabulā bija redzams,
ka dažās ECOR vietnēs
daži programmu veidi ir
dominējoši, bet citu trūkst.
Piemēram, “PF Ungārija”
vadītajās ECOR vietnēs,
visas atjaunojošās kopie-

nas programmas pamatā
ir garīgā aprūpe/ticībā
balstīti pasākumi, tostarp
mentorings, izglītošana
(teoloģiskā) un ģimenes
konsultēšana.
Aktivitātes galvenokārt ir
saistītas ar atteikšanos no
iesaistīšanās noziedzībā, ar
noziegumos cietušajiem
nodarītā kaitējuma novēršanu un tādas aktivitātes,
kas ietekmē uzvedību pēc
atbrīvošanas.
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3.1. tabula: ECOR pasākumi un to ietekme uz personību
Pasākumi ECOR vietnēs

Konkrētu ieslodzījuma vietu programmu devums

Individuālās konsultācijas

Saišu veidošanas un empātijas uzlabošana

Grupu konsultācijas / terapija

Saišu veidošanas un empātijas uzlabošana

Mentorings

Atturēšanās no noziedzības

Darbs

Atturēšanās no noziedzības

Māksla /mākslas terapija

Paštēla atjaunošana

Sports

Paštēla atjaunošana

Ģimenes konsultācijas/FGC

Ietekmē uzvedību pēc atbrīvošanas

Garīgā aprūpe / ticības lokā balstīti
pasākumi

Atturēšanās no noziedzības

Profesionālā apmācība

Stabils darbs

Dzīve kopienā

Paštēla atjaunošana

Dalība vietējās sabiedrības pasākumos

Paštēla atjaunošana

Brīvā laika pavadīšana / privātais laiks

Paštēla atjaunošana

Cietušā un likumpārkāpēja saskarsme

Palīdz novērst no nozieguma cietušajiem
nodarīto kaitējumu

Izglītība (lasīšana/rakstīšana)

Stabils darbs

Izglītība (teoloģija)

Atturēšanās no noziedzības

Pasākumi ar vispārējās ieslodzījumu
vietas iemītniekiem

Nav pozitīvas ietekmes

Turpmāk aprakstīts piemērs no “Zilā krusta” Vācijā, kur atjaunojošā kopiena
paredzēta likumpārkāpējiem, kuru sodāmība ir tieši saistīta ar psihotropo
vielu lietošanu. Visa programma ir vērsta uz narkotiku un alkohola atkarības pārvarēšanu un atturības veicināšanu nākotnē, tādējādi izvairoties no
noziegumiem turpmāk, attīstot personības izglītības līmeni, sociālās prasmes, kā arī atkarības ārstēšanu.
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Varētu droši pieņemt, ka
pārvarot noziedzīgās rīcības
pamatiemeslu, turpmākā
rīcība mainīsies, un tādējādi mazināsies recidīvisma
risks.20
Papildus minētajiem pasākumiem un rezultātiem,
kas sasniegti saistībā ar
likumpārkāpēja personības
pārveidi, kā arī rehabilitācijas efektivitāti ECOR
modelī, profesors Losels

(Losel) piedāvā modeļa
ietekmes aprakstu, izmantojot piemērus no starptautiskās prakses. Viņa sniegtie
priekšlikumi ECOR projekta
noslēguma konferencē, kas
noritēja 2016. gada februārī Štutgartē, aptver visus
APAC metodes pamatelementus un veido piezīmes,
kas tiks apskatītas nākamajā nodaļā.

20. Pamatojoties uz to, ko likumpārkāpēji ir iemācījušies, viņi var mainīt savu
uzvedību un ieradumus, sastopoties ar pozitīvu pieredzi un to praktizējot, lai
neitralizētu savu negatīvo vēsturisko pieredzi
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Nodaļas kopsavilkums
• ECOR programmā persona tiek pieņemta visā tās veselumā, un tas
nosaka, uz ko ir vērsta pieejas galvenā uzmanība – centrā ir cilvēks
un viņa attiecības ar citiem un kopienu, tostarp ar likumpārkāpēja
īsto kopienu.
• Likumpārkāpēja rehabilitācijas process ECOR sākas ar viņa vajadzību apmierināšanu, neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas ar viņa pēdējo
noziegumu vai noziedzīgu rīcību pagātnē.
• ECOR , tāpat kā APAC, tiek definēta un pielietota kā likumpārkāpēja
atjaunošanas modelis. Visaptveroša vērtību pārbaude, programmas
aktivitātes, veidi, kā tiek organizēta kopienas dzīve, praktiski sniedz
terapeitisko efektu un pieeju.
• ECOR pārmaiņu modelis ir piemērojams dažādos kontekstos un
dažādos drošības līmeņos, ja tas tiek ieviests ieslodzījuma vietā.
• Jo ciešāk ECOR vietne ir vienota ar brīvības atņemšanas iestāžu darbību, jo mazāka būs ietekmes intensitāte un pārmaiņu apjoms.
• ECOR pamatelementu un visa tā, kas ir “neredzams” iesaistītajām
personām un pētniekiem, sinerģiju nedrīkst novērtēt par zemu vai
izslēgt no modeļa piemērošanas.
• Šobrīd veiktās pētniecības periods, lai noteiktu ietekmi un pārmaiņas, kas rodas no dalības ECOR kopienā, ir samērā īss. Atbildes
uz jautājumu “kas palīdz?” ir galvenokārt atjaunojošo kopienu
10 gadu vēstures rezultāti Eiropā, novērojumi un pētījumi ārpus
Eiropas, kā arī dati no pašlaik notiekošā pētījuma, pamatojoties uz
meta analīzi.
• Pārmaiņu modeli būtu jāturpina aprakstīt un pētīt, lai varētu apkopot papildu informāciju par katra atsevišķā elementa un faktora
ietekmi, kas izraisa pārmaiņas.
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4. DAĻA. ECOR UN MODERNĀS TENDENES KRIMINĀLTIESĪBU PRAKSĒ

Lai precīzi un korekti raksturotu, kas ir ECOR vietne kā
APAC metodoloģijas adaptācija Eiropas krimināltiesību,
sociālajā, kultūras un “zinātniskajā” kontekstā, sāksim ar
trim pamata perspektīvām: patreizējie izaicinājumi attieksmē pret likumpārkāpējiem; atjaunojošās prakses un
alternatīvas ieslodzījumam.

4.1 SODS UN TIESISKUMS – DAŽAS
SISTĒMISKAS PROBLĒMAS, KURAS
VAR ATRISINĀT, JA TIEK PIELIETOTS
ECOR
Ziņojumā par ECOR pilotprojektu, Lenskija un
Vilsone norāda uz vienu no
izaicinājumiem, ar kuriem
saskaras rehabilitācijas
programmas – tās ir nevis
viena intervence, bet virkne
“pārmaiņu mikromehānis-

mu”. Tendences, ko varēja
novērot pēdējās desmitgadēs, liecina, ka:
1) taisnīguma izpratne un
sodu nozīme sāka iegūt
jaunu saturu, un šajā ziņā
tas ir dinamisks jēdziens;
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2) neraugoties uz pastāvīgu
jaunu veidu meklēšanu,
kā ietekmēt likumpārkāpējus, kā arī lai samazinātu
recidīvismu līmeni, “parastajās /tradicionālajās” ieslodzījuma vietās lielākoties
nav labākās prakses. Cietumu efektivitāte turpina
palikt nemanāma, saglabājas nemainīgs recidīvisma
līmenis, pieaug ieslodzīto
skaits;
3) reaģējot uz jaunu noziegumu veidu “parādīšanos”
tieslietu jomā, mūsdienu
penitenciārā zinātne izmanto arvien vairāk diferencētu
sodu, meklējot taisnīgus
un efektīvus risinājumus,
tiecoties uz sasniegumiem
politiskajā un ekonomiskajā
jomā – gan individuālā, gan
sabiedrības līmenī;
4) augstākais sasniegums
šajos meklējumos ir centie-

ni (un noturīgā tendence)
padarīt cietumu humānāku.
To zināmā mērā atspoguļo
spēkā esošie starptautiskie un Eiropas standarti
un prasības, regulas un
dokumenti par humānas
attieksmes ieviešanu pret
notiesātajiem un par viņu
cilvēktiesību ievērošanu;
5) no otras puses, atšķirībā
no atcelšanas piekritējiem,
kuri aicina izveidot “pasauli
bez cietumiem”, kas ietver
tendenci izmantot plašāka
mēroga pasākumus ārpus
ieslodzījuma vietām, sauktus par alternatīvām cietumsodam.
Tā kā samazinātie budžeti
samazina programmu nodrošinājumu ieslodzītajiem,
kļūst arvien svarīgāk atrast
programmas/risinājumus,
kas patiešām “palīdz”.
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Aizvien pieaugošā ieslodzījumu izmantošana cenšas attālināt
sodu no sabiedrības apziņas, kā rezultātā būtiski samazinās
empātiska reakcija uz likumpārkāpējiem (Cunneen et al., 2013;
Garlande, 1991). Vienlaikus nostiprinās ieslodzījuma soda mērķis un samazinās tā rehabilitācijas mērķu nozīme (Cunneen et
al., 2013).
Neņemot vērā ekonomikas ierobežojumus pēdējos desmit gados, arvien vairāk cilvēku tiek ieslodzīti. Sodu politiku nosaka
riska novēršana, riska novērtējums un “saņemšana pēc nopelniem” ( von Hirsch & Maher, 2004) un cietuma dienestam ir
jāizmitina visi, kas nodoti viņu gādībā. Ekonomisks paradokss
nozīmē to, ka dārgās ieslodzījuma noliktavas palielinās, bet lētākās, apstrīdami efektīvākās sodu izciešanas kopienas samazinās (Cunneen et al., 2013). Šajā kontekstā ieslodzīto rehabilitācija kļūst par rentablāku risinājumu un tiecas izveidot “vienu
izmēru, kas der visiem” (Raynor, 2004).21

“

“

21. Ziņojums par pilotprojektu, Mārgreta Vilsone un Karolīna Lenskija, Kembridžas universitāte, 2015. gada novembrī.
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Kā ECOR modelim veicas
līdzās sistēmiskajām problēmām?
Neņemot vērā to, ka Eiropas datu pamatā ir
galvenokārt speciālistu
un brīvprātīgo neoficiāli
novērojumi, kuri strādā ar
APAC metodoloģijas ieviešanu pēdējo 10 gadu laikā,
un jaunākie īslaicīgi veiktie
Vilsones un Lenskijas22
vadītās Kembridžas universitātes pētnieku grupas
novērojumi, tie parāda
turpmāk minēto:
1) organizācijām, kas strādā
ar ECOR, ir augsta līmeņa
ekonomiskā neatkarība no
valsts ieslodzījuma vietu
sistēmas. Šīs organizācijas
īsteno programmas bez
pārtraukuma, neraugoties
uz ierobežoto finansējumu, vai pat tajos periodos,

kad finansējums nav bijis
pieejams23;
2) likumpārkāpēja rehabilitācija un atjaunošana ir
primārais ECOR uzdevums,
tāpēc darbam ar atjaunojošās kopienas locekļiem tiek
ieviesti dažādi pasākumi
un piesaistīts liels skaits
speciālistu un brīvprātīgo,
tādējādi nodrošinot intensīvu un ilgtermiņa darbu
ar katru individuālo gadījumu;
3) ECOR ir ilgtermiņa programma, kas aptver likumpārkāpēju, viņu ģimeņu un
vietējo kopienu vajadzības,
neatkarīgi no tā, kur tā tiek
īstenota – ieslodzījuma
vietā vai ārpus tās. Kā bija
redzams 2.1. tabulā, kurā
norādīti dati par atsevišķām kopienām, vidējā ieslodzīto uzturēšanās ECOR

22. Divu gadu darbs pie projekta ar novērojumiem par metodoloģijas ieviešanas stratēģijas izstrādi, datu apkopošana par APAC vēsturi Eiropā un tikai
5 mēnešu ilgs adaptācijas un ECOR modeļa izveides novērtējuma pilotprojekts.
23. Bulgārijā APAC pielāgošana notika pakāpeniski, vairāku gadu gaitā,
2003. gadā izmantojot daļēju finansējumu no “Open Society” un 2006. un
2009. gadā – divu Nīderlandes vēstniecības Sofijā “MATRA CAP” programmu līdzfinansējumu. Iepriekš minētā finansējuma kopējais ilgums kopš
2003. gada bija 36 mēneši. Visā periodā programma darbojās nepārtraukti.
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programmā ir no 9 līdz
28 mēnešiem.
4) ECOR vietnes atbilst
starptautiskajos standartos
un Eiropas noteikumos
un vadlīnijās noteiktajām
prasībām attiecībā uz
cilvēktiesību ievērošanu24,
humānu attieksmi un jebkāda veida spīdzināšanas
aizliegumu. ECOR vietnes
nodrošina veselīgus un
cilvēka cienīgus dzīves apstākļus un vidi, kas veicina
resocializāciju un izglītību,
tādējādi nodrošinot iespēju
katram likumpārkāpējam
īstenot savas cerības un
potenciālu25;
5) zems recidīvisma līmenis, salīdzinot ar pārējiem
ieslodzījuma vietas iemītniekiem. 4.1. tabulā norā-

dīts recidīvisma līmenis, ko
novēroja komandas, kas
APAC metodi ieviesa Eiropā
pirms ECOR projekta.
Pamatojoties uz citētajiem pētījumiem un APAC
paplašināšanās vēsturi visā
pasaulē, tostarp Eiropā,
varētu uzskatīt, ka ieslodzīto rehabilitācijas vēlamās
efektivitātes trūkumi, kā
to uzskata likumdevējs un
sabiedrība, radīs arvien
spēcīgāku reakciju kopienā,
meklējot “kas palīdz” “ieslodzījuma vietas” kontekstā.
Tādējādi vietējās kopienas
vēl vairāk iesaistīsies efektīvu risinājumu meklējumos,
kamēr likumdevējs meklēs
alternatīvas cietumsodam.

24. Atgriežoties pie APAC metodes pamatelementiem, var redzēt, cik līdzīgi
tie ir šiem ieteikumiem. Nav nekādu pretrunu, gluži pretēji, tie ir saskanīgi, un
komandai, kas ievieš ECOR, nav nepieciešams veikt kāda veida sinhronizāciju.
25. Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām, 10. panta
1. punkts, 10. panta 3. punkta pirmais teikums. Vispārīgi komentāri 21, 4. rindkopa, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, 2000. gada
spriedums Kudla pret Poliju, Nr. 30210/96, 94. rindkopa. Pamatprincipi
attieksmei pret likumpārkāpējiem, 2. pants. Eiropas Cietumu noteikumi, 77. –
82. noteikums.
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4.1. tabula. Novērojumi par recidīvisma līmeni atjaunojošajās kopienās ar
APAC metodoloģiju pirms ECOR projekta
Dati no “Seehaus” projekta kopš tā pirmsākumiem liecina, ka no 2003. līdz 2013. gadam
60% jauniešu pabeidza programmu, un 99% no šiem jaunekļiem ieguva darbu vai kļuva
par amata mācekļiem. Recidīvisms šajā grupā ir bijis aptuveni 25% trīs gadu laikā pēc atbrīvošanas. Šis rādītājs ir ievērojami zemāks nekā recidīvisma rādītājs to jauniešu vidū, kam
Bādenē-Virtembergā bija piespriests ieslodzījums, bet to varēja ietekmēt atlases kritēriji
uzņemšanai programmā, kuras priekšnoteikums ir parādīt gribu mainīties.
Programmas “Adaptēšanās vide” dalībnieki Sofijas cietumā (sodīti pirmo reizi), kas bijuši
programmā no 2003. līdz 2005. gadam un izgājuši visus programmas posmus, novērojumu periodā līdz 2009. gadam uzrāda recidīva līmeni zem 5%. Programmas “Adaptēšanās
vide” dalībnieki Vracas cietumā (likumpārkāpēji, kas sodīti vairākkārt), kas bijuši programmā
laika posmā no 2006. līdz 2011. gadam, novērojumu periodā līdz 2012. gadam uzrādījuši
recidīva līmeni zem 10%.26
Saskaņā ar biedrības “Integrācija sabiedrībai” (Latvija) datiem laikā no 1999. gada līdz
2015. gadam pēcaprūpes programmā “Ratnieki” piedalījušies 580 bijušo ieslodzīto. 83%
no tiem to sekmīgi pabeidza un ir ieguvuši darbu. 17% tika atskaitīti no programmas par
pārkāpumiem. Starp tiem, kuri pabeidza programmu, šo 16 gadu laikā atkārtoti ieslodzījuma vietās ir atgriezušies mazāk nekā 20%.
Programma “Mirjama” sieviešu cietumā Rīgā. Nepastāv recidīvu novērošanas sistēma, bet, tā kā «Mirjama» ir ieviesta vienīgajā sieviešu cietumā valstī, ieslodzījuma vietas
administrācija ir konstatējusi, ka recidīvu līmenis ir ievērojami zemāks tām personām, kuras
ir apmeklējušas programmu, nekā pārējo ieslodzījuma vietas iemītnieku vidū. Nav sniegti
konkrēti dati, bet pats fakts, ka kopiena pastāv jau daudzus gadus, liecina par samazinājumu recidīva jomā.

26. Šeit norādītos datus apkopojušas tikai ECOR modeļa vadības komandas. To pamatā nav
Tieslietu ministrijas vai citas valsts iestādes vai aģentūras dati. Kopš Bulgārijā ir ieviesta jauna
reģionāla pieeja ar brīvības atņemšanu saistītu sodu izciešanā, ir īpaši grūti novērtēt ietekmi un
mērīt recidīvu līmeni (2008. - 2009.g.).
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4.2 ECOR UN ATJAUNOJOŠĀS PRAKSES
20. gs. 70. gados krimināltiesību jomā notika būtiskas
izmaiņas saistībā ar soda
mēriem, kas būtu kā alternatīva brīvības atņemšanai
– tie bija pirmie atjaunojošā
taisnīguma piemērošanas
piemēri un pirmie soļi APAC
metodoloģijas izstrādē. Sākot no Ziemeļamerikas, šis
jēdziens un jaunās izpratnes par taisnīgumu filozofija ātri izplatījās pasaulē un,
neraugoties uz biežu sabiedrības pretestību, radīja
precedentus Austrālijā un
Jaunzēlandē. Eiropā atjaunojošajam taisnīgumam ir
atbalstītāji, kas devuši ieguldījumu jaunā priekšstata
par krimināltiesību pasauli
attīstībai, un tā pakāpeniskai piemērošanai gandrīz
visās tiesību jomās, un ar
izpratni par attieksmi pret
likumpārkāpējiem, kurā
mērķis ir veikt viņu rehabilitāciju, sekmēt pārveidi, kā
arī rūpēties par nozieguma
upuri un sabiedrības vaja-

dzībām kopumā.
Atjaunojošais taisnīgums
pievēršas likumpārkāpēju
rīcības nodarītajam kaitējumam un tā seku novēršanas
un rehabilitācijas procesā
aktīvi iesaista cietušos,
likumpārkāpējus un kopienas. Cilvēku izpratne par
atjaunojošo taisnīgumu
vai konkrētu programmu
vai intervenci kā atjaunojošu bieži vien ir atšķirīga.
Piemēram, daži speciālisti
uzskata, ka par atjaunojošā taisnīguma praksi var
runāt tikai tad, ja notiek
tikšanās, tieša atlīdzināšana un iespējams izlīgums
(ja tas nav galīgais mērķis)
starp likumpārkāpēju un
cietušo. Citi uzskata, ka
atjaunojošais taisnīgums
ietver jebkāda veida rūpes
par jebkāda veida noziedzīgā nodarījumā iesaistītajiem cilvēkiem - gan
tiešie konflikta/pārtraukto
attiecību dalībnieki, gan
tie, kas cietuši no kaitējuma
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vai radījuši kaitējumu otrai
pusei. Prakses un definīciju
daudzveidība ir pārāk liela,
lai mēģinātu to sīkāk izskatīt. Pašreizējā apraksta nolūkā aplūkosim tikai galvenos
jautājumus, kas attiecas uz
atjaunojošo taisnīgumu, to
vērtību izveides galvenajiem principiem, lai ieviestu
šo izpratni par taisnīgumu,
un kā tas kopumā attiecas
uz ECOR modeli. Tas ir parādīts 4.2. tabulā.
Kas ir patiešām svarīgi, piemērojot atjaunojošo taisnīgumu – tā ir iespēja rīkot
“tikšanos”, pat pastarpinātu,
starp faktiskajiem ievainoto attiecību dalībniekiem.

Atjaunojošais taisnīgums
ietver darbu ar visām iesaistītajām personām, un tā ir
galvenā vērtība gan indivīda/subjektīvajai izpratnei
par taisnīgumu, gan sabiedrības/kopienas izpratnei par
taisnīgumu.
 rganizācijas, kas piemēro
O
ECOR modeli, nav pasargātas no diskusijām par to,
vai atjaunojošās kopienas ir
tīra atjaunojošā taisnīguma
procesa izpausme vai drīzāk
praktisks atjaunojošā taisnīguma pielietojums, balstīts
uz atjaunojošā taisnīguma
principiem, nedefinējot to
viennozīmīgo saistību.
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4.2. tabula: Atjaunojošais taisnīgums ECOR modelī
Galvenie atjaunojošā
taisnīguma (AT) jautājumi
Kurš ticis ievainots / kurš
ir cietis kaitējumu?

Kas šai personai ir nepieciešams?

Kas ir jāiesaista, lai apmierinātu viņa/viņas
vajadzības?

Kāds ir labākais veids,
kā konkrētajā gadījumā
labot nodarīto kaitējumu
un apmierināt visu pušu
vajadzības?

AT pamatvērtības

AT piemērošanas
pamatprincipi, lai veiktu
sistēmiskas reformas27

Katrs cilvēks ir vērtīgs.
Katrai personai jābūt
cienītai, sadzirdētai un
saprastai.
Katra persona ir pelnījusi,
ka pret viņu izturas taisnīgi.
Katra persona ir spējīga
mainīties un laboties/
izārstēties, ja viņa/viņas vajadzības tiek apmierinātas.
Taisnīguma nolūkā nepieciešama personu
labošanās un darbs ar tām,
kā arī darbs pie attiecībām
viņu starpā.

Cilvēki kopīgi veido
taisnīgumu.

Taisnīguma nolūkā nepieciešams strādāt pie
noziegumā cietušo, likumpārkāpēju un kopienu
dziedināšanas.

Cietušajiem, likumpārkāpējiem un kopienām būtu
jāsniedz iespēja aktīvi
iesaistīties atjaunojošā
taisnīguma procesā tādā
apmērā, kā puses to vēlas.

Valstij jārūpējas pa taisnīgu
kārtību; kopienai būtu
jāveido taisnīgs miers.

27. Restoring Justice. An introduction to Restorative Justice, pg. 43
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4.3. tabula iezīmē esošo ECOR vietņu vadītāju
skatījumu uz to, kādā mērā
ECOR atspoguļo atjaunojošo taisnīgumu vai atjaunojošās prakses. Tajā redzams,

ka ir nelielas atšķirības
izpratnē par to, cik lielā
mērā un kādā veidā ECOR
modelis līdzinās atjaunojošā taisnīguma filozofijai.

4.3. tabula. ECOR vietņu vadītāju skatījums uz to, kādā mērā tajās ietverts
atjaunojošais taisnīgums
Tobiass Merkle (Tobias Merckle), “Seehaus” Leonbergā, Vācijā vadītājs: “ECOR vietnes automātiski nenozīmē atjaunojošā taisnīguma vietnes. “Seehaus” projektā mēs dažādos
līmeņos īstenojam atjaunojošā taisnīguma procesu (piemēram, empātijas pret cietušajiem
programma, “Sycamore Tree” projekts/cietušo un likumpārkāpēju sarunas, sabiedriskais
darbs kā atlīdzināšana sabiedrībai, atjaunojošās sarunas starp programmas dalībniekiem,
ja rodas problēmas u. c.. Personīgi es ierosinātu katrā ECOR programmā īstenot atjaunojošā
taisnīguma principus.”
Džesika Broijere (Jessica Breuer) “Zilā krusta” ECOR vietņu Vācijā vadītāja: “Nozieguma pārrunāšanas laikā mēs runājam par cietušajiem un cenšamies likumpārkāpējā radīt empātiju,
panākt to, lai viņš apzinās, kādas sekas izjūt cietušais un viņa apkārtne.”
Jurijs Kapustins, ECOR vietnes “Ratnieki” Latvijā vadītājs: “NVO “Integrācija sabiedrībai” savās
aktivitātēs izmanto AT elementus. Papildus darbam ar bijušajiem ieslodzītajiem “Ratniekos”
mūsu filiāle “Cietušo Atbalsta centrs” apmāca un sertificē sarunu vadītājus vai mediatorus
starp noziedznieku un cietušo”.
Jeļena Jevstatjeva, Bulgārijā īstenotās ECOR vietnes “Adaptēšanās vide” Vracas cietumā
vadītāja: “ECOR modelis ir atjaunojošā taisnīguma procesa īstenošana praksē ieslodzījuma
vietā, jo tas atbild uz daļas nozieguma ietekmējušo personu vajadzībām, proti, noziegumu izdarītāju un viņu ģimenes locekļu vajadzībām. ECOR palīdz likumpārkāpējiem, lai
tie ieslodzījuma vietā netiktu viktimizēti, kā arī lai ar viņiem tiktu “strādāts”, lai viņi spētu
uzņemties atbildību gan par pagātnes, gan par turpmāko rīcību.”
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Ja pastāvošās atjaunojošā taisnīguma prakses un to ietekmes līmeņu
ilustrācijai izmantojam attēlu no
Barbas Tēvzas (Barb Toews) grāmatas “AT cilvēkiem ieslodzījuma
vietās”, redzams, ka visas ECOR
vietnes varētu uzskatīt par atjauno-

jošā taisnīguma pielietojumu, bet
tikai noteiktā pakāpē attiecībā uz
konkrētiem aspektiem un attiecībā
uz to personu vajadzībām, kurus
ietekmējis noziegums un sabiedrību kopumā.
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4.1. attēls. Atjaunojošās prakses īstenošanas līmeņi.
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ECOR modeli varētu uzskatīt par atjaunojošā taisnīguma indikatoru, kas dotajā
brīdī ir vērsts uz likumpārkāpēju un viņu ģimenes
locekļu vajadzībām, bet ar
potenciālu paplašināt atjaunojošās funkcijas attiecībā

uz nozieguma upuriem un
sabiedrību kopumā. Protams, paturot prātā to, ka
ne vienmēr ir ar atjaunojošo pieeju risināt jautājumus
par kaitējuma atlīdzināšanu
vai pārrautajām attiecībām,
vismaz ne par katru cenu.

4.3 ECOR KĀ ALTERNATĪVA
IESLODZĪJUMAM
Turpinājums atbilžu meklējumiem uz jautājumu “kas
palīdz un kam palīdz?” ir
alternatīvu risinājumu meklējumi “cietumsodam” –
temats, kas piesaista pieaugošu penitenciārās zinātnes
uzmanību, kā arī brīvības
atņemšanas iestāžu teoriju un praksi. Viens no šīs
spraigās diskusijas izaicinājumiem ir vienota izpratne
par jēdzienu “alternatīvā
sankcija”, tās skaidrojums
un definīcija. Tas ir ārkārtīgi
sarežģīts process, ņemot
vērā atšķirīgās tiesiskās kultūras, prakses un tradīcijas,
kā arī atšķirīgos ieviešanas
un attīstības tempus. Tas
apgrūtina vienotas struktūras veidošanos Eiropā.
Tāpēc, ja ECOR modeli

definē kā alternatīvu tradicionālajam ieslodzījumam,
nepieciešams ņemt vērā trīs
perspektīvas:
1) likumdevēja un tiesiskā
regulējuma perspektīva,
kas saskaņo valstu tiesību
aktus ES valstīs;
2) likumpārkāpēja perspektīva un viņa izpratne par
mazāk bargu iejaukšanos
viņa dzīvē un tiesībās;
3) to organizāciju perspektīva, kuras izmanto ECOR
modeli.
Brīvības atņemšanai alternatīvu sankciju definīcija
Eiropas Padomes
2008. gada 27. novembra
pamatlēmumā 2008/947/
TI par savstarpējas atzīša76

nas principa piemērošanu
tādiem spriedumiem un
probācijas lēmumiem,
kuri paredzēti probācijas
pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai,
“alternatīvā sankcija” tiek
definēta kā “sankcija, kas
nav brīvības atņemšanas
sods, ar brīvības atņemšanu
saistīts pasākums vai finansiāla sankcija, kas nosaka
pienākumu vai rīkojumu”.
Tā rezultātā rodas plaša
terminu “sabiedrībā izciešamie sodi” un “sankcijas, kas
neietver brīvības atņemšanu” pārklāšanās. Sabiedriskās sankcijas un pasākumi
paredz paturēt likumpārkāpēju sabiedrībā un ar nosacījumiem un/vai saistībām
noteikt viņam konkrētus
brīvības ierobežojumus, bet
sods nav saistīts ar brīvības
atņemšanu. Šī definīcija
ietver pasākumus, kas tiek
veikti pirms lēmuma pieņemšanas par soda sankci-

jām vai tā vietā, kā arī par
soda izpildes veidiem attiecībā uz brīvības atņemšanu
ārpus ieslodzījuma vietas.
Alternatīvās sankcijas šajā
ziņā ir ieviestas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Tomēr pieredze attiecībā uz
nepieciešamajiem nosacījumiem to piemērošanai,
par likumpārkāpēju pienākumiem un piemērošanas
joma dažādās valstīs atšķiras.28
Pārskatot valstu tiesību
aktus, kurās ECOR tiek izmantots, var redzēt, ka tikai
Vācijā ECOR var izmantot
kā alternatīvu tradicionālajai brīvības atņemšanai.
Latvijā ir iespējams noteikt
sabiedrisko darbu bez
brīvības atņemšanas, bet ar
elektronisko uzraudzību – šī
apcietinājuma alternatīva ir
noteikta tiesību aktos29, kā
arī sadaļā par nepilngadīgo
pārkāpumiem. Citās valstīs,

28. Pētījums “Sods brīvībā : iespējamas alternatīvas cietumsodam Eiropas
Savienībā“, Kristīne M. Grebeša (Christine M. Grebesch), Svens U. Burhards
(Sven U. Burkhart)
29. Brandenburga ir pirmā zeme Vācijā, kur kopš 2013. gada ieslodzītos ievieto grupas mājās - tas minēts Brandenburgas krimināllikumā “Wohngruppe
īstenošana”, 4. nodaļa Piemēroti ieslodzītie tiek izmitināti grupu mājās.
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kur tiek izmantots ECOR
modelis, redzams tikai labs
apraksts, lai atšķirtu modeļa īpatnības no tradicionālā
darba ar notiesātajiem
ieslodzītajiem attiecīgās
valsts sistēmā. Pat tad, ja
no praktiķu viedokļa otrā
pieeja ir pietiekami laba,
vienots brīvības atņemšanai alternatīvu sankciju
definīcijas trūkums var radīt
neskaidrības un pārpratumus, aprakstot ECOR modeli.30 N
 eraugoties uz to,
organizācijas, kas piemēro
ECOR modeli, raksturo to kā
alternatīvu tradicionālajam
apcietinājumam.
Grebešas un Burharda
veiktajā Eiropas nolēmumu
un regulējumu pārskatā
redzams, ka “alternatīvo
pasākumu” izpratnē un
analīzē dažādās valstīs
autori klasificē pasākumus
attiecībā uz posmu, kurā
tie tiek piemēroti saistībā

ar “brīvības atņemšanas
sodiem”.
Kā tādus var izšķirt “ieejas”
(“entry”) un “izejas” (“exit”)
pasākumus, kā arī pasākumus, kas stājas spēkā likumpārkāpēja soda izciešanas
laikā:
“Ieejas” pasākumi tiek
piespriesti pirms notiesātais
likumpārkāpējs tiek nosūtīts uz ieslodzījuma vietu,
lai izciestu sodu – probācija
vai naudas sods.31
Nosacīta “brīvības atņemšana”, atbilstoši spriedumam/tiesas nolēmumam.
“Izejas” pasākumi tiek
izmantoti pēc atbrīvošanas.
Tipisks piemērs ir nosacīta
atbrīvošana pirms tiesas
noteiktā termiņa.32
Arī šajā gadījumā lēmumus attiecībā uz to piemērošanu pieņem tiesa.

30. Papildus tā piemērošanai bijušajiem ieslodzītajiem, atbalstot viņu reintegrāciju postpenitenciārajā periodā.
31. Angļu valodā - day dine. Naudas sods, pamatojoties uz sodāmās personas
ikdienas ienākumiem. Šis juridiskais rādītājs netiek izmantots visur.
32. Pasākumu varētu grozīt tikai ar citu tiesas nolēmumu, minot nosacītu
atbrīvošanu un norādot, vai to papildina probācijas pasākumi.
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Alternatīvas, kas stājas
spēkā soda izciešanas
laikā, ir grūtāk atšķirt un
definēt. Kā norāda Grebeša
un Burhards33, tie var ietvert “pārvietošanu uz citu
vietu ārpus ieslodzījuma
vietas, piemēram, ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā
vai cita veida ārstniecības
iestādē, vai soda izciešanu penitenciārās sistēmas
īpašā režīmā, piemēram,
atvērta tipa cietuma hostelī, terapeitiskajā centrā u. c.”
Šajā gadījumā alternatīva
sodam nav brīvības piešķiršana, bet drīzāk pārcelšana
uz slēgta tipa iestādi, kas
pati par sevi nav ieslodzījuma vieta. Tādējādi praktiski pārvietošana no viena
veida ieslodzījuma vietas uz
cita veida ieslodzījuma vietu ir alternatīva, tādā mērā
tajā var būt mazāka iejaukšanās attiecīgās personas
privātajā dzīvē un tiesībās.
Turklāt dažu valstu tiesību
aktos noteikts, ka ikvienam
ieslodzītajam ir tiesības to

iegūt pēc noteiktā minimālā soda izciešanas, pat ja tas
nenotiek automātiski.34
Piemēram, Bulgārijā (tādi
paši tiesību akti pastāv arī
Latvijā) šāda pārvietošana
attiecas uz visiem ieslodzītajiem, izņemot tos, kuru
sods noteikts “bez nosacītas atbrīvošanas iespējām”.
Likumā par sodu izpildi tas
ir definēts kā “iegūt tiesības
uz režīma izmaiņām un/
vai papildu pārvietošanu
uz slēgta vai atvērta tipa
cietuma hosteli”. Tādējādi
pakāpeniska pārcelšana
no stingri kontrolētas un
ierobežojošas vides kopā ar
soda izciešanas laika samazinājumu varētu pārcelt uz
režīmu ar mazāku iejaukšanos un iespējām piedalīties
dažāda veida pasākumos
ieslodzījuma vietā vai ārpus
tās. Tas rada iespējas plānot “brīvības atņemšanas”
soda izciešanu un saistītos
rehabilitācijas pasākumus –
pakāpenisku pārcelšanu no
“ļoti stingra” uz “stingru” re-

33. Tas ir vēl viens izvilkums no pētījuma “Sods brīvībā: iespējamas
alternatīvas cietumsodam Eiropas Savienībā”, Kristīne M. Grebeša, Svens U.
Burhards
34. Ieslodzījuma vietas administrācija var atteikt šīs tiesības piemērošanu
ieslodzītā uzvedības un viņa rehabilitācijas procesa virzības dēļ.
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žīmu, vēlāk uz vispārēju un
vieglāku režīmu, kas nosaka
ieslodzītā izolācijas līmeni
un viņa piekļuvi rehabilitācijas pasākumiem ieslodzījuma vietā un ārpus tā.
Jāuzsver arī, ka, atšķirībā no
“ieejas” un “izejas” alternatīvām, sankcijas, lēmumus
par alternatīvajām sankcijām “ieslodzījuma vietas”
ietvaros pieņem cietuma
administrācija.
Saskaņā ar ļoti īsu alternatīvo sankciju aprakstu,
atkarībā no posma, kurā tās
tiek piemērotas attiecībā
uz “brīvības atņemšanas
sodu”, redzams, ka ECOR
modeli varētu strukturēt
tādā veidā, lai tajā varētu
izvietot gan ieslodzījuma
vietā noteiktās alternatīvas,
gan “izejas” sankcijas. Šādi
ECOR vietni īsteno NVO “Integrācija sabiedrībai” Latvijā. Saskaņā ar datiem, ko
sniedzis tās vadītājs Jurijs
Kapustins, ECOR vietnē tiek
uzņemti ne tikai atbrīvotie
ieslodzītie, bet arī tie, kam
ir noteikta nosacīta atbrīvošana, ar tiesas lēmumu

noteikta probācija.
Attiecībā uz to, kā likumdevējs apraksta konkrētus alternatīvo sankciju
veidus, kas stājas spēkā
brīvības atņemšanas soda
izciešanas laikā, tad ECOR
“Seehaus” ir vienīgā vietne,
kuru varētu tieši definēt kā
“soda brīvībā” sankciju, kas
Vācijas provinces Bādenes-Virtembergas tiesību
aktos par nepilngadīgo
pārkāpumiem ir raksturota
kā “ieslodzījuma vieta brīvā
formā”.  ECOR vietnes Ungārijā un Bulgārijā ietilpst
kategorijā “alternatīva
tradicionālajam ieslodzījumam” un par tādām tās
uzskata gan personāls, gan
ieslodzītie, jo tajās ir mazākā iejaukšanās viņu privātajā dzīvē un tiek nodrošināta
labāka piekļuve vietējai
kopienai, ārējiem apmeklētājiem un rehabilitācijas
pasākumiem, salīdzinot
ar pārējiem ieslodzījuma
vietas iemītniekiem, kas
uzturas tāda paša režīma
kategorijā un ieslodzījuma
vietā. Tomēr no juridiskā
viedokļa, ņemot vērā abu
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valstu tiesību aktos minēto,
tās pašas par sevi netiek
uzskatītas par alternatīvām
sankcijām35.
Pastāv iespēja tās piemērot
kā “soda brīvībā” sankciju36,
ja likumdevējs izveidotu
šādu juridisku iespēju.
Vācijas “Zilā krusta” izveidotais ECOR atbilst minētajai
definīcijai, tomēr Vācijas tiesību aktos atkarību ārstēšanu varētu iekļaut kā daļu no
brīvības atņemšanas soda
un šajā ziņā tas ir cita veida
ieslodzījuma termiņš37. To
varētu ņemt vērā, apsverot izbeigt tiesvedību, vai
mainot divu gadu brīvības
atņemšanas sodu, vai citu
spriedumu ar divu gadu
soda termiņu. Šajā ziņā
pat tad, ja Brandenburgas

un Bādenes-Virtembergas
ECOR nav alternatīvas attiecībā uz sodu brīvībā, tās
varētu par tādām izveidot
un attīstīt, ja tiesību aktos
tiks nolemts iekļaut šādu
iespēju.
Varētu novērot, kā valsts
tiesību akti ietekmē alternatīvo sankciju “sods brīvībā”
attīstību, tostarp arī iespējamo ECOR modeļa izstrādi
par alternatīvo sankciju.
Neņemot vērā to, ka sākotnēji ECOR modelis bija cieši
saistīts ar redzējumu par
ieslodzījuma vietas pārveidošanu par vietu personas
pārveidei, tā pielāgošanai
Eiropas kontekstā paveras daudzas perspektīvas
tā piemērošanai dažādās
brīvības atņemšanas soda
stadijās vai kā sankcija

35. Juridiskais pamats to izveidošanai un partnerības attiecībām starp
ieslodzījuma vietu un NVO bija nepieciešamība pēc specializētām rehabilitācijas programmām, kas atrodas ieslodzījuma vietās, tostarp ar NVO un
kopienas līdzdalību
36. Faktiski Bulgārijas tiesību aktos “soda brīvībā” sankcija nav definēta.
Par tādu varētu uzskatīt tikai nosacītu notiesāšanu, probāciju un nosacītu
atbrīvošanu. Citas esošās prakses tiek lietotas neoficiāli un tās nav ieviestas
valsts tiesību aktos, kaut arī šajā jomā Eiropas Savienība ir sniegusi ieteikumus.
37. Katra ārstēšanās diena tiek skaitīta kā brīvības atņemšanas soda izciešana,
tomēr ne vairāk kā divas trešdaļas no piespriestā soda.
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sodam brīvībā, kas ir īpaši
piemērots gados jauniem
likumpārkāpējiem, tiem,
kuri ir nosacīti atbrīvoti38
un kam noteikta probācija
vai tādiem likumpārkāpējiem, kas ārstējas no atkarībām.
Jāuzsver, ka iepriekš galvenokārt uzmanība tika
pievērsta sankcijām sodam
brīvībā, kas aizstāj brīvības atņemšanas sodu/ vai
ietver kādu brīvības atņemšanas soda veidu, bet tiek
uzskatītas par alternatīvu
tāpēc, ka kavējas piespriestā soda stāšanās spēkā, tas
daļēji tiek atcelts un par alternatīvu brīvības atņemšanas sodu veidiem attiecībā
uz personiskās brīvības ierobežojumiem, iejaukšanās
līmeni un ārējo speciālistu

piekļuvi, kopienu un rehabilitācijas pasākumiem, ko
definējam par alternatīvu
tradicionālajam ieslodzījumam vai cita veida brīvības
atņemšanas sodam.
Tomēr pastāv pasākumi,
rīkojumi un sankcijas,
kuru izpildes rezultātā tiek
pieņemts lēmums izbeigt
tiesvedību vai aizstāt spēkā
esošo spriedumu tiesas
rīkojumu īstenošanas dēļ,39
lielākajā daļā gadījumu tie
ir atjaunojošā taisnīguma
pasākumi, kas aprakstīti šīs
nodaļas iepriekšējā daļā.
Tā kā ECOR piemēro atjaunojošā taisnīguma prakses,
tas pierāda iespēju tās
piemērot dažādās brīvības
atņemšanas soda stadijās,
tostarp kā tā alternatīvu.
Tā rezultātā nākas pārskatīt

39. Piemēram, “Vācijas Kriminālkodeksa 46a pants uzskata cietušā un
likumpārkāpēja mediāciju par ārpus tiesas procedūru, kas ir pamatojums
vieglāka soda piespriešanai. Tiesa var pat izbeigt tiesvedību un atbrīvot
likumpārkāpēju, ja sods ir mazāks par vienu gadu vai naudas sods ne vairāk
kā 360 dienu apmērā.” Dati no Grebešas un Burharda pētījuma “Sods brīvībā:
iespējamas alternatīvas cietumsodam Eiropas Savienībā”
38. Izskatot priekšlikumu īstenot nosacītu atbrīvošanu, kā arī, gatavojot
recidīvu risku novērtējumu, dažās valstīs tiek ņemts vērā, vai personai ir
māja un ģimene, izglītība un iespējas atrast darbu. Šajā ziņā ECOR ir visai
piemērots ieslodzītajiem, kuru riska novērtējums pieaug šo rādītāju dēļ. Viņu
ievietošanu atjaunojošajā kopienā var uzskatīt par faktoru, kas samazina risku
līdz brīdim, kad personai nostiprinās iespējas funckionēt autonomi.
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jautājumu par tradicionālo
brīvības atņemšanas sodu
un par tradicionālajiem
tā izpildes dalībniekiem
– likumpārkāpēju – tiesu –
brīvības atņemšanas iestādi. Tagad kopiena ir iesais-

tīta kā ieinteresētā persona
notiesāto rehabilitācijas un
transformācijas procesā un
tādējādi liek mainīties arī
šim personām, institūcijām
un kopienām.
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Nodaļas kopsavilkums
• ECOR modeli varētu dēvēt par vispozitīvāko noziedzības apkarošanas veidu – tā nav vienkārši ieslodzīšana un soda izciešana,
bet tādu apstākļu radīšana, kas veicina likumpārkāpēju pārmaiņas
un viņu vajadzību apmierināšanu, tādējādi samazinot to personu
skaitu, kurus nākotnē varētu ietekmēt noziedzība.
• Pat tad, ja pašlaik recidīvu līmeņa ietekmi novērtē galvenokārt tie
cilvēki, kuri ievieš šo modeli, dati no pētījumiem par pilotprojektu,
kā arī salīdzinājumā ar citu šajā laikā īstenotu projektu meta analīzes datiem liecina, ka ECOR ir modelis, kas samazina recidīvu līmeni
par 10 - 25%.
• ECOR vietnes ir izveidotas tādā veidā, ka tās atsaucas ne tikai uz
likumpārkāpēja, bet savā ziņā arī uz penitenciārās sistēmas vajadzībām, piemēram saistībā ar pārapdzīvotības samazināšanu
ieslodzījuma vietās, turpinot humanizēt ieslodzījuma vietas Eiropā,
un centienos labāk ievērot notiesāto tiesības.
• ECOR modelis dabiski savijas ar divām aktuālām tēmām mūsdienu penitenciārajā zinātnē, proti, pārskatot visu tieslietu filozofiju,
kas atspoguļojas arvien plašākā atjaunojošā taisnīguma izplatībā
Eiropā, un meklējot iespējas piespriesto sodu izciest kopienā un
noteiktā uzraudzībā, tādējādi reaģējot uz abām sabiedrības vajadzībām – drošību un tiesiskumu. Līdzsvaru, ko ir ārkārtīgi grūti
panākt.
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5. DAĻA. PRAKTISKIE JAUTĀJUMI, PIEMĒROJOT ECOR
MODELI

Lasot šo rokasgrāmatu un patiešām izlemjot izveidot un
vadīt ECOR vietni, ir svarīgi apzināties kontekstu un vietējos apstākļus.
Šajā rokasgrāmatā ir sniegti galveno teorētisko un metodoloģisko principu kopumus par to, kā darbojas ECOR
vietne, bet tiem nepieciešama sistemātiska un labi plānota
pielāgošana vietējiem apstākļiem.

5.1 KONTEKSTA NOZĪMĪGUMS
Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas nolemjot izveidot un
vadīt ECOR vietni, ir svarīgi
apzināties kontekstu un
vietējos apstākļus.

vietējiem apstākļiem. ECOR
vietnēs var atšķirties pēc
to pieejas, un tas lielā mērā
atspoguļo vietējos apstākļus šādos aspektos:

Šajā rokasgrāmatā ir sniegti galveno teorētisko un
metodoloģisko principu
kopumus par to, kā darbojas ECOR vietne, bet tiem
nepieciešama sistemātiska
un labi plānota pielāgošana

Režīms un drošība ietekmē
ECOR vietnes neatkarību un
tādējādi ietekmē vairākus
citus ECOR modeļa aspektus, piemēram, programmas dalībnieku raksturoju85

mu, viņu juridisko statusu
laikā, kad tie piesakās vai
iestājas programmā, ECOR
vietnes izolētība no pārējiem ieslodzījuma vietas
iemītniekiem un iestādes
dienaskārtības, piekļuves
iespējas ārējiem ekspertiem/brīvprātīgajiem un
programmas intensitāte.
Tādējādi jo augstāks ir drošības režīms un ar to saistītais notiesātā juridiskais
statuss, jo vairāk institūcijas
noteiks programmas īstenošanu.
Apcietinājuma stadija – tā
notiek ieslodzījuma vietā, pēcaprūpes centrā vai
ir pārejas periods. APAC
metodes pieredze, jo īpaši
Brazīlijā, rāda, ka tā ir piemērojama jebkura veida
režīmam, ieslodzījuma
vietas tipam un arī jebkurā
soda izciešanas periodā. To
var īstenot, veicot rūpīgu
programmas pasākumu
nodalīšanu atbilstoši iespējām atļaut to piemērošanu
attiecīgajā drošības līmenī.
Režīmos ar paaugstinātu
drošības līmeni, kur ir ierobežotas iespējas satikties
ar citiem ieslodzītajiem un
veikt grupas uzdevumus,

APAC dalībnieki papildus
dzīvei atsevišķā vietā varētu
strādāt, piedalīties grupu
vai individuālajā apmācībā
noteiktos laika periodos
un piedalīties pasākumos
personības izaugsmes un
pašvērtības jomā, garīgos
vai reliģiskos pasākumos.
Mazāk ierobežojošos
soda izciešanas režīmos ir
izmaiņas intensitātē un
teritorijā, kur notiek aktivitātes, ārējo speciālistu un
ieslodzīto ģimenes līdzdalības intensitāte, kā arī cita
vietējās sabiedrības līdzdalības intensitāte. Standarta
apmeklējumi daļēji slēgtā
un atklātā ieslodzījuma vietā kļūst par ilglaicīgākiem
apmeklējumiem un “brīvajiem” apmeklējumiem. No
otras puses, šādā gadījumā
ECOR programmai pastāv
lielākas iespējas darbam ar
mazāku ieslodzījuma vietas
administrācijas iejaukšanos.
Pārvietojot kopienas locekļus uz īpašu ECOR nodaļu,
kur atklāta vai daļēji slēgta
režīma veidi sniedz iespējas
ieslodzītajiem parūpēties
par sevi un savām ikdienas vajadzībām, un palīdz
viņiem dot ieguldījumu
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kopienas dzīvei nodaļā. Ja
apsveram metodi Eiropas
kontekstā, varētu teikt, ka
institūcijas pienākumi pakāpeniski tiek nodoti pašiem
dalībniekiem.
Ticības iesaiste un laicīgā
politika ietekmē “reliģisko”
ievirzi. Šī konteksta iezīme
lielā mērā ir atkarīga no
katras valsts tiesību aktiem
un no tā, kā iestādes interpretē un pieņem šo modeļa
elementu. Kopumā rūpes
par ieslodzīto reliģiskajām
vajadzībām ir viņu neatņemamo tiesību daļa. Iestāde
nodrošina reliģisko pārstāvi,
un uzrauga tā darbību, tādā
mērā, cik tas ir atkarīgs no
ieslodzītā vēlēšanās un no
iestādes pienākuma nodrošināt reliģisko aprūpi visiem
ieslodzītajiem, kuri to vēlas.
Šajā ziņā ieslodzījuma vietas kontekstā un pat ārpus
tā, garīgā elementa loma ir
labi aprakstīta. Tā klātbūtne modelī tiek saglabāta
likumpārkāpēju vēlmju
un tiesību aktu ietvaros,
tas tiek aplūkots atbilstoši
ieslodzījuma vietas kontekstam, jo īpaši gadījumos,

kad tie, kas īsteno modeli,
visu indivīda un sabiedrības
pārveidošanos neinterpretē
tikai šā elementa ietvaros.
Dažas pamata kontekstuālās problēmas
Eiropas kontekstā izmēģinātais ECOR modelis
piedāvā vairākus vietņu
piemērus, kas darbojas dažādos drošības režīmos. Var
skaidri saredzēt attiecīgo
režīmu veidu savstarpējo
atkarību un to piedāvātās
iespējas.
5.1. tabulā norādīti daži
jautājumi, kas ir konstatēti
kā būtiski esošajās ECOR
programmās.
Tiem, kuri varētu ieviest
modeli, un tiem, kuri interesējas par tā izaugsmi un
attīstību, ir būtiski zināt,
ka modeļa piemērošana
dažādos kontekstos rada
atšķirīgus rādītājus, piemēram, atšķiras dažādu ārējo
speciālistu skaits. Jo vairāk
ECOR vietne ir atdalīta no
ieslodzījuma vietas vai citas
institūcijas, jo lielāks skaits
brīvprātīgo un eksper-
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tu būs nepieciešams, lai
īstenotu visus programmas
aspektus un ieviestu visus
pasākumus, kuru mērķis
ir personības pārveide un
atgriešana sabiedrībā. Ja
valdība vai vietējās iestādes
kaut kādā veidā šo modeli
neatbalsta40, attiecīgajām
organizācijām ir rūpīgi jāplāno un jānodrošina valsts
vai sabiedrības atbalsts
ECOR attīstībai.
No otras puses, ja ECOR ir
izveidota slēgta vai atklāta
veida ieslodzījuma vietā,
liela daļa vadības komandas, kas realizē projektu,
darba tiks pievērsta modeļa vērtību apmācībai,
izplatīšanai un integrācijai
programmu “izmitinošās”
iestādes vērtību kopumā,
lai atjaunojošās kopienas
dzīve un aktivitātes nekādā
veidā nebūtu pretrunā ar
iestādes dzīvi.
Modeļa reliģiskās vai laicīgās perspektīvas analīze

ECOR vietne, kas ir atvērta
ticībā balstītajiem pasākumiem, izteikti koncentrējas
uz indivīda attiecībām ar
ticību, izmantojot to, lai
uzsvērtu mīlestības, cieņas,
pašcieņas, pašvērtības un
piedošanas nozīmi, kas ir
ECOR vietņu panākumu
pamats.
ECOR vietne, kas vairāk
balstīta tā saucamajā sekulārajā polā, izteikti koncentrējas uz indivīda attiecībām ar citiem cilvēkiem
viņa vidē, piemēram, ar
vienaudžiem vai ģimenēm
un varbūt pat cietušajiem,
kā arī ar institucionālajām
vienībām, kas saistītas ar
izglītību, nodarbinātību vai
brīvprātīgo darbu. Jebkurā
gadījumā koncentrēšanās
uz mīlestību, cieņu, pašcieņu, pašvērtību un piedošanu ir galvenais jebkuras
programmas virziens, un to
var vienlīdz labi nodrošināt
arī laicīgā vidē.

40. Piemēram, Vācijā jauna ieslodzītā nodošana “Seehaus” kā ieslodzījuma
vietas alternatīvai nozīmē līdzekļu nodrošināšanu viņa soda izciešanai šajā
vietā. Latvijā “Integrācija sabiedrībai” ECOR vietne saņem zināmu atbalstu no
Rīgas pašvaldības.
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Dažas ECOR vietnes neizvēlēsies nevienu no šīm galējām pieejām, bet piemēros
tās dažādā izteiktības
pakāpē.
Tikmēr citi nosacījumi kā,
piemēram, sociālās normas
un pieņemšana, likumpārkāpēju tipi, iespējas iesaistīt
cietušos atjaunojošā taisnīguma pieejās un vienkārši
praktiski ierobežojumi arī
ir būtiski, lai noteiktu, kā
ECOR vietne tiks izveidota

un vadīta, tomēr trīs iepriekš minētie faktori būs
pamatā nozīmīgākajām
ECOR vietņu variācijām.
Programmu vadītāji tiek
aicināti, sadarbojoties
ar galvenajiem lēmumu
pieņēmējiem, atlasīt tos
ECOR principu aspektus,
kas darbosies attiecīgajos
apstākļos.
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5.1. tabula. Kontekstuālie jautājumi, kas ietekmē ECOR programmu piemērošanu
Programmas
veids

Darba pasākumu piedāvājums

Režīma un
drošības jautājumi

Ārējo speciālistu
un brīvprātīgo
piekļuve

Noteiktos laikos, pilnīgi
atkarībā no cietuma
režīma. Vēl kāda īpatnība paaugstinātas
drošības ieslodzījuma
vietās ir tā, ka nepieciešams ilgāks laiks,
kas paredzēts apmeklējumiem un darbam
ar likumpārkāpējiem,
jo ir sarežģītāka
piekļuves procedūra
ECOR vietnei

Brīvprātīgo pieeja ir
vienkāršota attiecībā
uz personīgās mantas,
dokumentu u. c. Kontrolēm.

Darbs ar
ieslodzītajiem,
kas izcieš sodu
slēgtā paaugstinātas drošības
režīma cietumā
(“PF Hungary”
Tisaļokas cietumā “Emleklap”
un “Pálhalmai
Mélykút” cietumā; “Zilais
krusts” Brandenburgas
cietumā un Lukavas-Dubenas
cietumā; ECOR
“Mirjama” Iļģuciema cietumā,
Rīgā)

Darbs ieslodzījuma vietā kopā
ar pārējiem
ieslodzījuma vietas iedzīvotājiem
– 20-40% laika

Iestādes ritms
un drošības
procedūras. Tas
aizņem no 10%
līdz 19% programmas laika.
Tas ietver obligāto kontroli, laiku
āra pastaigām,
maltītes noteiktā laikā un citu
iestādes uzdevumu veikšanai, ko
veic ieslodzījuma
vietas personāls
darbā ar likumpārkāpējiem.

Darbs ar
ieslodzītajiem atklātajā
režīmā (ECOR
“Adaptēšanās
vide”, Bulgārija)

Notiek ārpus
ieslodzījuma
vietas, atsevišķi
no pārējiem
ieslodzījuma vietas iemītniekiem.
Laiks darbam ir
noteikts atbilstoši uzdotajiem
uzdevumiem.

Iestādes režīms
un procedūras
– ilgst no
30 minūtēm līdz
1 stundai dienā.
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Darbs sabiedrībā
(“Seehaus”, Vācija)

Pēcaprūpe (“Integrācija sabiedrībā”, Latvija)

Tas ir atkarīgs no
uzdevumiem un
kopienas dienas
kārtības.

Iestādes režīmu
šeit aizstāj kopienas režīma dienas kārtība.

Šeit varētu runāt par
ieslodzījuma vietas
pārstāvju piekļuvi
likumpārkāpēju
vispārējā snieguma,
uzvedības un juridiskā
statusa uzraudzības un
kontroles veidā.

Tādā pašā veidā kā “Seehaus” gadījumā, ir noteikta līmeņa neatkarība no ieslodzījuma vietas sistēmas. Attiecībā uz speciālistu un
brīvprātīgo pieeju, tā tiek aizstāta, nodrošinot valsts un vietējos
iestāžu piekļuvi, kas saistīta ar kopienas sniegto pakalpojumu
uzraudzību bijušajiem ieslodzītajiem, tostarp tādiem, kam noteikta nosacīta atbrīvošana.

5.2 SADARBĪBA STARP NVO UN
KRIMINĀLTIESĪBU IESTĀDĒM
Sadarbības izveidošana
Pēc tam, kad ir izlemts,
kādā kontekstā tiks piemērots ECOR modelis, nākamais svarīgais solis ir partnerattiecību izveidošana ar
valsts iestāžu un publisko
personu pārstāvjiem ar
mērķi veidot kopīgus
centienus modeļa attīstībā – nodrošināt atļauju tā
īstenošanai (un leģitimāciju), vispārējo atbalstu un, ja
nepieciešams, arī finansiālo
atbalstu. Tas var izrādī-

ties sarežģīts process, un
iespējams, būs jāpārvērtē
sākotnējā koncepcija par
to, kādu ECOR programmu
vēlaties izstrādāt. Ir jāņem
vērā, ka ieslodzījuma vietas
amatpersonas, probācijas
dienesta amatpersonas un
vietējo kopienu pārstāvji
ļoti labi pārzina kontekstu
un ieslodzīto, bijušo ieslodzīto un viņu ģimeņu
vajadzības, kā arī viņu
pārstāvēto sistēmu reformu
vajadzības, lai viņi varētu
labāk reaģēt uz sabiedrī91

bas interesēm un bažām.
Vienlaikus viņiem pašiem
būs šaubas, kas saistītas
ar jaunā modeļa ieviešanu
darbam ar ieslodzītajiem un
bijušajiem ieslodzītajiem.
Papildus tam būs iestāžu
pretestība, dažkārt saistībā
ar ārējo speciālistu kvalifikāciju un prasmēm darbam
ar mērķa grupām. Pret to
nepieciešams izturēties
ar cieņu un būt gataviem
uzklausīt speciālistus un to
iestāžu oficiālos pārstāvjus,
ar kurām vēlaties strādāt
modeļa attīstīšanā.
Vēršanās pie svarīgākajiem lēmumu pieņēmējiem un to iesaistīšana
Galvenā lieta, kas jāpatur
prātā, ir tas, ka nepieciešams izveidot aliansi starp
galvenajām iesaistītajām
pusēm – vissvarīgāk starp
organizāciju, kas ievieš
ECOR vietni, un ieslodzījuma vietas vadošajiem administrācijas pārstāvjiem, bet
citām ieinteresētajām personām, piemēram, ministriju ierēdņiem, personām,
kas atbildīgas par izglītības
un prasmju nodrošināšanu
ieslodzījuma vietā, tiem,

kas atbildīgi par reliģisko
atbalstu un tiem, kas strādā
sadarbībā ar probācijas
dienestu vai citiem, būtu
jāatvēl aktīva loma ECOR
komitejā.
ECOR izstrādātājiem jārada
nosacījumi uzticamībai,
partnerattiecībām un sadarbībai starp visām ieinteresētajām pusēm. Partneriem būtu jāiepazīstas
un projekta virzība jāveic,
izmantojot kopīgas sanāksmes, kopīgu plānošanu un
izstrādi. Var noslēgt sadarbības līgumu, lai ieskicētu
uzdevumus un pienākumus, noteiktu izpratni
par oficiālu sadarbību un
saistības vienam pret otru.
Ieinteresēto personu
iepazīstināšana ar ECOR
ir noteicošais faktors tās
sekmīgai īstenošanai. ECOR
īstenotājiem būtu jāizveido plašs materiālu klāsts
gan ar programmatiskiem,
piemēram, kā šis ceļvedis
un dokumentālā filma par
ECOR, gan ar ECOR efektivitātes pierādījumiem par
to, tostarp pētījumiem un
novērtējumiem no drošiem publicētiem avotiem
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respektablos izdevumos.
Materiāliem pēc iespējas
jābūt pieejamiem vietējā
valodā41. Galveno lēmumu
pieņēmēju iepazīstināšana
ar ECOR kā ar pārbaudītu
un profesionālu risinājumu
likumpārkāpēju rehabilitācijai un atjaunošanai palīdzēs
nodrošināt programmas
uzticamību.
Institucionālās atbildības
veicināšana
Izejas punkts ir saprast un
novērtēt lēmumu pieņēmēju mērķus un vērtības.
Jāņem vērā, ka ECOR programmai ir jāiederas esošajā
sistēmā, un nevis otrādi.
ECOR programmas tikumiskie mērķi ne vienmēr var
atbilst politiskas un institucionālajām prioritātēm,
kuras valsts sektorā bieži
vien veido, izmantojot īstermiņa budžeta piešķiršanas
mehānismus, nevis ilgtermiņa stratēģiskos mērķus.
Domāšanu un plānošanu

valsts sektorā plaši ietekmē
ekonomiskais un politiskais
konteksts. Lai izveidotu
efektīvas ECOR programmas pamatu, jābūt skaidrai
izpratnei par šo kontekstu
un par lēmumu pieņēmēju
galvenajiem mērķiem, un
attiecīgi jāveido reālistisks
programmas redzējums.
Sarunas ECOR komitejā dos
iespēju katrai ieinteresētajai
personai paust savas intereses un panākt savstarpēji
pieņemamus risinājumus,
bet jāpatur prātā reālās
iespējas un ierobežojumi,
ņemot vērā kontekstu, kurā
strādājat.
ECOR programmas nolūks ir risināt konkrētu
problēmu, tomēr, ja jūsu
problēmas definīcija neatbilst institūcijas definētajai
problēmai, tad būs arvien
grūtāk “pārliecināt” par
ECOR ideju. Tā vietā mēģiniet saprast, kā galvenie
lēmumu pieņēmēji definē
problēmas, kas saistītas ar

41. Šī rokasgrāmata ir pieejama 5 valodās. Papildus iepriekš minētajam, Wilson & Lanskey pētījums ir pieejams angļu un vācu valodā. Ir arī piecas videofilmas no Vācijas, Latvijas, Ungārijas, Bulgārijas. Šajā rokasgrāmatā izmantotā
literatūra ir angļu valodā, tāpat arī Štutgartes 2016. gada februāra noslēguma
konferences materiāli un pārskati. Visi projekta rezultāti ir pieejami tiešsaistē
vietnē: http://restorative-justice.eu/ecor/
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brīvības atņemšanu, rehabilitāciju un reintegrāciju,
cietušo atbalstu u. c. Izpētiet politiskos manifestus
un attiecīgās politikas
dokumentus, lai noskaidrotu, kādas problēmas viņi
cenšas risināt un kas viņiem
ir svarīgi. Tad jums būs
nepieciešams veidot savu
redzējumu par ECOR pēc
iespējas atbilstošāku šai
shēmai, un būt gataviem
parādīt, kā ECOR var palīdzēt sasniegt viņu mērķus.
 ēs nekādā veidā nedomāM
jam mainīt modeļa mērķus
vai novirzīt filozofiju un tā
vispārējo pieeju indivīdu
pārveidei dzīvei bez noziedzības. Mēs runājam par
prioritāšu un mērķu noteikšanu vadībai un lēmumu
pieņēmējiem. Mēs runājam
par rūpīgu apstākļu analīzi,
kas atklāj, kādas darbības
konkrētā sistēmā varētu
atkārtot ar līdzīgām darbībām modelī. Šādā veidā
modeli varētu izstrādāt,
ņemot vērā jūsu partneru
vajadzības. Iepriekšējās
pieredzes analīze institūciju
sadarbībā ar NVO palīdzēs
jums saprast to sākotnējo
gatavību turpināt darbu

ar jūsu organizāciju ECOR
izstrādē, vai, ja attieksme ir
negatīva, tad koncentrēties
uz to labošanu.
ECOR var būt efektīvāka,
ja to var balstīt uz vērtībām, kas jau ir pieņemtas
un iestrādātas institūcijā.
Piemēram, ieslodzījuma
vietā kā zināma vērtība
var būt jau pieņemta un
ieviesta plaša sadarbība ar
brīvprātīgajiem un pilsoniskās sabiedrības sadarbības
koncepcija vai pastorālais
darbs ar ieslodzītajiem, vai
kapelānu nozīme. Lēmumu pieņēmējus būs
vieglāk pārliecināt ieviest
brīvprātīgo vadītu programmu, ja sadarbība ar
brīvprātīgajiem jau notiek.
Dažādās baznīcas un valsts
nošķiršanas pakāpes var
ietekmēt to, kā reliģijas
nozīme mudina lēmumu
pieņēmējus vai attur tos no
projekta. Ir nepieciešama
fundamentāla programmas
pamatvērtību pieņemšana
un vienošanās par tām institucionālā līmenī, un ir ļoti
svarīgi apsvērt šīs vērtības
un analizēt tās padziļināti.
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guldījumu ECOR saņem no
augstākā līmeņa lēmumu
pieņēmējiem agrīnā stadijā,
jo sekmīgāka un ilgtspējīgāka šī programma, visticamāk, būs, jo viņu iesaiste
programmā būs nozīmīgāka. Piemēram, programmas
izveidošana pēc cietuma
administrācijas iniciatīvas
var būt veiksmīgāka nekā
programma, kas vēlāk tiek
“pārdota” cietuma administrācijai. Galvenais jautājums ECOR īstenotājiem ir,
kā iedēstīt ideju par ECOR
institucionālajā politikas
veidošanas vidē tā, lai tā
iestādē varētu augt, attīstīties un laist saknes, nevis
ieviest to iestādē vēlākā
stadijā.42
Ir jāpieņem vairāki lēmumi,
un iespējams, ka tos var
iekļaut sadarbības līgumā:
I) programmas mērķi;
II) programmas darbības
joma, t. i., kā mērķi tiks
sasniegti, un
III) priekšnoteikumi (bijušo) likumpārkāpēju dalībai

ECOR programmā.
Mērķu noteikšana
ECOR programmas galvenais mērķis ir sagatavot
ieslodzītos un bijušos
ieslodzītos jaunai dzīvei
sabiedrībā. Pēc tam, kad ir
panākta vienošanās par šo
mērķi ar ieslodzījuma vietas
administrāciju un citām
galvenajām ieinteresētajām
personām, ir nepieciešams
definēt katras programmas
apakšmērķus.
Šo programmu apakšmērķi
ir nosacījumi, kas palīdz
sasniegt vispārējo mērķi
Iespējamais piemērs apakšmērķiem varētu būt šāds:
jūsu programmai var būt
citi mērķi saskaņā ar ieslodzījuma vietas administrācijas vērtībām, bet kā ECOR
īstenotājam jums vajadzētu
ar citām ieinteresētajām
personām apspriest programmu, kas pēc iespējas
atbilst ikviena redzējumam.

42. Piemēram, ECOR programmas “Pielāgošanās vide” agrāko un sākotnējo
ieviešanu Sofijas cietumā 2003. gadā izstrādāja apvienota “PF Bulgārija” un
galvenā ieslodzījuma vietu direkcijas komanda (GDIN). No šīs sadarbības
radās APAC modeļa sadarbības principi, kurus tajā laikā pielāgoja Bulgārijas
apstākļiem.
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5.3 PROGRAMMAS IZSTRĀDE UN
ĪSTENOŠANA
Programmas darbības joma
un elementi
Programmas darbības
jomu nosaka programmas
elementi, un tā ir atkarīga
no mērķiem, kas pieņemti
ECOR komitejā43. Attiecībā
uz katru elementu jums ir
nepieciešams pamatot to
saistību ar vienu vai vairākiem programmas mērķiem. Elementi var ietvert
kādus no turpmāk minētajiem, kas ņemti no Ungārijas partnera izstrādātās
ECOR programmas ECOR
projektam, kas ir ļoti cieši
saistīts ar vietējo un starptautisko APAC pieredzi44.
Jūsu vietnē var nebūt visi

šie elementi, un tā vēl vairāk var atšķirties no sākotnējās APAC programmas.
1) Atsevišķās dzīvojamās
telpas apzīmējums (māja
vai dzīvoklis, vai noteikts
spārns vai nodaļa ieslodzījuma vietā) un iespējamais
iekārtojums vai renovācija;
2) pasākumu plāns, piemēram, kopienas programmas
vai vērtību apguves programmas tādā laikā, kas nav
pretrunā ar citiem ieslodzījuma vietas režīmu pienākumiem;
3) dalībnieku iesaistīšanās
produktīvā darbā, atspo-

43. Piemērā, kas izskatīts rokasgrāmatas 2. nodaļā, konsultatīvo padomi
izveido NVO un tās ieslodzījuma vietas pārstāvji, kur atradīsies ECOR vietne.
Atšķirīgos apstākļos padomē var būt dažādi cilvēki, piemēram, ECOR, kas
atrodas kopienā, var uzaicināt pievienoties pašvaldības un probācijas dienesta pārstāvjus. Varianti var būt dažādi, ņemot vērā katra gadījuma īpatnības.
Svarīgi ir apvienot visu partneru oficiālos pārstāvjus.
44. Rokasgrāmatas pielikumos ir norādīta visu ECOR izmēģinājuma vietņu
nedēļas programma dažādos kontekstos, valsts un likumdošanas īpatnībām
un nosacījumiem ieslodzījuma vietu sistēmās.
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guļojot iespējami labāko
darba pieredzi parastā
darba tirgū;
4) dalībnieku iesaistīšanās
ECOR vietnes izveidē un
darbībā;
5) regulāri tiek rezervēts
laiks ģimenes apmeklējumiem un, ja iespējams,
līdzdalībai pasākumos, kas
palīdz uzturēt attiecības ar
ģimeni.

Priekšnoteikumi dalībai
ECOR komitejai būs nepieciešams vienoties par to,
kādas personas ir tiesīgas
piedalīties ECOR programmā (lai gan galīgās atlases
pamatā būs iepriekšējais
novērtējums un ECOR
komitejas pārrunas). Priekšnosacījumi dalībai esošajās
ECOR programmās norādīti
5.2. tabulā.
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5.2. tabula: Priekšnoteikumi dalībai programmā (esošajās ECOR programmās)
ECOR vietne/
valsts

Mērķa grupa

Dalības kritēriji
1)
2)
3)
4)

"Adaptēšanās vide"
"PF Bulgaria"
Bulgārija

Vīrieši

5)
6)
7)
8)
9)

"Nepilngadīgie
ieslodzītie brīvā
režīmā"
"Seehaus", Vācija

Gados jauni
likumpārkāpēji (14 21 gads)

1)
2)
3)
4)

1)

"Blue Cross"
Vācija

Ieslodzītie ar
narkotiku atkarībām

2)
3)

“Ratnieki”
"Integrācija sabiedrībai",
Latvija

Bijušie ieslodzītie

"Mirjama", Iļģuciema
cietums
Latvija

Sievietes

Tisaļokas paaugstinātas
drošības režīma cietums
"Emleklap"
"PF Hungary"
Ungārija
"Pálhalmai Mélykút"
cietums
"PF Hungary"
Ungārija

Brīvprātīga dalība
Atlikusī piespriestā soda daļa līdz 5 gadiem, ja tas
jāizcieš stingrā režīma vai slēgta tipa iestādē
Atlikusī piespriestā soda daļa līdz 3 gadiem, ja tas
jāizcieš vispārēja režīma vai daļēji atvērta tipa
iestādē
Laiks, kas atlicis līdz atbrīvošanai – ne vairāk kā 5
gadi
Visu veidu likumpārkāpēji, izņemot dzimum
noziegumu izdarītājus un narkotisko vielu
atkarīgos.
Recidīva risks nedrīkst būt augstāks par vidējo.
Nestrādā vai nav iesaistīts citā apmācību
programmā.
Izglītības līmenis – 6 pamatskolas klases
Var pieteikties personas, kas nav Bulgārijas
pilsoņi; ja viņiem ir pietiekamas bulgāru valodas
zināšanas un prasmes piedalīties visos
programmas elementos.
Dzimumnoziegumu izdarītāji nekvalificējas.
Brīvprātīga pieteikšanās
Personas, kuras nav notiesātas par smagu nodarījumu, var
radīt risku citiem kopienas dalībniekiem
Piespriesta brīvības atņemšana uz aptuveni diviem
gadiem

Potenciālajiem dalībniekiem programmā
jāpiesakās brīvprātīgi;
Šīs personas notiesājošajam spriedumam
krimināllietā jābūt saistītam ar narkotiku/alkohola
lietošanu
Persona ir pabeigusi "Zilā krusta" pamatkursu
“Atkarība”

Nav nekādas oficiālās norīkojumu sistēmas. Var pieteikties
ikviens, kam nepieciešama palīdzība un atbalsts

Atvērta visām sievietēm, neatkarīgi no pārkāpumu vēstures

Vīrieši

1)
2)
3)
4)

Brīvprātīga dalība
Vīrieši, kas parāda augstu gatavību strādāt
Izglītība
Bija ciešas saiknes ar ģimeni

Sievietes

1)
2)
3)
4)

Brīvprātīga dalība
Izrāda vēlmi mainīties
Stipras ģimenes saites un
Skaidra reliģiskā orientācija
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5.2. tabula liecina, ka dažās
ECOR vietnēs ir diezgan sīki
izstrādāti sākotnējo prasību
apraksti, ko izvirza kandidātiem dalībai kopienā, bet
dažās tie nav tik detalizēti.
Tas ir svarīgs jautājums,

kam jāpievērš uzmanība. Skaidrs pieņemamu
dalībnieku raksturojuma
apraksts turpmākajam darbam sniedz šādas priekšrocības:
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1) pārredzamība un skaidrība par visu procesu visām
ieinteresētajām pusēm:
mērķa grupai, partneriem
un projekta komandai;
2) skaidras un pamatotas
atbildes uz pieteikumiem
– gan pozitīvas, gan negatīvas, atbildot gan kandidātiem, gan partneriem;
3) samazinātas iespējas
ietekmēt kandidātu atlasi;
novērtēšanas rādītāji –
skaidri izmērāmi rādītāji
turpmākai indivīda pārmaiņu novērtēšanai, kas ir
modeļa mērķis;
4) ietaupa laiku atlases laikā
un kopienas organizācijā,
kā arī turpmākā dalībnieku
iestāšanās procesā.
Detalizēts raksturojums un
sākotnējo nosacījumu apraksts, vienošanās panākšana ar galvenajiem partneriem un ECOR padomes
veikta viņu pilnvaru pārbaude nodrošina program-

mas uzņemšanā strādājošās
komandas neatkarību.
Tomēr pastāv risks, ka šāds
detalizēts raksturojums
ierobežo potenciālo kandidātu loku45.
Vietnes telpu projektēšana un attīstīšana
 tjaunojošās kopienas
A
dzīvojamās telpas un tas, kā
tajās tiks organizēta dzīve,
būs atkarīga no konteksta,
kurā projekts tiek realizēts.
Galvenais nosacījums ir
censties tās pēc iespējas
nošķirt no pārējiem ieslodzījuma vietas iemītniekiem un tās subkultūras.
Minimālās prasības ietver
iespēju nodrošināt dzīvi
kopienā, apmācības un
konsultāciju procesu. Tas
nozīmē, ka nepieciešama
vismaz viena telpa individuālajam darbam un
viena zāle grupu darbam.
Kamerām jāatbilst minimālajiem Eiropas standartiem
attiecībā uz attieksmi pret
likumpārkāpējiem. Katram

45. To apliecina piemēri no “PF Bulgārija” un “Seehaus”. Protams, droši vien ir
arī citi faktori, bet visbiežākās atbildes ir, ka trūkst piemērotu kandidātu. Abās
kopienās ir brīvas vietas un tās nedarbojas ar tādu jaudu, kāda bija paredzēta
izmēģinājuma posmā.
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likumpārkāpējam nav obligāti nepieciešama atsevišķa
kamera46, bet būtu jānodrošina pietiekami daudz
personīgās telpas, kā arī
privātums un drošība. Atšķirīgas vietas veicinās dažādu
apstākļu izveidi.
1) ECOR programmas
īstenošana paaugstinātas
drošības/slēgtās iestādēs:
parasti attiecas tikai minimālie iepriekš norādītie
nosacījumi47.
2) Lai īstenotu ECOR programmu vispārējā/daļēji atklātā režīmā – papildus minimālajiem nosacījumiem
varētu būt neliela virtuve,
īpaša vieta ģimenes sapulcēm un apmeklējumiem,

protams, valsts tiesību aktu
noteiktajās robežās48.
3) ECOR programmu ieviešana atklāta režīma veidā49– kopiena ir izmitināta
ārpus ieslodzījuma vietas.
Virtuves iekārta ir obligāta.
Kopienas locekļiem ir jābūt
iespējai pašiem organizēt
savu dzīvi – sākot ar personīgo un kolektīvo higiēnu
līdz ēdiena pagatavošanai
un pienākumu pildīšanai,
kas tiem uzdoti atbilstoši
viņu prasmēm un soda
izciešanas posmam. Dalībniekiem ir tiesības iegūt
īpašumā ierobežotu naudas daudzumu, un viņi var
veikt pirkumus pieejamajos
veikalos. Viņiem joprojām
piemēro kopienas locekļu

46. Faktiski tas var nebūt iespējams daudzās penitenciārās sistēmās.
47. Izmēģinājuma modelī šā projekta ietvaros trīs kopienas, kas ieviestas
paaugstinātas drošības līmeņa cietumos, atbilst šiem nosacījumiem – “Zilais
krusts”, “PF Ungārija” un “Mirjama”, Latvijā.
48. Pašreizējā projektā neviena atjaunojošā kopiena nav ieviesta šādā režīmā.
“PF Bulgārija” to ieviesa paaugstinātas drošības un vispārējā režīmā kā atsevišķus sagatavošanas posmus ienākšanai kopienā, kur kopējais ilgums bija
4 mēneši. 
49. Labs šāda AK veida piemērs ir “Pielāgošanās vide”, ko īsteno Vracas
cietumā, Bulgārijā. 18 kopienas locekļiem ir 3 veļas mazgājamās mašīnas,
ledusskapji un saldētavas. Drīz tiks ierīkota datora apmācību telpa. Ģimenes
tikšanās notiek istabās brīviem apmeklējumiem, bet ģimenes grupu konferences tiek rīkotas apmeklētāju centrā, kuru “PF Bulgārija” uzcēla pirms
vairākiem gadiem.
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drošības pasākumus, bet
šī kontrole vairāk attiecas
uz aizliegtām precēm un
vielām.50
4) ECOR programmas īstenošana ārpus ieslodzījuma
vietas – papildus iepriekš
minētajiem var būt istaba
ģimenes apmeklējumiem,
nelielas darbnīcas, ko varētu izmantot profesionālajai
apmācībai vai ražot kādas
preces pēc vietējās sabiedrības pasūtījuma.51
Attiecībā uz dzīves organizāciju kopienā, viss līdzinās
atjaunojošai kopienai atklātā režīma vietnēs, izņemot
to, ka pārbaudes un citu
kontroli veic ieslodzījuma
vietas personāls. ECOR
programmā noteikumu
ievērošanas kontroli veic
organizācijas darbinieki,
brīvprātīgie un vecākie
biedri. Šāda veida uzraudzība tiek veikta ar mērķi
ievērot ieslodzīto tiesības,

izmaiņas tajās un noteikumu pārkāpumu neesamību viņu uzturēšanās laikā
kopienā.
 emot vērā atšķirīgās
Ņ
ECOR programmu pieejas
dažādos kontekstos, jums
kopā ar partneriem, kā
arī ņemot vērā iespējas,
jāizlemj, kur kopiena tiks
izvietota.
No resursu nodrošināšanas
viedokļa, tās īstenošana
ieslodzījuma vietas kontekstā ir mazāk riskanta
pieeja. Tur programmas
īstenošana būs vērsta uz
plānotajām aktivitātēm,
darbu ar likumpārkāpējiem
un brīvprātīgo apmācību.
Ja ECOR programma tiek
ieviesta ārpus ieslodzījuma vietas, ir nepieciešama ēka, finanšu resursi,
speciālisti un brīvprātīgie,
lai programmu realizētu.
Šajā ziņā, ja vien jums nav

50. Tikšanās notiek no rīta un vakarā, atbilstoši pārējo ieslodzījuma vietas
iedzīvotāju dienas kārtībai, bet konferences – atbilstoši ieslodzījuma vietas
noteikumiem vai pēc vajadzības.
51.ECOR vietnes ārpus ieslodzījuma vietas – “Integrācija sabiedrībai” un
“Seehaus” ir nelielas kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas. RK “Ratnieki”
ir neliela siltumnīca, bet otrā – maza kūts dzīvnieku audzēšanai.
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finansiāla atbalsta no valsts,
pašvaldības vai/un citiem
partneriem, jābūt ļoti uzmanīgiem, izvērtējot ECOR
ilgtspējību ārpus ieslodzījuma vietas, kur jārūpējas par
ieslodzīto pamata vajadzībām, un izvērtējot, vai risks
nav pārāk augsts.
Vēl viens aspekts, kas
saistīts ar to likumpārkāpēju dzīves apstākļiem, kas
piedalās ECOR programmā,
ir tas, ka tiem būtu jābūt
pēc iespējas līdzīgākiem
tiem dzīves apstākļiem, kas
ir pārējiem ieslodzījuma
vietas iedzīvotājiem (ja
programma tiek īstenota ieslodzījuma vietā) vai tie pēc
iespējas līdzinātos vietējās
sabiedrības dzīves standartam (ja programma atrodas
ārpus ieslodzījuma vietas).
Ja apstākļi tiek uzskatīti par
pārāk labiem un ļoti atšķiras
no vispārējā līmeņa attiecīgajā kontekstā, pastāv
risks radīt pārākuma izjūtu
kopienā vai pret tiem, kas
ir ārpus kopienas – citiem
ieslodzītajiem, iestādes personālu un vietējo sabiedrību.
Personiskajā līmenī pēc at-

brīvošanas tas var provocēt
“nostaļģiju” pēc labiekārtotas sabiedriskās dzīves.
No otras puses, attiecīgās
vietnes līmenī varētu būt
pretošanās gadījumi ECOR
aktivitātēm un to sabotāža.
Pretējā galējā gadījumā
varētu būt mēģinājumi
pārvērst ECOR par sava
veida iestādes izkārtni. Neviena no pieejām neveicina
modeļa ilgtspējību. Atjaunojošās kopienas nākotne
būtu jābalsta uz izpratni par
likumpārkāpēja personības
pārmaiņu dziļo jēgu un
ieguvumiem.
Dalībnieku atlase
Prasības dalībniekiem var
būt ļoti dažādas un tās var
sasniegt vairākos atlases
posmos. ECOR komiteja var
rīkot informatīvos pasākumus potenciālajiem dalībniekiem, kuros iepazīstina
ar ECOR programmas iezīmēm, kā arī iestāšanās un
atbilstības nosacījumiem.
Potenciālajiem dalībniekiem var rīkot aptaujas.
Arī potenciālo dalībnieku
ģimenes var uzaicināt
piedalīties informatīvajos
pasākumos, un viņi brīv103

prātīgi var izlemt, vai vēlas
sadarboties ar programmu.
Pēc tam ECOR komiteja var
veikt viņu atlasi saskaņā
ar kandidātu iepriekšēju
novērtējumu un izvērtējot
viņu iespējas programmā.
Procedūrai jābūt iepriekš
izstrādātiem kritērijiem, kas
jāizsniedz visiem kandidātiem, tādējādi nodrošinot
pārredzamību. Atlases
procedūrā jāiekļauj skaidri izmērāmi rādītāji, kas
skaidri norāda katra indivīda TIESĪBAS PIEDALĪTIES,
varbūt izmantojot PUNKTU
SISTĒMU. Tas nedrīkst būt
patvaļīgs process, un tam ir
jāietver zināma veida riska
novērtējums. K
 ad kandidāts
iesniedz personas datus,
tos var apkopot ieslodzīju-

ma vietas administrācija,
bet neatkarīgie speciālisti
veic individuālas intervijas
un pārbaudes52.
To dalībnieku skaits, kas varēs piedalīties programmā
pilnā mērā, būs ierobežots,
tomēr pastāv iespēja, ka
daļa aktivitāšu ECOR vietnē
var būt atvērta citiem ieinteresētajiem (bijušajiem)
likumpārkāpējiem, lai gan
vienmēr būtu jāveic riska
novērtējums, lai ierobežotu tādu īpaši kaitniecisku
dalībnieku klātbūtnes
iespēju, kuri varētu negatīvi
ietekmēt ECOR dalībnieku
panākumus.

52. Bulgārijas modelis ietver trīs līmeņu atlases procedūru
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5.4 BRĪVPRĀTĪGO ATLASE
Brīvprātīgo atlase un
pieņemšana ir svarīgi
posmi ECOR programmas
īstenošanā, jo brīvprātīgie
ir viens no galvenajiem
elementiem, kas veicina
nepieciešamās pārmaiņas.
Viņi sniedz pozitīvu piemēru tiem likumpārkāpējiem,
kam viņi ir piesaistīti, un
ar viņu palīdzību likumpārkāpējs apgūst jauno
uzvedības modeli un dzīvi
bez noziedzības. Komandai
gatavojoties uzsākt ECOR
darbību, būtu vēlams izveidot brīvprātīgo darbinieku
raksturojumu – tāpat kā gatavojot kopienas dalībnieka
raksturojumu. Protams,
viens no kritērijiem, kas ļauj
brīvprātīgajam iesaistīties
programmā, ir viņa profesionālā kvalifikācija, tomēr,
nesamazinot tās nozīmi,
liela uzmanība jāpievērš
brīvprātīgā briedumam un
spējai pieņemt kopienas
ētikas kodeksu, neskatoties
uz pretestību, ar kādu viņš
var sastapties gan kopienā,
gan ieslodzījuma vietā. Īpaši svarīgi ir izpētīt turpmāk
minēto:

1) Personu motivāciju
līdzdalībai, viņu redzējumu par ieslodzījuma vietu
un ieslodzītajiem. Dažreiz
entuziasmu un gatavību
piedalīties šajā projektā
veido romantiskas vīzijas
par ieslodzījuma vietu, kas
neatbilst realitātei. Šāda
attieksme apgrūtina brīvprātīgo uzdevumu izpildi
un rada problēmas komandas darbā un attiecībās ar
kopienas biedriem, kā arī ar
partneriem.
2) Aizspriedumi un stereotipi. Ir svarīga personas
spēja saprast, ka viņa/viņas
aizspriedumi atspoguļosies
uzvedībā un var sāpināt
citus, sarežģījot attiecības.
Protams, mēs izskatām
arī, vai cilvēkiem ir kādi
aizspriedumi un stereotipi,
kas tieši saistīti ar darbu ar
likumpārkāpējiem un viņu
ģimenes locekļiem.
3) Sadarbības iestāžu prasības – būtu labi, ja brīvprātīgo un ārējo speciālistu
raksturojumu varētu izstrādāt kopīgi ar galveno sa105

darbības iestādi. Piemēram,
penitenciārā sistēma var
izstrādāt prasības ārējiem
speciālistiem – iepriekš
nesodīti, ieslodzījuma vietā,
kurā brīvprātīgais vēlas darboties, nav viņa radinieku,
kas izcieš sodu u. c.
Vēl viens svarīgs aspekts
darbā ar brīvprātīgo komandu ir komandas pienākumu funkcionālās analīzes
veikšana, tostarp pienākumu sadale komandā, to
lomu noteikšana, kas prasa
ilglaicīgu iesaistīšanos, un
to, kam tāda nav nepieciešama, kā arī identificējot
risku, kas rodas programmai, ja cilvēks, kurš nevar
turpināt darbu šajā projektā, dodas prom.
Ņemot vērā vismaz šos
divus faktorus, varēsiet
noteikt tās lomas, kas ir
jānodrošina, un samazināt
pat īslaicīgu viņu prombūtnes risku, samazinot sniegtā satura daudzumu. Citi
pasākumi var ietvert minimāla skaita algotu štata
vietu noteikšanu. Attiecībā
uz brīvprātīgajiem, viņiem
var piešķirt dažādus pienākumus, atbilstoši saistību
ilgumam, darbības veidam

un profesionālajām zināšanām.
Cits pasākumu piemērs ar
mērķi vadīt un plānot grupas darbu, ir visa iestāšanās,
apmācību, pamatdarbības
un attiecību pārtraukšanas ar ECOR programmu
sistēmas izstrāde. Sākot ar
rakstveida pieteikuma un
personas datu iesniegšanu, atlases procedūrām,
brīvprātīgā vienošanās vai
līguma parakstīšana, kas
satur daudz informācijas
par aktivitātēm, tostarp
norādot darba stundas,
līdz apliecības izsniegšanai
brīvprātīgajam, kurā norādīta apmācība, pieredze
un zināšanas, kuras viņš vai
viņa ir ieguvusi.
Lielākā daļa vispāratzītu
brīvprātīgo organizāciju ir
izstrādājušas šādu modeli
darbam ar brīvprātīgajiem.
Jums vajadzētu izmantot
tādu, kas vislabāk atbilst
jūsu organizācijas kultūrai.
Ja jums jau ir šāda pieredze,
pārbaudiet, kā tā ir piemērojama saistībā ar ECOR
programmas izveidi, un
attiecīgi to pielāgojiet.
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5.5 KĀ NODROŠINĀT DALĪBNIEKU
PILNĪGU LĪDZDALĪBU
Ko nozīmē iesaistīšanās
programmā?
Iestāšanos programmā varētu aplūkot gan no formālās, gan neformālās puses.
Formālā iestāšanās – pēc
tam, kad kandidāts ir
veiksmīgi izvēlēts, viņam
tiek piešķirta vieta kopienā,
persona paraksta līgumu
par piedalīšanos, apņemšanos ievērot ētikas kodeksu
un kopienas noteikumus.
Papildus tam varētu tikt nozīmēts mentors, piemēram,
kāds kopienā ilgāk esošs
dalībnieks, ar uzdevumu
atbalstīt jaunpienācēju ātrākai integrācijai kopienā.
Iestāšanās neformālā daļa
sākas jau ar informācijas
sniegšanu kandidātiem par
atlases procesu, kas faktiski
kļūst par uzticības veidošanas posmu starp ECOR komandu un potenciālajiem
dalībniekiem. Šī iemesla dēļ
visai procedūrai jābūt pār-

redzamai un jau šajā posmā
jāsāk ievērot atjaunojošās
kopienas vērtības un iekšējās kārtības noteikumi.
Dažos gadījumos pirms
iestāšanās dalībniekiem jāveic iepriekšēja sagatavošanās, kas katrā ECOR vietnē
atšķiras. Citos gadījumos
integrācija un uzticības
veidošana sākas tikai pēc
iestāšanās kopienā.
Varat izvēlēties jebkuru no
šīm pieejām jaunu dalībnieku ievadīšanai un aktīvai
integrācijai programmā. Ja
dalībnieku atlasi neveicat
paši, jo galvenokārt to dara
ieslodzījuma vietas administrācija, ir svarīgi iekļaut
iestāšanās sagatavošanās
stadiju, lai varētu izveidot
kontaktu ar personām un
izveidot uzticību, pirms tās
ienāk kopienā kā tās dalībnieki. Tādējādi kandidātiem
būs iespēja izdarīt apzinātu
izvēli, saņemot vairāk in107

formācijas un sīkākas ziņas
par programmu, tostarp
par tās vērtībām, kas ir
jāievēro, un iepazīties ar
komandu, kas tās ieviesīs.
Cilvēki var pārdomāt, bet
par to nevajadzētu uztraukties – ja tam jānotiek, tad
labāk ātrāk nekā vēlāk.
Vēl viens svarīgs aspekts,
kas jāpatur prātā, ir tas, ka
pat tad, ja neveicat nekādu
sagatavošanu un ievadīšanu kopienā, ikreiz, kad būs
kāds jaunpienācējs, grupa
un kopiena kopā izies caur
šo procesu, un katru reizi
kopiena, kā arī jaunais dalībnieks pārbaudīs robežas,
kopējās vērtības un noteikumus. Ir noderīgi to ņemt
vērā, jo īpaši situācijās, kad
programmas dalībnieki
mēģina aizstāt kopienas
vērtības.

Kādi ir minimālie standarti?
 iekrītot dalībai progP
rammā, dalībnieki oficiāli
piekrīt piedalīties visos
tās pasākumos. Protams,
vēlāk var būt pretošanās
gadījumi un mēģinājumi
atteikties no noteiktām
darbībām vai apmeklēt
tās izlases veidā. Viena no
ECOR vietnēm nolēma,
ka tad, ja dalībnieks bez
pamatota iemesla nepiedalās 30% aktivitāšu, viņš tiek
izslēgts no kopienas.54 Jūs
varat izveidot savu standartu vai izmantot kādu no
esošajiem modeļiem. Šeit
pieminētais ietver pamatotu mehānismu, kas ir
visām pusēm saprotams un
pieņemams55.

54. Šis minimums ir noteikts, pamatojoties uz izglītības standartiem – 30%
studiju procesa kavējumu rezultātā zināšanas nav pietiekamas, lai apgūtu
nepieciešamo zināšanu apjomu.
55. Nedrīkst aizmirst, ka dalībniekiem visa diena ir saplānota, tostarp personīgais laiks un ieteicamās aktivitātes, tomēr nevajadzētu būt pārāk daudz
aktivitātēm.
108

Kā motivēt dalībniekus
iesaistīties programmā?
S ākotnējā posmā bieži
var just, ka nepieciešams
papildu darbs, lai motivētu kopienas dalībniekus.
Pretestība, kas rodas gan
no kopienas puses pret
jaunpienācēju, gan otrādi,
var atturēt no vēlmes ieguldīt papildu darbu. Tomēr
ir vērtīgi pārvarēt šaubas
un atrast telpu, kur apspriesties – uzklausīt jaunā
dalībnieka pasaules uzskatu un pastāstīt par “kopējo”
viedokli, normām, vērtībām. Ja nepievēršat tam
uzmanību, vai vēl sliktāk –
nenovērtējat šī posma nozīmīgumu, tas var novest
pie dalībnieku aiziešanas,
ja jaunais dalībnieks atsakās pielikt jebkādas pūles,
lai integrētos, vai kopiena
var jaunpienācēju noraidīt.
Ja komanda nereaģē uz
šādiem notikumiem, tie
kopienā var kļūt par normu, un turklāt tas var dot
vēstījumu, kas atšķiras no
deklarētā, ka katrs cilvēks ir

svarīgs un ikviens ir pelnījis
vienādu attieksmi un cieņu.
No otras puses, uzmanība
un atvērta attieksme, cieņa
pret ikviena emocijām un
cenšanās būt saprastam
apvienojumā ar indivīda
vajadzību apmierināšanu
varētu kļūt par spēcīgu
motivējošu faktoru.
Kas notiek, ja dalībnieki
nepietiekami iesaistās
programmā?
J au iepriekš tika minēts
piemērs, ka tad, ja dalībnieks bez pamatota iemesla nepiedalās vairāk nekā
30% plānoto aktivitāšu, tas
var kļūt par iemeslu izslēgšanai no programmas.56
Dalībnieku var izslēgt arī
tad, ja viņš aktīvi piedalās
visos programmas pasākumos, bet pastāvīgi pārkāpj noteikumus. Tas var
liecināt, ka šī persona nav
integrējusies kopienā un/
vai ka noteiktu personības
iezīmju dēļ tai ir nepieciešams noteikt ierobežojumus sankciju veidā. Tas ir

56. Vismaz saskaņā ar “PF Bulgaria” vadītā ECOR projekta noteikumiem.
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signāls, ka persona nav
gatava piedalīties sabiedrības dzīvē, kur katram ir
savs nozīmīgs uzdevums
un katrs darbojas autonomi. Acīmredzot attiecīgā
persona nav tam gatava. Ja
pamanāt noteiktu pretestības atkārtošanos, biežumu,
intensitāti un attiecīgā noteikuma pārkāpšanu, ir svarīgi kopā ar kopienu izskatīt
iemeslus un noteikuma
pārkāpuma seku atsaukšanos uz dalībniekiem. Ir ļoti
iespējams, ka esam ietvēru-

ši programmā kādu normu,
kas nav atbilstīga kopienai
vai nav tai saprotama. Tas
nav jautājums par atkāpšanos no noteikumiem un
normām, drīzāk tā ir gatavība “sadzirdēt” programmas
dalībniekus, kuri vislabāk
pazīst savas vajadzības. Pat
tad, ja mēs esam atvērti
un gatavi apsvērt izmaiņas
noteikumos, mēs joprojām
varam kļūdīties, jo īpaši
gadījumos, kad modelis
jāpielāgo mūsu apstākļiem.

5.6 KONTROLSARAKSTI PĀRDOMĀM
UN KVALITĀTES KONTROLEI
Pārdomas par ECOR ieviešanu un praktisku piemēru novērtēšana

programmas veiksmīgu
vadīšanu (kā minēts Losel,
2012:1003)57.

Lai dokuments noderētu
gan tiem, kuri uzsāk darbību tagad, gan tiem, kuri
modeli jau ir ieviesuši, izmantosim Magvaira un kolēģu (Maguire et al., 2010)
izstrādāto kritēriju sarakstu, kas saistīti ar jebkuras

5.3. tabulā atspoguļotie
dati ir iegūti no Vilsones
pilotpētījuma vajadzībām
apkopotajiem datiem.
Ir noteiktas jomas, kas ir
diezgan maz aprakstītas,
vai tajās trūkst datu, bet
tas nenozīmē, ka tās ne-

57. Tās tiek izmantotas rehabilitācijas programmu akreditācijai Anglijā un
Velsā
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tika apskatītas. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, varat
vērsties attiecīgajā ECOR
projektā iesaistītajā organi-

zācijā. Kopumā komentāri
ir rakstīti, pamatojoties uz
pieejamajiem datiem.
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5.3. tabula: Novērtējuma un kvalitātes kontroles kritēriji (esošajās ECOR
programmās)
Kritēriju
saraksts

"Seehaus"
(DE)

"Blue Cross" "PF Hungary"
(HU)
(DE)

"Integrācija
sabiedrībai" (LV)

"Mirjama"
(LV)

"PF Bulgaria"
(PF)

Skaidrs pārmaiņu
modelis
Pārmaiņu modelis, kas aprakstīts rokasgrāmatā, tiek lietots visās ECOR vietnēs, katrai no tām ir sava specifika.
Dažos modeļos darbība var būt vērsta uz konkrētu pārkāpēju vajadzību, kā tas ir "Zilā krusta" gadījumā –
narkotiku lietošana un atkarības saistība ar noziedzīgu rīcību, vai "Integrācija sabiedrībai" gadījumā, kur māju un
ģimenes atbalsta trūkums var būt norādīts kā kopējā īpašā vajadzība. Tātad mums ir viendabīga dalībnieku
grupa, kurai ir vienots kritērijs papildus piespriestajam sodam. Otrkārt, tas nosaka vispārējo intervences virzienu,
cenšoties panākt pārmaiņas šajā kopīgajā iezīmē, kas ir uzskatāma par pagātnes tiesībpārkāpumu iemeslu un
risku pārkāpumiem turpmāk. Citas ECOR programmas nodarbojas ar noziedzīgu rīcību kopumā un strādā visās
vajadzību jomās.
Rūpīga
dalībnieku atlase
5.2. tabulā ir skaidri parādīti kandidātu uzņemšanas kritēriji attiecīgajās ECOR vietnēs. Būtu jācenšas maksimāli
aprakstīt visus šos kritērijus ar objektīvi izmērāmiem rādītājiem. Protams, iespēju robežās. Sagatavošanās darbs,
apraksti un mērījumi, iestājoties programmā, paplašinās pārmaiņu novērtēšanas iespējas vēlāk, kā arī palīdzēs
noteikt katra dalībnieka konkrētās vajadzības un to darbu, kas ar dalībnieku darāms. Interesanta pieeja ir
organizācijā "Integrācija sabiedrībai" Latvijā, kur uzņemšana programmā tiek veikta, pamatojoties uz to, cik
neatliekama ir bijušo ieslodzīto vajadzība, dažkārt pat tikai pēc sarunas ar viņu pa telefonu58.
Būtu vēlams izveidot pirmās saskares procedūras aprakstu, kā arī dokumentēt kritērijus uzņemšanai tiem, kam
nepieciešama palīdzība, piemēram, kandidāta sociālo apstākļu dēļ, ieteikums no pašvaldības sociālā dienesta u. c.
Ja šāds mehānisms pastāv, bet tā darbība nav skaidri noteikt, tad labāk to izveidot rakstveidā un pārvērst
procedūrā, kurai piekrīt komanda un partneri.
Dažādu dinamisko
riska faktoru
novēršana

Šis kritērijs atkal attiecas uz iestāšanos programmā un šajā posmā notiekošajām procedūrām. Lai pārmaiņu
modelis būtu vērsts uz reālām un atbilstošām likumpārkāpēju vajadzībām, jāveic būtiska to riska faktoru
novērtēšana, kas ietekmē viņu kriminālo uzvedību. Vienu no veidiem, kā to izdarīt, ir detalizēti aprakstījusi "PF
Bulgaria". Riska novērtēšanu veic neatkarīgais speciālists, izmantojot tos pašus instrumentus, ko cietuma
personāls. Viens no kritērijiem uzņemšanai programmā ir vidējs vai zems recidīvisma risks, ko novērtē ieslodzījuma vietas darbinieki gan kā subjektu, gan kā riska zonu. Šī ir daļa no dokumentu sagatavošanas darba kandidāta
atbilstības novērtēšanai. Iestāšanās atlases procedūras laikā "PF Bulgaria" komanda pēta riska zonas, to mērīšanai
izmantojot to pašu instrumentu. Turklāt atlases procedūrā ir ietverta arī domāšanas prasmju pārbaude un
nestrukturēta intervija. Tas sniedz komandai skaidru priekšstatu par turpmāko darbu, ļauj izveidot problēmu karti
(vai "pārmaiņu karti", kā to dēvē komanda). Tas tiek darīts gan no indivīda, gan kopienas skatpunkta. "Pārmaiņu
kartē" komanda atzīmē izmaiņas jomās, kas noteiktas kā kritiskas, tomēr var parādīties arī jaunas jomas. Risku
pārvērtēšanu veic ieslodzījuma vietas personāls, bet "pārmaiņu karte" kļūst par instrumentu, atspoguļojot visas
intervences un pārmaiņas, ja tās ir izmērāmas, vai tikai komandas pieņēmumus, ja tās šajā posmā nav izmērāmas.

58. Ir svarīgi atcerēties, ka postpenitenciārā palīdzība darbojas līdzīgi krīzes centriem, tāpēc ātra
iejaukšanās ir ārkārtīgi svarīga no jaunu likumpārkāpumu novēršanas viedokļa. Šajā ziņā nav
daudz laika lietas izvērtēšanai pirms uzņemšanas.
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Kritēriju
saraksts

"Seehaus"
(DE)

"Blue Cross" "PF Hungary"
(HU)
(DE)

"Integrācija
sabiedrībai" (LV)

"Mirjama"
(LV)

"PF Bulgaria"
(PF)

Efektīvas mācīšanās un
mācīšanas metodes

Visas ECOR vietnes ir izstrādājušas skaidras mācību programmas un izmanto pārbaudītas apmācību metodes.
Dažas no tām pilnībā atbilst valsts izglītības sistēmai, tāpēc iegūtie izglītības līmeņi un klases ir pilnībā atzītas.
Izglītības un mācību programmu darbības jomas atšķiras – dažas sākas ar lasītprasmes un rakstītprasmes
apmācību līdz sertificētai profesionālajai apmācībai, bet citas darbojas tikai noteiktā līmenī. Ir gadījumi, kad
apmācība ir neformāla. Efektivitātes mērīšanu veic, pamatojoties uz eksāmeniem/pārbaudēm, kuras rīko
neatkarīgas mācību iestādes. Attiecībā uz neformālo izglītību, iegūtās prasmes tiek novērtētas, izmantojot dalību
grupā vai veicot individuālus uzdevumus, kurus parāda kopienai un attiecīgo jomu speciālistiem. Projekts
"Mirjama" Latvijā ir interesants piemērs, jo apmācība notiek ar mākslas un reliģijas vēstures, literatūras, mūzikas,
teātra, lietišķās mākslas palīdzību. Tiek izmantotas klasiskās lekcijas klasēs, bet ir arī diskusijas, lasījumi,
amatierteātru izrādes. Izglītības pasākumu cikls ir piesaistīts standarta mācību gadam. Katra cikla noslēgumā ir
teātra izrāde, kuru parāda citiem ieslodzītajiem, māksliniekiem, baznīcas pārstāvjiem un sabiedrībai.
Orientācija uz
prasmēm
ECOR pārmaiņu modelis darbojas divos galvenajos virzienos – uz dalībnieku prasmju attīstīšanu un personības
izaugsmi. Tās varētu uzskatīt par sociālajām prasmēm, kuru mērķis ir izveidot veselīgas attiecības un sekmēt
integrāciju sabiedrībā. Ir arī citas prasmes – datorprasmes, praktiskā profesionālā apmācība un sertifikācija, darba
iespēju meklēšana un ilgtermiņa nodarbinātība, uzņēmējdarbība. Visas ECOR vietnes dažādos veidos tiecas
attīstīt sociālās prasmes, dzīvojot kopienā – ar diskusijām kopienas padomē, dažādu problēmu risināšanu,
tematiskajām diskusijas vai grupas atgriezenisko saiti un dalīšanos, aktuālu jautājumu apspriešanu kopienas
ikdienā, vai ar sarunām par nākotni.
Atbilstoša secība
un ilgums
Kopējais programmas ilgums ir no 9 līdz 24 mēnešiem, ar nolūku dot pietiekami daudz laika jaunu prasmju,
zināšanu, vērtību un attieksmes apgūšanai un integrēšanai. Ja izglītības pasākumi tiek savienoti ar formālo
izglītību, tos nodrošina saskaņā ar izglītības standartu prasībām. Aktivitātes tiek plānotas tā, lai līdzsvarotu
mācību laiku, personīgo laiku, darbu un sabiedrisko dzīvi.
Likumpārkāpēju
motivācijas
veicināšana

Attiecības ar ģimeni un draugiem, pietiekams naudas daudzums, gandarījums par darbu, veselība, izglītība,
brīvība. Šeit norādītās jomas saskaņā ar informāciju, ko programmas dalībnieki minējuši kā motivējošākos
faktorus, kas nosaka viņu turpmāko rīcību. Visās pilotprojektu vietnēs ir ietvertas visas šīs jomas vai vismaz tiek
mēģināts tās ietekmēt ar nolūku atbalstīt personības izaugsmi.
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Pakalpojumu
nepārtrauktība
Programmas integritātes
nodrošināšana

Pastāvīga
izvērtēšana

ECOR vietnē Vracas cietumā pastāvīgo izvērtēšanu veic ieslodzījuma vietas administrācija, kas ik pēc 6 mēnešiem
sagatavo atkārtotu recidīva risku faktoru novērtējumu. ECOR speciālisti piedalās šajā procesā, atjaunojot katra
dalībnieka "pārmaiņu karti".

5.7 JAUNU PIEEJU UN NĀKOTNES
STRATĒĢIJU IZSTRĀDE
Par ko mums vajadzētu
padomāt attiecībā uz
pārmaiņām sabiedrībā,
politikā, ekonomikā, un kā
ECOR var turpināt attīstīties?
Piemērojot modeli, ir jāņem
vērā, ka sociālie, politiskie
un ekonomiskie procesi
pēdējo 20 gadu laikā bijuši
ļoti dinamiski, un ir ļoti
grūti prognozēt turpmākās pārmaiņas. Nosacījumi
var mainīties strauji, radot
problēmas veselām nozarēm sabiedrībā. Tas viss
atspoguļojas arī ieviestajā
un izmēģinātajā ECOR mo-

delī. Viena no pēdējā laika
tendencēm ir ievērojams
ārvalstu pilsoņu daudzuma
pieaugums Rietumeiropas
un Centrāleiropas valstu
ieslodzījuma vietās. Tas
apgrūtina pieeju visiem
integrēšanas pasākumiem
valodas barjeru un reliģisko, kultūras un citu iezīmju
dēļ. Likumdošanas pasākumi attiecībā uz noteiktiem noziegumiem un
pārkāpumiem, piemēram,
uzliekot efektīvus īstermiņa brīvības atņemšanas
sodus, kas ir īsāki nekā
optimālais nepieciešamais
minimums modelim, lai
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rosinātu personas pārveidi.
No otras puses, sabiedrības uzmanība ir pievērsta
citiem noziegumu veidiem,
kamēr likumdevējs cenšas piemērot alternatīvas
soda sankcijas, kas tiek
izpildītas ārpus ieslodzījuma vietas. Ieslodzījuma
vietu pārapdzīvotība uzliek
pienākumu valsts līmeņa
ieslodzījuma vietu amatpersonām un attiecībā uz
šo jautājumu – arī cietumu
direktoriem, ieviest ierobežojumus programmām,
tostarp tām ECOR vietnēm,
kas izveidotas ieslodzījuma vietās. Strauji mainīgā
politiskā, ekonomiskā un

sociālā atmosfēra rada
sarežģītus apstākļus novērojumu veikšanai un ietekmes mērīšanai.
Šeit aprakstītajām jomām,
un bez šaubām, tādu var
būt vēl vairāk, jābūt visu
ieinteresēto pušu uzmanības lokā, uzsākot ECOR
programmas ieviešanu.
Projekta augstās adaptācijas spējas, kas atspoguļotas
šajā rokasgrāmatā, ir labs
pamats gudru lēmumu pieņemšanai, tomēr nepieciešama nopietna analīze un
arī straujo izmaiņu dažādos
kontekstos ņemšana vērā.
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Nodaļas kopsavilkums
• Uzsākot ECOR vietni, nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, un
būtiski ir visu iesaistīto pušu kopīgi centieni.
• Ārējie speciālisti ir zināšanu nesēji un darbības kvalitātes nodrošinātāji, kas ir vērtīgi turpmākajam darbam ar likumpārkāpējiem, bet iestādes speciālisti ir tie, kuri pārzina apstākļus iestādē, to
specifiku, juridiskās iespējas un ierobežojumus. Padziļinātas kopīgas
sākotnējās diskusijas mazinās turpmākas grūtības modeļa ieviešanā, paaugstinās tā efektivitāti un iespējas tā izplatībai.
• Nav šaubu, ka sagatavošanās darbs ir darbietilpīgs un laikietilpīgs
process. Vajadzētu ieplānot tam pietiekami daudz laika un, neraugoties uz motivāciju un vēlmi uzsākt programmas darbību, veikt
visus sākotnējos pasākumus, kas saistīti ar sadarbību un atbildību
sadali, ar noteikumiem ārējiem speciālistiem, un visbeidzot, bet ne
mazāk svarīgi, ar nepieciešamo dzīves apstākļu izveidi īpašā nodaļā/
vienībā, saskaņā ar režīmu un kontekstu, kādā modelis tiks ieviests.
• Skaidru vērtēšanas un kvalitātes kontroles kritēriju izveide būs
noderīga visiem partneriem modeļa attīstībā un tā uzlabojumu
meklējumos. Pievienoto modeli var izmantot arī kā izvērtējumu gatavībai uzsākt projektu.
• Skaidrs modelis novērošanai un kvalitātes kontrolei nodrošina noteiktību, pacietību, un stiprina uzticēšanos partneru starpā.
• Lai nodrošinātu projekta ilgtspējību, ir ieteicams sagatavot skaidru
visas komandas, tostarp iekšējo un ārējo speciālistu, raksturojumu,
ar mērķi noteikt riska zonas un pasākumus to novēršanai.
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6. DAĻA. SECINĀJUMI

6.1 SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS
ECOR modeļa izmantošana
četrās valstīs ļauj virknei organizāciju pārbaudīt tā piemērojamību dažādos kontekstos un dažādās valstu
ieslodzījuma vietu sistēmās
Eiropā. Līdz šim sasniegtie rezultāti ir iepriecinoši
projektā iesaistītajiem
– partnerorganizācijām,
daudziem brīvprātīgajiem,
kuri iesaistīti programmu
realizācijā, un ieslodzījuma
vietu sistēmām, kurās ir īstenotas šādas programmas.
Organizācijām ir jāturpina
īstenot turpmākie pasākumi
ECOR programmu izplatīšanai, iesakot modeli un tā
programmas valstu penitenciārajiem dienestiem,
sociālajiem dienestiem,

vietējām pašvaldībām un
kopienām, lai sniegtu atbalstu visām ieinteresētajām
NVO un citām institūcijām.
Protams, modelis var būt
noderīgs un var tikt izmantots lēmumu pieņemšanā
alternatīvo sankciju attīstības jomā, kas tiek īstenotas
brīvībā, atbilstošā bijušo
ieslodzīto postpenitenciārajā aprūpē visaugstākā
riska laikā – tūlīt pēc atbrīvošanas. Ieslodzījuma vietās
programma palīdz sasniegt
soda mērķi, proti, personas
pārveidi un notiesātā atjaunošanu dzīvē bez noziedzības.
Protams, modeļa ieviešana
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ir izaicinājums attiecīgajām
organizācijām, iestādēm
un vietējām kopienām, jo
kopumā tā ir plaša, aktīva
un vienlīdzīga sadarbība,
lai nodrošinātu vispusīgu
ieslodzīto un bijušo ieslodzīto rehabilitāciju.
Papildus šai rokasgrāmatai
ECOR projekts ir izstrādājis
virkni resursu, kurus var
izmantot turpmāk, tostarp
metodoloģiju ieinteresēto
pušu, speciālistu un brīvprātīgo apmācībai, dokumentālās videofilmas par
veiksmīgi īstenotām ECOR

programmām un precīzus
pētījumus, kas veikti projekta izmēģinājuma posma
laikā ar programmu dalībniekiem.
Var veidot arī personiskus
kontaktus ar ikvienu valsts
līmeņa konsultantu un
starptautiskās komandas
dalībniekiem, kuri ir atvērti turpmākajai modeļa
attīstībai un izplatīšanai.
Turpmāk ir norādītas īpašās
jomas, kurās viņi ir eksperti
un vadītāji.
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•

Tobiass Merkle – ECOR “Cietums brīvībā”, gados jauni
likumpārkāpēji, sadarbība ar valsts institūcijām.

e-pasts: TMerckle@seehaus-ev.de
•

Gabors Rožiks (Gabor Roszik) un Martons Magjari
(Marton Magyari) – ECOR ieslodzījuma vietās. Valdības
iestāžu, probācijas dienestu, baznīcu, NVO atbalsta
mobilizēšana, darbs ar vietējo sabiedrību.

e-pasts: bortonmisszio@gmail.com
•

Jurijs Kapustins – ECOR vietējā kopienā. Postpenitenciārā aprūpe, partnerība ar pašvaldību, resocializācija un integrācija vietējā sabiedrībā.

e-pasts: biedriba.ifs@inbox.lv
•

Jeļena Jevstatjeva - ECOR ieslodzījuma vietās. Sadarbības izveide ar cietuma administrāciju, komandas
veidošana, brīvprātīgo atlase un uzraudzība, terapeitiskie pasākumi.

e-pasts: elena.yoncheva@pfbulgaria.org
•

Pols Talbots – izglītība ieslodzījuma vietās, starptautisko projektu izstrāde un apmācību veidošana, resursu
piedāvāšana izglītībai un pedagogiem ieslodzījuma
vietās.

e-pasts: projects@epea.org.
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6.2 IETEIKUMI

Rokasgrāmatas nobeigumā - fragmenti no ECOR projekta
noslēguma konferences rezolūcijas, kas 2016. gada 10.12. februārī notika Štutgartē, Vācijā. Ieteikumus izstrādāja
un atbalstīja 60 konferences dalībnieki – zinātnieki, politiķi, jomas profesionāļi un sabiedriskie darbinieki.
“Balstoties uz ES ieteikumiem un ECOR projekta pieredzi,
kas tika īstenots ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, mēs sniedzam šādas rekomendācijas:
1. rekomendācija
Mēs aicinām NVO un citus krimināltiesību jomas dalībniekus turpināt apkopot labāko praksi un pieredzi atjaunojošo
kopienu vietņu vadīšanā ieslodzījuma vietās, kā arī saistībā
ar alternatīviem veidiem, kā organizēt darbu ieslodzījuma
vietā – vai alternatīvā ieslodzījuma vietai, tostarp pārejas
posma vadību un pēcaprūpi, jo īpaši izmantojot APAC metodoloģiju vai tās galvenos elementus.
2. rekomendācija
Mēs aicinām ieslodzījuma vietu un krimināltiesību jomas
pārstāvjus un citas ar to saistītas valsts institūcijas atvērt
krimināltiesību sistēmu labdarības nevalstiskajām organizācijām, kas vada atsevišķas kopienas ieslodzījuma vietās vai
vada soda izciešanas iestādes, kā arī alternatīvas ieslodzījuma vietai, jo īpaši tādas programmas, kuru pamatā ir APAC
metodoloģija, un citas līdzīgas programmas, kuru pamatā ir
atjaunojošais taisnīgums.
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3. rekomendācija
Mēs aicinām turpināt attīstīt pieredzi, kas gūta ar APAC
metodoloģiju Brazīlijā un visā pasaulē, kā arī to pieredzi, kas
gūta ECOR projektā un tam līdzīgos modeļos ieslodzījuma
vietās, un uzskatām, ka būtu lietderīgi, ja to atbalstītu gan likumā noteiktās institucionālās finansētājstruktūras, piemēram, izsniedzot mērķdotācijas pašvaldību, valsts un Eiropas
līmenī, gan likumā nenoteikti fondi, jumta organizācijas un
tīkli, kas darbojas šajās jomās “
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