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Ieslodzīto personu bērnu saskarsme ar 
vecākiem Iļģuciema cietumā 

Rīgā 

2014.gada 11.decembrī 

    Regīna Martinova 
    Iļģuciema cietuma priekšnieka vietniece 

Iļģuciema cietums 

• Iļģuciema cietumā atrodas 259 ieslodzītās, no tām 90 apcietinātās; 

• 50% sievietēm ir nepilngadīgi bērni; 
• 20% sievietēm bērni atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs; 

• 80% sievietēm bērni ir pie radiniekiem vai vecākiem; 

 

 

 

 
Īslaicīgo un ilgstošo tikšanos organizēšana 

 
• Ilgstošas un īslaicīgas satikšanās tiek organizētas atbilstoši Latvijas Sodu izpildes 

kodeksa 45.pantam, Ministru kabineta noteikumu Nr.423 «Brīvības atņemšanas 
iestādes iekšējās kārtības noteikumi» 61.,62. un 66.punktiem un Apcietinājumā 
turēšanas kārtības likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktam  

•  notiesātās personas raksta iesniegumu, norādot vēlamo satikšanās dienu un personas, kuras ieradīsies 
uz satikšanos; 

• ja bērni uz satikšanos tiek vesti no bērnu aprūpes iestādēm, tad sociālais darbinieks iespējamo 
satikšanās laiku saskaņo ar bērnu aprūpes centru un paziņo viņiem noteikto tikšanās datumu; 
(pārsvarā tās ir īslaicīgās satikšanās); 

• ja bērni uz satikšanos ierodas kopā ar citiem piederīgajiem, tad tikšanās datumu piederīgajiem paziņo 
pati ieslodzītā.    

• pēc likuma ilgstošas satikšanās laikā kopā ar notiesāto vienlaikus var uzturēties divas pilngadīgas un 
divas nepilngadīgas personas, bet ieslodzījuma vietas administrācija pieļauj izņēmumus. 

 

    
 

 

 
Telefonsarunu organizēšana 

• Telefonsarunas tiek organizētas atbilstoši Latvijas Sodu izpildes 
kodeksa 49.panta 5.daļai un Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 
13.panta pirmās daļas 5.punktam;  

• cietuma administrācija pieļauj izņēmumus, ja ieslodzītā persona 
griežas ar iesniegumu par papildus zvanu saistībā ar bērna veselības 
stāvokli, dzimšanas dienu u.c. viņai netiek atteikts. 

Satikšanās telpas 

 

• Ilgstošās satikšanās telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo 
personīgās higiēnas ievērošanai, ēdiena pagatavošanai un atpūtai;  

• Bērniem ir rotaļlietas, flomāsteri, krāsainie zīmuļi un bērnu grāmatas, 
būtu nepieciešamas galda spēles, lai māte ar bērniem varētu 
lietderīgāk pavadīt laiku.  

Problēmas organizējot tikšanos 

• Transporta problēmas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm; 

• Audžuģimeņu nevēlēšanās bērnus vest uz satikšanos. 
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Ieteikumi bērnu un vecāku saskarsmes uzlabošanai 

• Saskarsmes organizēšana caur videokonferencēm (Skype); 

• Veikt izmaiņas Latvijas Sodu izpildes kodeksa 45.panta trešajā daļā, 
papildinot to ar personām,  ar kurām notiesātajam atļauts uzturēties 
ilgstošas satikšanās laikā – bērna aizbildņi, audžu vecāki, šobrīd tas 
tiek atļauts ar  brīvības atņemšanas iestādes administrācijas lēmumu. 

 


