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Ieslodzījumu vietu pārvalde 2002.gadā Iļģuciema 

sieviešu cietumā atver kristīgo programmu “Mirjama”, lai 

veidotu alternatīvu pieeju notiesāto personu 

resocializācijā. Atsevišķa nodaļa, kurā 16 notiesātās 

personas ir nošķirtas no pārējām

notiesātajām. Viņas dzīvo, mācās un piedalās citās 

programmas aktivitātēs. 

Mērķis: mazināt recidīvu 





izglītoti cilvēki lasa daiļliteratūru.
Nīls Geimans



Daiļliteratūra rada empātiju.
Empātija- tas ir instruments, kas pulcina kopā ļaudis un neļauj 
tiem uzvesties kā patmīlīgiem vienpatņiem.
Tāpat grāmatās jūs atrodat kaut ko vitāli svarīgu savai eksistencei 
šajā pasaulē. Un lūk kas: pasaulei nav obligāti jābūt 
tādai, kāda tā ir šobrīd. Viss var mainīties.



Sabiedrības ilgtspējīga attīstība nav iespējama bez 
daudziem faktoriem, kurus spēj un ietekmē arī 
bibliotēkas. 
• iekļaujošas sabiedrības veidošana, 
• pilsoniskā līdzdalība.





Pienesums resocializācijas pētniecībā Latvijā un starptautiskā vidē.

Zinātniski pamatota un izvērtēta alternatīvās resocializācijas 
programmas “Mirjama” nozīme darbā ar notiesātajām personām.
Programmas veidotāja, attīstītāja un vadītāja Rudīte Losāne jau 
vairākus gadus strādā pie promocijas darba “ Kristīgā programma 
Mirjama un tās nozīme notiesātās personas skatpunkta transformācija”.



Programmas Mirjama devums ieslodzījuma vietā 17 gadu pastāvēšanas laikā:

1. uzlabojusies kultūrvide cietumā,

2. mazinājusies subkultūras ietekme attiecībā uz programmas dalībniecēm,

3. darbojas mākslu studijas, kas veido cietumā citādas kultūras telpu jeb 
heterotopijas, kuru viens no pamatprincipiem ir ietekme uz pārējo cietuma 
vidi,

4. tā kā programmas 14 pasniedzēji kultūras darbinieki un mākslinieki un 
darbojas uz brīvprātības pamata bez atalgojuma, ir ietaupīti vērā ņemami 
valsts finansiālie resursi,

5. uzlabojies cietuma tēls sabiedrībā, pateicoties daudzām publikācijām masu 
mēdijos par programmas darbību,

6. programmas darbībai ir arī kulturāli izglītojoša funkcija gan notiesāto vidū, 
gan cietuma personāla vidū.



Programma pastāvēšanas laikā sevi pieteikusi ar jaunu pieeju notiesāto 

resocializācijā,

izmantojot praktiskās teoloģijas un mākslas kolerāciju. Tā kļuvusi 

starptautiski atpazīstama, un no

2014.-2016. gadam piedalījās kā viena no septiņām Eiropas Savienības 

valstu atjaunojošām

programmām Kembridžas universitātes Kriminoloģijas institūta pētījumā 

(pētnieces Margaret

Wilson, Caroline Lanskey).

Mērķis bija vērsts uz to, lai šo programmu metodiku izpētītu un piedāvātu 

tās pielāgošanu citos Eiropas cietumos. 

Šī pētnieciskā projekta rezultātā ir tapusi Eiropas Atjaunojošās kopienas 

(ECOR) Ieviešanas un labākās prakses rokasgrāmata, kurā iekļauta arī 

kristīgā programma “Mirjama”.



Kad jūs skatāties kādu TV raidījumu vai filmu, jūs 
skatāties uz lietām, kas notiek ar citiem cilvēkiem. 
Savukārt daiļliteratūrā tikai jūs pats, jūs vienīgais, 
izmantojot savu iztēli, radāt pasauli, piepildāt to ar 
iedzīvotājiem un raugāties uz to visu, kā vērotājs 
no malas. Jūs sākat sajust lietas, apciemot citas 
vietas un pasaules, par kurām citādi nezinātu. 
Turklāt jūs uzzināt, ka ārējā pasaule arī esat jūs. Jūs 
kļūstat par kādu citu būtni, un kad atgriežaties savā 
pasaulē, tad kaut kas jūsos jau ir nedaudz 
mainījies.


