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Projekta mērķi

-No cietušajām noskaidrot tos faktorus, kas iedrošina ziņot un
viņu vīziju par nepieciešamajām intervencēm
-Izstrādāt, pārbaudīt un ieviest multisektorālu, uz cietušo
vērstu institucionālu sadarbības modeli vardarbības pret
sievieti gadījumos – Kopienas vienoto atbildi (KVA)
-Institucionalizēt profesionāļu, kas saskaras vai varētu
saskarties ar sievietēm, kas cietušas no vardarbības, zināšanas
un prasmes, piedāvājot tiem atbilstošus instrumentus
(riska novērtēšana un vadlīnijas), lai rīkotos efektīvi un ņemtu
vērā upuru vajadzības
-Nodrošināt, ka KVA modelis ir piemērots replicēšanai
citās kopienās visā Latvijā
-Veikt sabiedrības informēšanas aktivitātes, izglītojot un
iesaistot reģionālos medijus, kā arī izstrādājot un izplatot
informatīvos materiālus
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Kopienas vienotā atbilde

Vienotā institūciju sadarbības shēma, kur katrai institūcijai ir
skaidra sava loma, ar mērķi aizsargāt pilngadīgus un
nepilngadīgus cietušos, sodīt vardarbīgu rīcību, palīdzēt
vardarbības veicējiem, kuri vēlas mainīties, un mazināt
riskus, ka vardarbība atkārtosies.
Iesaistītas puses sajūt, saredz to, ko dara visas iesaistītās institūcijas - tiesneši,
policija, pašvaldības policija, sociālais dienests, bāriņtiesa, prokuratūra.
Ir vienotā nostāja un vienotā darbība.
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3 fokusgrupu intervijas ar vardarbībā
cietušām sievietēm.
Ziņojums par fokusgrupu interviju
rezultātiem.

•

•

•

2017.gada martā – aprīlī notika 3 fokusgrupas. Tika uzrunātas ap 120 sievietēm –
dažāda vecuma, no dažādiem reģioniem, kurām bijusi pieredze ar pagaidu
aizsardzību no vardarbības.
Kopā piedalījās 24 sievietes gan latviski, gan krieviski runājošas no Rīgas un
Latvijas reģioniem. Sievietes, kas bijušas ilgstoši vardarbīgās attiecībās pat vairāk
kā 20 gadus, gan ne tik ilgstošās, sievietes, kas bijušas laulībā, gan arī
nereģistrētās attiecībās. Sievietes, kuras piedzīvojušas vajāšanu un izsekošanu.
Visas uzrunātās vai viņu tuvinieki saukuši policiju.
Ziņojums: http://www.lm.gov.lv/upload/projekts/faili/fokusgrupu-intervijuzinojums_2017.pdf
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Fokusgrupu dalībnieču priekšlikumi:

Lai ierodas policisti, kuriem ir izpratne un cieņpilna attieksme pret upuri, kuri
nevainotu cietušās, nenosodītu, nesamierinātu, neapšaubītu, ko viņas saka.
Iztaujāt cietušās atsevišķi no varmākas.
Policistiem ir jābūt gataviem uzklausīt cietušās, tad ir gatavas stāstīt par notikušo.
Bija sievietes, kas stāstīja, ka sievietes policistes bija līdzjūtīgākas, bet lielākā daļa
apliecināja, ka policista dzimumam nav nozīmes, svarīga ir attieksme pret cietušo.
Priekšlikums speciāli apmācīt policistus vai izveidot nodaļu, kas izprastu vardarbības
ģimenē fenomenu un zinātu, kā atbilstoši rīkoties.
Nošķirt varmāku no cietušās nekavējoties un bez sievietes piekrišanas.
Par policistu veidotajiem protokoliem notikuma vietā – nereti stāstītais tiekot
saīsināts, izlaižot būtiskas nianses. Izskan ierosinājums veikt pierakstu datorrakstā, jo
nereti paši policisti savu rakstīto nevarot salasīt. Svarīgi vienu eksemplāru atstāt
cietušajai, kas palīdzētu tiesā ar pierādījumiem.
Nošķirot varmāku, novirzīt arī viņu palīdzības saņemšanai.
Nozīmēt atsevišķi tiesas sēžu laikus varmākam un cietušajai.
Bāriņtiesai, tiesai jāiesaista trešās puses jautājumos, kas saistīti ar kopīgo
saimniecību un bērna saskarsmes tiesībām ar vecākiem, kā arī noteikt pagaidu
aizsardzību cietušajam vecākam un bērniem.
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Risku izvērtējuma anketa un
vadlīnijas
Izstrādāta risku izvērtējuma anketa – testēta Tukumā

Izstrādātas vadlīnijas starpdisciplinārai
vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā

sadarbībai
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Pilotprojekts Tukuma pašvaldībā

Pilotprojekta koordinatori Janeks Bahs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa
priekšnieks
Ina Balgalve – Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais
dienests“ direktore
Tukuma pilotprojekts:
• praktiski semināri/ darbnīcas policistiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas
darbiniekiem
• komandas veidošanas pasākumi, ēnošana
• riska novērtēšanas anketa testēšana, uzlabošana
• institūciju sadarbības mehānisma iedibināšana
• noslēguma pasākums – ar viesu pašvaldību pārstāvju līdzdalību, MARAK modeļa
eksperte no Somijas Nacionālā Veselības un labklājības institūta (video,
ekspertes prezentācija: http://www.lm.gov.lv/text/3771 )
Tukuma novada pašvaldības un Talsu krīžu centra speciālistu intervēšana pirms
un pēc pilotprojekta

9

Pilotprojekta rezultāti

Pilotprojekta ietvaros Tukuma policija SD nosūtījusi 27 aizpildītas anketas. Liela daļa
no šiem gadījumiem SD iepriekš nebija zināmi. 13 gadījumos kā cietušie vai
vardarbības liecinieki bija nepilngadīgie. 3 gadījumos nepilngadīgie bija vardarbīgi pret
savām mātēm. Ieviešot riska novērtēšanas anketu policijā, ir būtiski pieaudzis
nošķiršanu skaits, kas ir pozitīvi (2017.gada 1.pusgadā bija 1 nošķiršana, pilotprojekta
3 mēnešu laikā – 7).
Konstatētie ieguvumi:
tiek ieviesta risku izvērtēšana sadzīves slepkavību novēršanā vardarbības
ģimenē gadījumos, un tā tiek sistematizēta – par visiem abu policiju apsekotajiem
gadījumiem uzzina sociālais dienests;
cietušos rakstiski un ātrāk (vai vispār) novirza palīdzības saņemšanai
sociālajā dienestā - visas anketas automātiski nosūta sociālajam dienestam – līdz šim
policijai nebija tāda uzdevuma;
attieksmes maiņa pret cietušo – notiek ieinteresētāka, ilgāka, strukturētāka un,
iespējams, iejūtīgāka saruna; iztaujā atsevišķi cietušo no varmākas; cietušajai tiek
atstāts riska izvērtējuma anketas eksemplārs; sociālais dienests no anketas iegūst
primāro informāciju, nejautā vēlreiz to pašu;
palīgmehānisms policijai – mācās nošķirt un identificēt dažādus vardarbības
veidus; labāk saprot, kas darāms notikuma vietā; pieņem vairāk lēmumus par
nošķiršanu; kontroles mehānisms vadībai, kas darīts izsaukuma vietā;
riska izvērtējuma anketa – pierādījums tiesā nepieciešamības gadījumā.
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Informatīvie materiāli

http://www.lm.gov.lv/upload/projekts/cietusajiem_gala_gala.pdf

http://www.lm.gov.lv/upload/projekts/lidzcilvekiem_gala_gala.pdf
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Masu mediju speciālistu
izglītošana
Žurnālistu/ speciālistu semināru norise – Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā,
Rīgā
Semināru tēmas:
–

–
–

–

Sabiedrības mīti, kas uztur vardarbību pret sievietēm.
Kāpēc sievietes nerunā atklāti? Kāpēc grūti pārtraukt vardarbīgas attiecības?
Kā novērst vardarbību attaisnojošus mītus un pārtraukt sieviešu vainošanu?
Vardarbība pret sievieti – nacionālā un globālā kontekstā.
Kāpēc ir svarīgi saukt lietas īstajos vārdos?
Sieviešu un vīriešu līdztiesība.
Vardarbības pret sievieti atspoguļojums medijos. Problemātika un
risinājumi.
Trauslā robeža starp sensāciju un sabiedrības informēšanu.
Sabiedrības tiesības zināt. Upura tiesības saglabāt anonimitāti.
Kopienas koordinētā atbilde vardarbības pret sievietēm novēršanai.

Tapuši 3 vardarbībā cietušu sieviešu video stāsti: http://www.lm.gov.lv/text/3731
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Turpmākie pasākumi:

2018.gadā KVA modeli ievieš vēl 5 pašvaldībās.
Tukuma speciālisti – ekspertu lomā.
Pamatojoties uz projekta rezultātiem, 2018.gada otrajā
pusē taps priekšlikumi
par nepieciešamajiem
grozījumiem normatīvajos aktos un darbā ar
vardarbībā cietušajiem.
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