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Vēsturiskā attīstība 

• Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija rīkojums
nr. 232 “Par preventīvo piespiedu līdzekļu
koncepcijas ieviešanu”

• Valdības rīcības plāna deklarācijas par Māra
Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta
03.05.2016. rīkojumu nr. 275) 46.4. pasākums par
preventīvo piespiedu līdzekļu likumprojekta izstrādi
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Vēsturiskā attīstība (2)

Izstrādāts likumprojekts «Preventīvo piespiedu līdzekļu likums», kas
paredzēja:

• starpinstitucionālās sadarbības grupu izveidi pašvaldībās
• individuālu gadījumu izskatīšanu
• preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošanu personām

Ilgstošu diskusiju un ārvalstu pieredzes analīzes rezultātā secināts:
• personas tiesības ierobežojošu līdzekļu piemērošana ir tiesas

kompetences jautājums
• nav jāveido Civilprocesa likumā paredzētajai pagaidu

aizsardzības pret vardarbību sistēmai paralēla sistēma
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Ārvalstu pieredze:
MARAC (Multi Agency  Risk Assessment Conference)

MARAC mērķis ir:
• samazināt atkārtotu viktimizāciju
• Pētījumi pierāda, ka atkārota viktimizācija

samazinās pat par 60%
• veicināt iesaistīto institūciju atbildību un uzlabot sadarbību;
• uzlabot atbalstu (apmācības, semināri utt.) darbiniekiem, kas strādā vai

saskaras ar augsta riska vardarbības ģimenē gadījumiem

MARAC iesaistītās institūcijas:
• dalās ar informāciju, lai palielinātu drošību, aizsargātu veselību un

uzlabotu labklājību no vardarbības cietušajiem un viņu bērniem;
• novērtē risku, ko no vardarbības cietušajām personām, tās bērniem, kā

arī plašākai sabiedrībai rada vardarbīgās personas uzvedība
• Lai novērtētu risku, tiek aizpildīta speciāla risku novērtēšanas veidlapa

• izstrādā un īsteno integrētu riska pārvaldības plānu
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MARAC
(Multi Agency Risk Assessment Conference)

MARAC iesaistītās institūcijas:
• policija
• ārstniecības iestādes
• ģimenes ārsti
• izglītības iestādes
• bērnu tiesību aizsardzības iestādes
• probācijas dienests
• pašvaldības mājokļu pārvalde
• nevalstiskās organizācijas
• neatkarīgie no vardarbības ģimenē cietušo personu aizstāvji

(Independent Domestic Violence Advocates; IDVA)
• citas institūcijas – pēc nepieciešamības un atbilstoši attiecīgās

teritoriālās vienības iespējām un specifiskajai situācijai
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Kā MARAC strādā?
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MARAC
(Multi Agency Risk Assessment Conference)

• Kādai no iesaistītajām institūcijām rodas aizdomas, ka pret personu ir pielietota vardarbība vai arī tā tiek pakļauta
vardarbībai

• Attiecīgās institūcijas pārstāvis aizpilda MARAC risku novērtēšanas veidlapu, uzdodot personai tajā ietvertos
jautājumus (jautājumi pamatā atbildami ar «jā» vai «nē»)

• Ja «jā» atbildes sasniedz noteiktu skaitu, tad risks vērtējams kā augsts un šī informācija tiek nosūtīta MARAC

•Pārējās MARAC iesaistītās institūcijas pirms sēdes, kurā tiks skatīts konkrētais gadījums, savas kompetences ietvaros pārbauda
informāciju par iesaistīto personu (piemēram, ārstniecības iestādes rīcībā esošā informācija par medicīnas vēsturi, kas varētu liecināt
par vardarbību; policijas rīcībā esošā informācija par izsaukumiem uz personas dzīvesvietu; izglītības iestādes rīcībā esošā informācija
par bērnu (ja tādi ir) skolas apmeklējumiem utt.)

• MARAC sēdē iesaistītās institūcijas dalās ar iegūto un apkopoto informāciju, to izvērtē un sastāda rīcības plānu
• Svarīgi norādīt, ka no vardarbības cietusī persona pati MARAC sēdē nepiedalās, bet tās intereses pārstāv IDVA

(kurš ticies un runājis ar šo personu)

•Rīcības plānā tiek ietverta informācija par pasākumiem, ko katra iesaistītā institūcija var veikt, piemēram,
• policija savā sistēmā izceļ no vardarbības cietušās personas adresi, lai izsaukuma gadījumā reaģētu vēl ātrāk
• IDVA turpinās kontaktēties ar personu un piedāvās palīdzību juridisko konsultāciju organizēšanā, lai rastu risinājumus situācijai (UK, 
piemēram, arī ir civilprocesuālā aizsardzība)

• nevalstiskās organizācijas piedāvās atbalstu no saviem resursiem
• bērnu tiesību aizsardzības institūcija izvērtēs, vai un kādam riskam ir pakļauti bērni (ja tādi ir)
• ja dzīvoklis nav privātīpašums, tad mājokļu pārvalde apsekos dzīvokli un ierīkos drošākas slēdzenes un citus papildu drošības elementus, ja 
persona nolems prasīt civilprocesuālo aizsardzību

• Rīcības plāna izpildi MARAC iesaistītās institūcijas veic katra savas kompetences ietvaros, kā arī pēc noteikta laika attiecīgā lieta tiek
atkārtoti skatīta MARAC sanāksmē, kurā tiek vērtēts tas, kā tie īstenots izstrādātais plāns un institūcijas par savas kompetences jautājumiem
sniedz aktuālo informāciju par personu un tās lietu
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• Identificēt

• Novērtēt risku

• Nodot MARAC

• Izpētīt un apkopot informāciju

• MARAC sanāksme un informācijas apmaiņa

• Rīcības plāns

• Sekošana līdzi rīcības plāna izpildei

MARAC
(Multi Agency  Risk Assessment Conference)



MARAC sistēma aktīvi darbojas
• Apvienotajā Karalistē (vairāk nekā 280)
• Somijā (vairāk nekā 30)
• Taivānā

Ø Amerikas Savienotajās Valstīs darbojas Koordinētas
starpinstitucionālas atbildes (Coordinated Community Response,
CCR) uz vardarbības ģimenē gadījumiem modelis – idejiski un pēc
būtības līdzīgs MARAC modelim

à Gan Apvienotajā Karalistē, gan Somijā MARAC attīstījās
pilotprojekta rezultātā

à Attiecībā uz Apvienoto Karalisti – vairākos pētījumos kā secinājums
norādīta nepieciešamība MARAC darbību nostiprināt likumā (šobrīd
darbojas, pamatojoties uz vispārējiem sadarbības principiem)
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MARAC
(Multi Agency Risk Assessment Conference)



Pašreizējā situācija Latvijā 
starpinstitucionālās sadarbības jomā

• Nav vienota regulējuma dažādu institūciju savstarpējās sadarbības
organizēšanai un nodrošināšanai.

• Sadarbības pienākumi/tiesības noteikti dažādos, katras institūcijas
darbību regulējošajos normatīvajos aktos.

• Neveidojas vienota izpratne par sadarbības nepieciešamību un to, kā
šādu sadarbību īstenot.

• Informācijas un izpratnes trūkums par citu iesaistīto institūciju darbu
un vajadzībām.
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Likumprojekts:
• Rada normatīvo bāzi, dot juridisko pamatu starpinstitucionālas

sadarbības organizēšanai un īstenošanai vardarbībai un vardarbības
riskam pakļauto personu aizsardzībai.

• Nosaka pamatnostādnes starpinstitucionālās sadarbības īstenošanai.
– Starpinstitucionālās sadarbības praktiskā realizācija atkarīga no
pašvaldībām, atbilstoši katras pašvaldības iespējām, vajadzībām un
specifiskajai situācijai.

• Nosaka pamatu un detalizētu kārtību tam, kā sadarbības grupa izskata
individuālos gadījumus (pēc līdzības ar iepriekš aprakstīto MARAC
modeli).

• Paredz metodisko vadību, kuras instrumenti – konsultācijas, ieteikumi,
semināri – būs ar vienotu mērķi un vērsti uz starpinstitucionālo
sadarbības grupu attīstību un pilnveidi nākotnē.
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Likumprojekts 
“Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu 

aizsardzības likums” 



Ko paredz likumprojekts?
• Izveidot vienotu un visaptverošu iesaistīto institūciju un NVO

sadarbības sistēmu vardarbības un vardarbības risku novēršanai.
• Starpinstitucionālo sadarbības grupu izveidi pašvaldībās.
• Ja pašvaldībā jau ir izveidots un pastāv kāds starpinstitucionālās
sadarbības mehānisms, tas ir izmantojams, nepieciešamības gadījumā
pieaicinot vēl citu institūciju pārstāvjus.

Starpinstitucionālo sadarbības grupas uzdevumi:
• Izvērtēt pašvaldībā pastāvošo sistēmu aizsardzībai pret vardarbību, tai

skaitā iesaistīto iestāžu savstarpējo sadarbību, balstoties uz konkrētu
piemēru analīzi.

• Izstrādāt plānu starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanai
vardarbības un vardarbības risku novēršanai pašvaldības teritorijā.

• Izstrādāt individuālus koordinētās rīcības plānus vardarbībai un/vai
vardarbības riskiem pakļauto personu aizsardzībai.
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Likumprojekts 
“Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto 

personu aizsardzības likums” 



Koordinētās rīcības plānā vardarbības un vardarbības risku
novēršanai pašvaldības teritorijā var noteikt:

ü kas, kad, kādos gadījumos, kādos apstākļos kam sniedz
informāciju un kādā apjomā

ü kāda ir katras iesaistītās institūcijas rīcība pēc informācijas
saņemšanas

ü kā un kādos gadījumos īstenojama koordinēta palīdzības
sniegšana no vardarbības cietušajai vai vardarbības riskam
pakļautajai personai

ü citus būtiskus iesaistīto institūciju savstarpējās sadarbības
organizatoriskos jautājumus, ievērojot katras pašvaldības
iespējas
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Likumprojekts 
“Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu 

aizsardzības likums” 



Starpinstitucionālās sadarbības grupā iesaistītās institūcijas:
• pašvaldības sociālais dienests;
• pašvaldības policija – pašvaldībās, kuru teritorijās darbojas pašvaldības
policija;
• bāriņtiesa;
• Valsts policija;
• Valsts probācijas dienests – pašvaldībās, kuru teritorijās atrodas Valsts
probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība;
• Prokuratūra – izstrādājot visaptverošo plānu starpinstitucionālās sadarbības
uzlabošanai pašvaldības teritorijā;
• tiesa – izstrādājot visaptverošo plānu starpinstitucionālās sadarbības
uzlabošanai pašvaldības teritorijā;
• ārstniecības iestāde;
• tāda nevalstiskā organizācija, kura nodarbojas ar personu, kas cietušas no
vardarbības, interešu un tiesību aizstāvību – pašvaldībās, kuru teritorijās
darbojas šāda nevalstiskā organizācija.

Nepieciešamības gadījumā sadarbības grupa var pieaicināt arī citas personas, kuru zināšanas, to rīcībā
esošā informācija un citi apstākļi varētu būt būtiski sadarbības grupas darbā.

1
3

Likumprojekts 
“Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu 

aizsardzības likums” 



Starpinstitucionālo sadarbības grupu darba organizēšana:
• Konkrētu gadījumu izskatīšana pēc kādas no iesaistīto institūciju
iniciatīvas (ja vardarbībai vai vardarbības riskam pakļautā persona ir
piekritusi)

•Atsevišķos gadījumos – pamatojoties uz kādas iesaistītās institūcijas
pieprasījumu

• Krīzes situācijas – situācijas, kurās nepieciešama nekavējoša
iejaukšanās un īpaša, vienlaicīga vairāku institūciju sadarbība

• Sarežģīti gadījumi – gadījumi, kurus nav izdevies atrisināt
ilgstošā laika posmā un kuru risināšanai nepieciešama īpaša,
vairāku institūciju savstarpēja sadarbība
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Likumprojekts 
“Starpinstitucionālās sadarbības vardarbības un 

vardarbības risku novēršanai likums” 



Starpinstitucionālās sadarbības grupas darbs:

1
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Likumprojekts 
“Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu 

aizsardzības likums” 

Starpinstitucionālās 
sadarbības grupas 

izveide / Esošo 
sadarbības 
mehānismu 
pielāgošana

Pašvaldībā pastāvošās 
sadarbības sistēmas 

izvērtējums

Plāna izstrāde 
visaptverošai 

koordinētas sadarbības 
īstenošanai

Sadarbības plānā 
ietverto pasākumu un 
rīcības piemērošana 

praksē

Individuālo gadījumu 
izskatīšana un individuālo 

rīcības plānu izstrāde;
Izstrādātā visaptverošā plāna 
praktiskās piemērošanas un 
īstenošanas apspriešana 
sadarbības grupas sēdēs

Individuālo plānu izpildes un 
rezultātu kontrole;

Visaptverošā sadarbības plāna 
koriģēšana, pilnveidošana un 

papildināšana, ja nepieciešams

Sadarbība krīzes 
situāciju un 

sarežģītu gadījumu 
risināšanā 

Ikgadējs pārskats 
par sadarbības 
grupas darbu

Rezultāts: 
Koordinēta iesaistīto 
institūciju sadarbība 

vardarbības un vardarbības 
risku novēršanai pašvaldības 

ietvaros;
Individuālu personu 

aizsardzība



Labās prakses piemēri
starpinstitucionālās sadarbības īstenošanā 

Tukuma novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija (BTAK)
• Darbojas no 2011. gada novembra (sadarbības vēsture jau no
2000. gada)

• Ir izstrādāts un ar domes lēmumu apstiprināts nolikums

Mērķi
• Uzlabot darbu
• Veicināt sadarbību

Uzdevumi
• Preventīvais darbs
• Bērnu likumpārkāpumu novēršana, nodrošinot konfidencialitāti
• Noteikt sistēmu darbā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem
• Noteikt institūciju kompetenci
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Tukuma novada domes BTAK iesaistītās institūcijas:
• PA «Tukuma novada sociālais dienests» (saskaņā ar nolikumu – vada
BTAK sēdes)

• Tukuma novada bāriņtiesa
• Tukuma novada izglītības pārvalde
• Tukuma novada pašvaldības policija
• Tukuma novada izglītības iestādes
• SIA «Tukuma slimnīca»
• Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknis
• Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālā struktūrvienība

Ø Starp Tukuma novada domi un iesaistītajām institūcijām noslēgts
sadarbības līgums

Ø Sadarbības līgumā noteikti pušu – gan pašvaldības, gan iesaistīto
institūciju – pienākumi
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Labās prakses piemēri
starpinstitucionālās sadarbības īstenošanā 



Nākotnes perspektīvas

Labklājības ministrijas projekts
„Soli tuvāk: kopienas vienotā atbilde 

uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” 
(Nr. JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830) 

Projekta mērķi:
• No cietušajām noskaidrot tos faktorus, kas iedrošina ziņot un viņu redzējumu un
viedokļus par nepieciešamajiem uzlabojumiem saziņā ar institūcijām.

• Izstrādāt, pārbaudīt un ieviest daudznozaru, uz cietušo vērstu institucionālu sadarbības
modeli vardarbības pret sievieti gadījumos – Kopienas vienoto atbildi (KVA).

• Pilotprojekts Tukumā un pēc tam vēl 5 pašvaldībās

• Nostiprināt un pilnveidot 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 pašvaldībām visā Latvijā.

• informēt sabiedrību, izglītojot un iesaistot reģionālos medijus, kā arī izstrādājot un
izplatot informatīvos materiālus
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Paldies par jūsu uzmanību!

Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem!


