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Pa Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 

25.marta noteikumos Nr.161 “Kārtība, kādā 

novērš vardarbības draudus un nodrošina 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību”” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta 

noteikumos Nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību” (turpmāk-projekts). 

 Kopumā projekta virzība ir atbalstāma, tomēr pirms tā tālākas virzības 

būtu veicami atsevišķi precizējumi. Līdz ar ko LPS nesaskaņo projektu, jo ir 

šādas iebildes. 

 

1. Par 4.1.punktu (4.1.12.;4.1.13.)  un 9.1  punktu, kas paredz informācijas 

nosūtīšanu pašvaldības sociālajam dienestam. 

Projekts paredz, ka policijai ir jāraksta Ziņojums par jebkuru personu 

(kas ietver virkni informāciju par cietušās personas datiem un personas, kas 

rada draudus  datiem – informācija tiek ievākta ļoti izsmeļoša), kura ir izsaukusi 

policiju par jebkāda veida vardarbību un šī Ziņojuma kopiju un informāciju, 

par to, vai ir pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu, ir jānosūta ne vēlāk kā 

nākamajā dienā sociālajam dienestam. 

Aktuāls ir jautājums par cietušo un personu, kas rada draudus (pilngadīgu 

personu) sadarbību ar sociālo dienestu. Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldībā 

jau šobrīd ir situācija, ka daļa klientu nevēlas sadarboties ar sociālo dienestu, 

daļa pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja vēršas bez sociālā dienesta 

starpniecības. Tāpat valsts sociālās rehabilitācijas programmu vardarbībā 

cietušajiem daļa cilvēku no reģioniem apmeklē Rīgā, jo nevēlas, lai kāds šīs 

personas novadā zinātu, ka persona ir cietusi no vardarbības. 

Saskaņā ar iepriekš minēto Rīgas domes Labklājības departaments un 

Rīgas Sociālais dienests ierosina noteikumu projektā gadījumos, kas attiecas uz 

cietušām pilngadīgām personām bez bērniem, ņemt vērā pilngadīgās personas 

cilvēktiesības, paredzot cietušajam iespēju atteikties no Ziņojuma un 

informācijas, par to, vai ir pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu, 
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nosūtīšanas uz sociālo dienestu. Gadījumos, kad persona nevēlas, lai tiktu 

informēts sociālais dienests, tas neliedz policijas darbiniekiem atstāt 

informatīvu materiālu cietušajai personai un personai, kas rada draudus, kur var 

vērsties pēc palīdzības, gadījumā, ja personas motivācija saņemt palīdzību 

mainās. 

Līdz ar iepriekšminēto rosinām: 

1.) Izteikt 4.1.12. punktu šādā redakcijā: 

“4.1.12. norādi, ka aizsargājamā persona ir informēta vai atteikusies 

(atteikums pieļaujams tikai gadījumos, ja cietušais ir pilngadīga persona bez 

bērniem) par to, ka policija nodos Ziņojuma kopiju pašvaldības sociālajam 

dienestam, lai tā varētu saņemt informāciju par pieejamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālo palīdzību;”; 

2.) Papildināt 9.1 punktu ar tekstu “izņemot gadījumos, ja saņemts  

noteikumu 4.1.12. punktā minētais cietušās pilngadīgas personas bez bērniem 

atteikums”. 

 

2. Ierosinām noteikt, kādas sekas būs personai, kas rada draudus, ja viņa 

atteiksies sadarboties ar sociālo dienestu, t.i. atteiksies izmantot pieejamos 

pakalpojumus. 

 

3. Nevaram pievienoties  noteikumu projekta anotācijā norādītajam (6.lpp), ka 

projekts neietekmēs institūciju darbu un tiks realizēts institūcijām esošo finanšu 

līdzekļu un esošo cilvēkresursu ietvaros. Vēršam arī uzmanību uz to, ka 

pašvaldību sociālo dienestu kapacitāte, kā cilvēkresursu, tā finanšu, ir 

ierobežota. 

Ņemot vērā, ka sociālajiem dienestiem tiks nosūtīti ap 2000 ziņojumi 

gadā, kas saskaņā ar grozījumos paredzēto būs vairāk nekā līdz šim nosūtīto 

ziņojumu skaits gadā, prognozējams, ka pieaugs tādu ģimeņu skaits, kuras 

sociālo darbinieku redzeslokā nonāks pirmo reizi. Jau pašreiz ģimeņu lietu 

skaits uz vienu sociālo darbinieku ir pietiekami liels un gaidīšanas laiks sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai dažkārt mēdz būt vairāk kā 1 mēnesis.  

Līdz ar to paredzams, ka palielinoties saņemto ziņojumu skaitam, būs 

tieša ietekme uz sociālo dienestu cilvēkresursiem un sociālo darbinieku 

noslodze palielināsies. Kā arī palielināsies sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniedzēju noslodze, radot risku, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojums var 

netikt piedāvāts un nodrošināts nekavējoties vai pēc iespējas ātrākā laikā. 

Līdz ar ko aicinām papildināt un precizēt anotāciju. 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

Vineta Reitere 29198629   

vineta.reitere@lps.lv 
 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


