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• 2008.gada 18.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Bērnu un 
ģimenes lietu ministrijas izstrādāto Programmu vardarbības 
ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam

• Šī programma kļuva par pirmo politikas plānošanas 
dokumentu, kuras mērķis ir veikt ar vardarbību ģimenē 
saistīto nodarījumu novēršanu, panākot to skaita un izraisītās 
negatīvās ietekmes mazināšanu

• Noteiktas trīs galvenās jomas, kuras palīdzēs sasniegt 
izvirzīto mērķi: 
– profilakse
– vardarbības atpazīšana un atklāšana
– cietušo un vardarbības veicēju rehabilitācija

 



1.virziens
Vardarbības ģimenē atpazīšana 

- statistikas datu iegūšana (apkopoti 6 institūciju 
sniegtie dati), ir iespējams no dažādiem 
aspektiem aplūkot problēmu

- 2 pētījumi
- speciālistu apmācība (apmācīti vairāk, nekā 

1000 speciālisti, kas strādā ar ģimenēm un 
bērniem)

- izstrādātas vadlīnijas ārstiem (1 dokuments)
- normatīvo aktu grozījumi (KL, KPL, LAPK 

grozījumu) projekti



2.virziens
 Vardarbības ģimenē profilakse 

- Veikti 3 starptautisku dokumentu tulkojumi par 
vardarbības ģimenē mazināšanu (pieejami 
www.lm.gov.lv)

- Mediācijas un psihologa pakalpojumi visos reģionos 
(2008.gadā)

- Apmācību materiāli par BEA
- Grupu vadītāju apmācība un atbalsta grupu 

organizēšana par BEA 
- Atbalsta grupas sievietēm, kas cietušas no vardarbības 

ģimenē

http://www.lm.gov.lv/


3.virziens
 Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana

- Komplekss sociālās rehabilitācijas kurss 
vardarbībā cietušiem bērniem

- Metodiskie ieteikumi institūcijām par 
starpinstitucionālo sadarbību

- Informācijas sistēmas, kas nodrošina 
informācijas apmaiņu par riska grupas bērniem

- Izveidots 1 daudzfunkcionāls krīzes centrs



2010.gadā plānotie pasākumi:

- Atbalsta grupas no vardarbības ģimenē 
cietušajām sievietēm

- Tiesnešu apmācības 
- Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu 

apmācība par personisko drošību
- Noteikumu izstrāde par speciālistu sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzībā
- Ieteikumu par drošības līdzekļu piemērošanu 

prokuroriem un izmeklētājiem izstrāde 



Plānotie pasākumi sadarbībā ar 
citām institūcijām

- Pētījums par vardarbības pieredzi bērnībā 
(sadarbībā ar VM un PVO)

- Izstrādāto grozījumu normatīvajos aktos 
pieņemšana un darbs pie Civillikuma 
Ģimenes tiesību daļas modernizācijas 
(sadarbībā ar TM)

- Sabiedriskas drošības piespiedu līdzekļu 
koncepcijas izstrāde (sadarbībā ar TM)
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