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Vardarbība ir viens no galvenajiem draudiem sa bied rības veselībai. Katru gadu vardarbīgas rīcības dēļ dzī-
vību zaudē 73 000 cilvēku. Vardarbība ir arī tre šais galvenais nāves cēlonis tādu jaunu cil vē ku starpā ve-
cumā no 15 līdz 29 gadiem, kas dzī vo Eiropas valstīs  ar zemiem un vidējiem ienā ku miem,. Var dar bības 
dēļ ievērojami pieaug arī ne pie cie šamība pēc medicīniskas palīdzības slim nī cās. Reģionā var dar bība pret 
sievietēm un var dar bība ģimenē ir endē miska: 5—45% Eiropas sieviešu ir ziņojušas, ka vismaz reizi ir cie tu-
šas no partneru var dar bīgas rī cī bas. Vardarbībai ģimenē ir tendence skart arī bēr nus gan kā tiešus var dar-
bības upurus, gan kā bez spē cīgus lieciniekus. 

Papildus šiem skaitļiem ir arī liels daudzums ciešanu, kas saistītas ar vardarbības aktiem upuru tuvākajā 
lokā, viņu ģimenēs un tuvās attiecībās. Vardarbība to mēr ir lielā mērā prognozējama un novēršama, ja 
mums ir zināšanas par to pamatcēloņiem un efek tī viem novēršanas mehānismiem, un visaptve roša starp-
no zaru darba programma. 

55. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Re ģionālā biroja komitejas 9. rezolūcija par ievaino jumu 
un vardarbības novēršanu Eiropas reģionā mu dina visas PVO dalībvalstis pastiprināti pievērst uz ma nību 
cīņai pret vardarbību. Valstīm būtu jāuz labo datu vākšana, jāpiešķir augstāka prioritāte pri mā rās profilakses 
un traumu pētniecībai, valsts ka pacitātes paaugstināšanai, labās prakses ap maiņai un ieinteresēto pušu un 
starpnozaru part ne rību at tīs tībai.

Latvija ir viena no valstīm, kura ir nepārprotami pieņēmusi šo izaicinājumu. 2005. gada martā ANO aģen-
tūras Latvijā sāka gadu ilgu kampaņu pret var darbību, lai veicinātu vardarbības cēloņu un seku apzināšanos 
sabiedrībā. Papildus mērķis bija dialoga uzsākšana ar valdības institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām 
organizācijām, lai vienotos par efek tīvas vardarbības novēršanas programmas izstrādi. Tika organizēti se-
mināri un aktīvi iesaistīti mediji. Valsts mēroga problēmas tika diskutētas dažādos fo ru mos no reģionālās 
perspektīvas ar mērķi rast vie tējai situācijai atbilstošus risinājumus. 

Divgades sadarbības līgumā 2006—2007 starp Latviju un PVO vardarbības novēršana ir minēta starp 
prio ritārajām jomām. Īpaša vērība tika pievērsta var darbībai ģimenē. 2007. gada jūnijā Rīgā notika darba 
seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no septiņām mi nis trijām, centrālajām nevalstiskajām or ga ni zā ci jām, vie-
tējām un reģionālajām pašval dībām. 

Šajā apspriedē tika panākta vienošanās veikt pē tī jumu par vardarbību Latvijā no epidemioloģiskā skatu 
punkta, kā arī izvērtēt pakalpojumus, kas tiek sniegti upuriem un viņu ģimenēm. Pētījums šo brīd ir pa-
beigts un kalpos par lielisku sākuma punktu na cionālajam ziņojumam par vardarbību un ve se lību Latvijā. 

Dr. Freja Kärki,
Pasaules Veselības veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja

amatpersona vardarbības novēršanas jautājumos

Dr. Aiga Rūrāne, 
Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja



Var dar bī ba ir vie na no pro blē mām, kas gan psiho lo ģis ki, gan fi zis ki ie tek mē sa bied rī bas ve se lību. Var dar-
bī ba ir ak tu ali tā te gan Lat vi jas, gan Eiro pas, gan vi sas pa sau les mē ro gā. 1996. ga dā 45. Pa sau les Ve se lī bas 
asam  ble ja pie ņē ma dek la rā ci ju, ku rā var dar bī bu no tei ca par vie nu no pri ori tā tēm.

Var dar bī bas dēļ cil vē ki gūst trau mas, kas ne re ti pra sa il gu ār stē ša nu un ra da dar ba ne spē ju vai pat in va li-
di tā ti. Var dar bī gu ģi me nes strī du dēļ kat ru ga du tiek zau dē tas dzī vī bas. Sta tis ti ka lie ci na, ka no var dar bī bas 
vis  bie žāk cieš jaun ie ši un cil vē ki darba spē jī gā ve cu mā. 2006. ga dā vai rāk ne kā 500 jau niešu ve cu mā no 20 
līdz 24 ga diem gu vu ši trau mas var dar bī bas dēļ.

Lat vi jas ie dzī vo tā ju ap tau jas uz rā da var dar bī bas ga dī ju mu skai ta pa lie li nā ša nās ten den ci. Tas lie ci na ne 
ti kai par bie žā ku var dar bī bas ga dī ju mu skai tu, bet arī par at tiek smes mai ņu un var dar bī bas at pa zīs ta mī bas 
pa lie li nā ša nos. 

Ļo ti sva rī ga ir tie ši Ve se lī bas mi nis tri jas lo ma var dar bī bas ga dī ju mu at klā ša nā. Ve se lī bas no za res īpa šo 
lo mu past ip ri na vai rā ki fak to ri. Pirm kārt, tā ir šīs no za res pie eja mī ba vi su dien nak ti. Otr kārt, tās ir ģi me nes 
ār stu prak ses, ku ru iz vei do ša nas pa ma tā ir ģi me nes ap rū pes kon cep ci ja vi sa mū ža ga ru mā, no dro ši not pro-
fi lak tis kos, ārst nie cī bas un re ha bi li tāci jas pa kal po ju mus. 

Pa tei co ties ilg sto šai pa cien ta un ār sta sa dar bī bai, ār stam ir ie spē ja pa ma nīt un iz vēr tēt iz mai ņas pa cien-
ta fi zis kās un psi his kās ve se lī bas stā vok lī. La ba sa dar bī ba starp pa cien tu un ār stu no dro ši na sav star pē ju 
uz ti cē ša nos, kas ļauj at klāt var dar bī bas ga dī ju mus ģi me nē. Pa cien ti lab prā tāk vēr šas pie pri mā rā ve se lī bas 
ap rū pes spe ci ālis ta, var dar bī bu ģi me nē ska tot kā ģi me nes ve se lī bas, ne vis so ci ālu pro blē mu, tā dē jā di sa-
gla bā jot lie lā ku kon fi den ci ali tā ti un iz vai ro ties no stig ma ti zā ci jas.

Ārst nie cī bas per so nas ik die nā sa ska ras ar var dar bības se kām, snie dzot pa lī dzī bu var dar bī bas upu riem, 
un ne re ti šī pa lī dzī ba pra sa ne ma zums re sur su – gan cil vē ku, gan fi nan šu, tā dē jā di ma zi not ie spē ju pa lī-
dzēt ci tiem pa cien tiem, kam arī ne pie cie ša ma ār stē ša na.

Ve se lī bas mi nis tri ja at bil sto ši sa vai kom pe ten cei un re sur siem var pro blē mu iden ti fi cēt, to mēr tās no-
vēr ša na nav ti kai Ve se lī bas mi nis tri jas spē kos. Lai iz skaus tu var dar bī bu un sa ma zi nā tu var dar bī bā cie tu šo 
skai tu, jā sa dar bo jās vi sām valsts un paš val dī bu in sti tū ci jām, ie sais tot arī ne val stis ko sek to ru, kā arī ne pie-
cieša ma sa dar bī ba ar Pa sau les Ve se lī bas or ga ni zā ci ju un Eiro pas Sa vie nī bas in sti tū ci jām. 

Pro tams, jau šo brīd tiek da rīts daudz – no tiek gan pē tī ju mi, gan sa bied rī bu iz glī to jo ši pa sā ku mi. Gal ve-
nais, kā šo brīd trūkst, ir vie no tas un ko or di nē tas in sti tū ci ju sa dar bī bas. Pro blē ma ir jā ri si na ne ka vē jo ties, 
tā dēļ jau tū līt vi siem par tne riem, kas strā dā var dar bī bas jo mā, ir jā at rod vie na va lo da un jā vie no jas ko pī gā 
dar bā, vir zo ties uz vie nu re zul tā tu – sabied rī bu bez var dar bī bas.

Vi nets Vel dre, Lat vijas Re pub likas Veselī bas min istrs
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Kopsavilkums

Latvijas ziņojums par vardarbību un veselību tapis, atbildot uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pa-
saules ziņojumu par vardarbību un veselību (World Report on Violence and Health 2002), kurā izteikts aici-
nājums aktīvākai veselības aprūpes sektora iesaistei vardarbības apkarošanā. PVO ar starptautiskiem pētī-
jumiem ir pierādījusi veselības aprūpes nozares nozīmīgo lomu ne tikai darbā ar vardarbības sekām, bet 
arī vardarbības atpazīšanā un novēršanā. Veselības aprūpes sistēma bieži ir pirmā, kas identificē vardarbību 
un uzņemas tiešās vardarbības akta izmaksas, ārstējot un rehabilitējot upuri un varmāku. Veselības sektors 
sniedz pakalpojumus vardarbībā iesaistītajām personām mūža garumā, piemēram, ārstējot reproduktīvās 
veselības traucējumus, seksuāli transmisīvās slimības, tostarp HIV/AIDS, depresiju, atkarības problēmas un 
citas. 

Šis ziņojums vērsts uz vienu no mazāk apzinātajām vardarbības vidēm Latvijā – vardarbību ģimenē – un tās 
novēršanu. Ziņojuma saikne ar veselību ir divkārša. Pirmkārt, ziņojums rāda, ka veselība nav tikai slimības 
trūkums, bet gan katra indivīda garīga un fiziska labklājība, ko tiešā veidā ietekmē saskarsme ar citiem 
cilvēkiem. PVO ar izpēti pamatotais skatījums uz vardarbību ir šī ziņojuma pamats un ļauj identificēt gan 
atpazītās, gan par normālu rīcību uzskatītās vardarbības izpausmes sabiedrībā. Tādējādi PVO definīcija kal po 
par paraugu, kurš salīdzināts ar Latvijā lietoto vardarbības izpratnes modeli. Lai iedzīvinātu PVO reko men-
dācijas, Latvijā vispirms jāmaina izpratne par vardarbību un tās saikni ar veselību. 

Otrkārt, vērtēta veselības nozares loma vardarbības ģimenē novēršanā. Pētījums rāda, ka, lai arī veselības 
aprūpes nozarei Latvijā ir nenovērtējams potenciāls vardarbības atpazīšanā, uzskaitē un rehabilitācijā, šis 
potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Īpaši vāja veselības aprūpes nozare ir vardarbības profilaksē. Šis ir 
pirmais pilnīgais ziņojums par vardarbības novēršanas politiku, kurā saistībā ar visām iesaistītajām nozarēm 
vērtēta veselības aprūpes nozares loma. Tā veidošanai izmantots PVO ieteiktais ekoloģiskais modelis, kas 
ļauj vardarbību skatīt kompleksi: indivīda, ģimenes un citu tuvāko attiecību, kopienas un sabiedrības līmenī. 
Izvērtējot attieksmi pret vardarbību un novēršanas rīcības politiku visos četros līmeņos, pētījums sniedz 
ieteikumus novēršanas mehānismiem. 

Veselības aprūpes nozares un jo īpaši primārās aprūpes līmeņa speciālistu iesaistīšana vardarbības ģimenē 
novēršanā visos tās posmos ir viens no panākumu stūrakmeņiem. Ticamas informācijas un datu ieguve un 
analīze veselības aprūpes nozarē un darbības koordinācija ar citām vardarbības atpazīšanā iesaistītajām 
institūcijām ļaus veidot pēc iespējas precīzu ainu par vardarbības apmēriem. Šim ziņojumam tālāk jāved 
pie novēršanas pasākumu izstrādes un to ieviešanas veselības aprūpes nozarē. 

Ziņojuma veidošanā tika iesaistīta darba grupa, kuru veido valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora pār stāvji 
un pētnieki. Vardarbība ģimenē ir sarežģīta izpētes tēma datu trūkuma dēļ. Ziņojumā apkopoti pie ejamie 
dati par vardarbību ģimenē, sniegta vardarbības izpratnes analīze starptautiskajā un valsts tiesiskajā regu-
lējumā, medijos un politikas iniciatīvās. Sadaļas par vardarbības izpratni un novēršanas praksēm kopienās 
balstītas uz fokusa grupu diskusijām un intervijām ar speciālistiem dažādos Latvijas novados. Papildus tika 
veikts lauka darbs trijos Latvijas pagastos, pētot izpratni par vardarbību un tās saknēm kopienas ikdienas 
dzīves pieredzes līmenī. Darba grupa, balstoties uz savu pieredzi un pētījuma datiem, kopīgi izstrādāja no-
slēguma daļu un gala rekomendācijas.

Efektīvas vardarbības novēršanas politikas pamats ir visu trīs posmu – atpazīšanas, profilakses un reha bi-
li tācijas – sasaiste. Politikas veidošana jābalsta pētniecībā, identificējot mērķa grupas un atbilstoši to va ja-
dzībām veidojot atbalsta programmas, izstrādājot rehabilitācijas pakalpojumus. Tikpat būtiska ir efek ti vitātes 
un kvalitātes izvērtēšanas iekļaušana visos politikas posmos, koriģējot un plānojot pasākumus atbilstoši 
ikdienas vajadzībām.



Vardarbība ģimenē nav cilvēka privātās dzīves sastāvdaļa, un kopienai un sabiedrībai kopumā jāsniedz 
ieguldījums jautājuma aktualizēšanā visos politikas līmeņos. Jāveido tāda tiesiska un politiska vide, kas 
gan institūciju speciālistiem, gan kopienai palīdzētu atpazīt vardarbību ģimenē un ļautu pret to vērsties 
iespējami efektīvi.

Ziņojums rāda, ka sadarbības politikas veidošana starp institūcijām, speciālistu sagatavošanas un mācību 
plānošana un atbalstošas darba vides veidošana, kā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejamas un kvalita tī-
vas ārstniecības un rehabilitācijas programmu izstrāde dažādu mērķgrupu upuriem un varmākām ir galve-
nie Latvijas izaicinājumi situācijas uzlabošanai. Īpaša politikas mērķgrupa ir jaunatne, kuras attieksmes mai-
ņai pret vardarbību un izglītošanai cieņpilnu attiecību veidošanā ir izšķirīga nozīme vardarbības novēr šanā 
nākotnē. 



Vardarbība un veselība
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Ie vads

Ve se lī ba un var dar bī ba na ci onā lā zi ņo ju ma
uz stā dī ju mā

2007. ga dā Lat vi jas Re pub li kas Ve se lī bas mi nis tri ja 
sa dar bī bā ar Pa sau les Ve se lī bas or ga ni zā ci ju (PVO) 
iz vei do ja dar ba gru pu Lat vi jas zi ņo ju ma sa ga ta vo-
šanai, rau go ties uz var dar bī bu no ve se lī bas per spek-
tī vas. Lat vi jas zi ņo ju ma iz strā des pa ma tā ir PVO ska-
tī jums uz var dar bī bu. PVO var dar bī bu ap lū ko cie šā 
sais tī bā ar ve se lī bu, un šo ska tī ju mu tā pir mo reiz 
pa ma to ja jau 2002.ga dā, sa ga ta vo jot pa sau les zi ņo-
ju mu par var dar bī bu un ve se lī bu.1

Lat vi jas zi ņo jums ir vērsts uz var dar bī bas no vēr ša nas 
po li ti kas ana lī zi valsts un vie tē jā lī me nī. Īpa ša uz ma-
nī ba vel tī ta var dar bī bas iz prat nes, de fi nē ša nas un 
rī cī bas me hā nis mu iz pē tei. Zi ņo ju ma priekš plānā 
ir iz vir zī ti di vi uz de vu mi. Pirm kārt, at tīs tot PVO uz-
stā dī ju mu, tas ak cen tē un iz pē ta ve se lī bas no za res 
lo mu vi sos tri jos var dar bī bas no vēr ša nas pos mos –
pre ven ci jā, at klā ša nā un re ha bi li tā ci jā. Otr kārt, tas fo-
ku sē var dar bī bas iz pē ti tie ši uz var dar bī bu ģi menē. 
Ģi me nes kā pri vā tās tel pas ne aiz ska ra mī bas dēļ 
var dar bī ba ģi me nē ir vis slēp tā kais un grū tāk kon-
sta tē ja mais var dar bī bas veids. Šo brīd Lat vi jā nav 
nedz me hā nis mu, nedz pre cī zu ģi me nes at tie cī bu 
de fi nī ci ju, kas ļau tu var dar bī bu ģi me nē at pa zīt un 
no vērst, tā pēc ģi me ne ir vie na no pro ble mā tis kā ka-
jām var dar bī bas vi dēm. Kā 2005. ga dā no rā dīja PVO 
Eiro pas re ģi onā lā bi ro ja pa dom nie ce In ge Baum-
gar te ne, tie ši in for mā ci jas un da tu trū ku ma dēļ var-
dar bī ba ģi me nē – var dar bī ba in tī mo par te ru vi dū, 
sek su ālā var dar bī ba, bēr nu ne pie ska tī ša na un ve co 
ļau žu iz man to ša na – nā ka ma jos ga dos kļūs par bū-
tis ku PVO iz ai ci nā ju mu Eiro pas re ģi onā.2

Zi ņo ju ma ska tī ju ma cen trā ir ar var dar bī bu strā dā-
jošo cil vē ku, pro fe si onā ļu, pie re dze un prak se, sa ska-
ro ties ar var dar bī bu. Nor ma tī vos ak tos un po li ti kas 
do ku men tos ie strā dā tie prin ci pi sa lī dzi nā ti ar da-
žādu pro fe si ju cil vē ku – me di ķu, so ci ālo die nes tu, 
pro bā ci jas die nes tu, ve se lī bas vei ci nā ša nas ko or di-
na to ru, pe da go gu, psiho lo gu un po li cis tu – pie re-
dzi, kā arī ko pie nas rī cī bu, sa ska ro ties ar var dar bī bu 

ģi me nē. Var dar bī ba ve se lī bas per spek tī vā kal po ja 
par pē tī ju ma fo ku su, ļau jot pla šā kā ainā ap vie not da-
žā do jo mu ska tī ju mu uz var dar bī bu un tās vei diem.
Kaut arī PVO ska tī jums uz var dar bī bas un ve se lī bas 
cie šo saik ni ir pār lie ci no ši pa ma tots, to mēr Lat vi jā 
tas nav po pu lārs un re āli ne fun kci onē. Tā dēļ zi ņo-
juma uz stā dī jums – ana li zēt var dar bī bas si tu āci ju 
un mek lēt ri si nā ju mus tās piln vei do ša nai, ska tot to 
kā vie nu no ve se lī bas no za res at bil dī bas un kom-
pe ten ces jo mām, – ir vēr tē jams kā iz ai ci nā jums. Pa-
pil dus jau ie priekš mi nē ta jiem ar gu men tiem, kas 
lie cina par tie šo un ne tie šo ve se lī bas no za res līdz-
da lī bas ne pie cie ša mī bu var dar bī bas no vēr ša nā, 
Lat vi jai sva rī gi vēl šā di na ci onā lā zi ņo ju ma te ma ti-
kas iz vē les ap svē ru mi.

(1) Vei ci nāt t. s. pro blēm pie ejas ska tī ju mu po li-
ti kas prak sē. Var dar bī ba, līdz īgi kā ģi me nes, 
dzi mu mu līdz tie sī bas, so ci ālās at stum tī bas 
po li ti ka, ir starp dis cip li nā ra jo ma. Lat vi jas po-
li ti kas prak se rā da, ka starp dis cip li nā ro jau tā-
ju mu pa rā dī ša nās po li ti kas dar ba kār tī bā ir 
ne se na un to pa va da pre tes tī ba gan at tie cī bā 
uz iz prat ni, gan prak tis ko dar bī bu. Tas, uz ko 
aici na starp dis cip li nā ra pie eja, ir sa ska tīt kop-
sa ka rī bas, pēc te cī bu, uz ņem ties at bil dī bu, 
pēc ie spē jas ra ci onā lāk iz man tot pie eja mos 
re sur sus, at tīs tīt pre ven ci ju un vei dot sa dar-
bību, kas arī ir vie ni no efek tī vas po li ti kas 
priekš no sa cī ju miem. 

(2) Jau vai rā kus ga dus ve se lī bas ap rū pes no za res ir 
at vēr ta dis ku si ju un pār mai ņu pro ce sam, kur 
viens no bū tis kiem uz sva riem ir aici nā jums 
ska tīt ve se lī bu pla šāk – ne ti kai kā sli mību 
trū ku mu. Tas skar pār mai ņas gan ve se lī bas ap-
rū pes fi lo zo fi jā, gan ār sta lo mā at tie cī bās ar pa-
cien tu. Na ci onā lā zi ņo ju ma pa ma tā veik tais 
pē tī jums at klāj vir kni pie mē ru, kā Lat vi jas si-
tu āci jā ve se lī bas ap rū pes no za res līdz da lī ba 
var dar bī bas no vēr ša nā var uz la bot ie dzī vo-
tā ju ve se lī bas stā vok li un ra ci onā lāk iz man-
tot jau tā ie ro be žo tos re sur sus.

(3) Lat vi jas ie dzī vo tā ju ap tau jas3 uz rā da ten denci 
pa lie li nā ties var dar bī bas ga dī ju mu skai tam. 
Tas lie ci na ne ti kai par bie žā ku var dar bī -
bas ga dī ju mu skai tu, bet arī par at tiek smes 
mai ņu, var dar bī bas at pa zī šanu un de fi nī ci-
jas mai ņu. 

1 World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds. Geneva, WHO, 2002.
2 Milestones of a Global Campaign for Violence Prevention 2005, changing the face of violence prevention. WHO, 2005. 23. lpp.
3 Aptauju atklātās tendences sīkāk analizētas 2. nodaļā.
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PVO ska tī jums uz ve se lī bu un var dar bī bu 

2002. ga dā PVO pub li cē ja zi ņo ju mu par var dar bību 
un ve se lī bu, ku rā pir mo rei zi ti ka sis te mā tis ki ie zī-
mēta abu parādību saik ne un pa ma to ta šā das per-
spek tī vas no zī mī ba. Zi ņo jums pār lie ci no ši pie rā dī ja, 
kā da žā do var dar bī bas vei du at pa zī ša na un to no-
vēr ša na ir sais tī ta ar efek tī vu ve se lī bas ap rū pes no-
za res dar bu var dar bī bas ga dī ju mu re ģis trē ša nā, iz-
vēr tē ša nā, pa lī dzī bas snieg ša nā un no vēr ša nā. PVO 
uz sver4 četr us ar gu men tus, kā pēc ve se lī bas no za rei 
jā uz ņe mas va do šā lo ma cī ņā ar var dar bī bu: 

(1) ve se lī bas no za res uz de vums ir no vērst gal ve-
nos sa slim stī bas un mir stī bas cē lo ņus. Var dar-
bī ba un ie vai no ju mi vei do 9% glo bā lās mir stī-
bas un 16% glo bā lās in va li di tā tes;

(2) ve se lī bas no za re uz ņe mas ie vē ro ja mu da ļu iz-
de vu mu, ko iz rai sa var dar bī ba un ie vai no ju mi, 
ie skai tot ne at lie ka mās me di cī nis kās pa lī dzī-
bas, ķi rur ģis kās ie jauk ša nās un psiho lo ģis kās 
pa lī dzī bas iz mak sas;

(3) sa bied rī bas ve se lī bas per spek tī va pie dā vā vie-
no tu uz zi nāt ni un no vēr ša nu bal stī tu pie eju 
var dar bī bas un ie vai no ju mu pro blē mu ri si nā-
ša nā;

(4) ve se lī bas no za rei ir ne at sve ra ma lo ma da tu 
vāk ša nā, ris ka fak to ru ana lī zē, gan ne at lie ka-
mas, gan il gter mi ņa pa lī dzī bas snieg ša nā. Šī 
no za re nes vis lie lā kos var dar bī bas iz rai sī tos 
tie šos zau dē ju mus un līdz ar to ir ie in te re sē ta 
iz de vu mu sa ma zi nā ša nā. Ve se lī bas ap rū pes 
no za re arī at ro das vis la bā ka jā po zī ci jā no vēr-
ša nas dar bī bas ko or di nē ša nā, po li tis ku un 
tie sis ku pār mai ņu ra dī ša nā.

2007. ga dā PVO pub li cē ja re ko men dā ci jas ve se lī-
bas no za ri pār rau go ša jām mi nis tri jām, iz strā dā jot 
po li ti kas vei do ša nas vad lī ni jas5, ie tei ku mus da tu 
uz skai tei un pēt nie cī bai par var dar bī bu un ie vai-
no ju miem6, kā arī re ha bi li tā ci jas un in teg rē to pa-
kal po ju mu at tīs tī ša nu var dar bī bas upu riem7. Kā 
ci ti sva rī gi dar bī bas vir zie ni ir mi nē ti ap mā cī ba, 
kva li tā tes uz la bo ša nas prog ram mas, po li ti kas un 
prog ram mu iz vēr tē ša na un uz la bo ša na. Po li ti kas 
ana lī zes lī me nī var dar bī bas no vēr ša nu ap lū ko kā 

starp dis cip li nā ru jo mu, kas pra sa da žā du no za ru 
un pro fe si onā ļu līdz da lī bu.

PVO 2002. ga da zi ņo ju mā8 no rā dīts, ka sa bied rī bas 
ve se lī bas pie eja var dar bī bas pro blē mas ri si nā ša nai 
ir bal stī ta četr os so ļos: 1) ie gūt pēc ie spē jas vai rāk 
zi nā ša nu par vi siem ie spē ja miem var dar bī bas as-
pek tiem; 2) at klāt var dar bī bas cē lo ņus, ko re lā ci jas, 
past ip ri no šus un no vēr ša nas fak to rus; 3) iz pē tīt 
var dar bī bas no vēr ša nas vei dus, vei do jot, ie vie šot, 
pār rau got un iz vēr tē jot ie jauk ša nās efek ti vi tā ti;
4) ie viest la bā kos ri si nā ju mus, iz pla tot in for mā ci ju 
un no sa kot prog ram mu efek ti vi tā ti. Tā pēc šī pē tī-
juma me to do lo ģis ka jam pa ma tam vel tī ta at se viš-
ķa no da ļa, ku rā ap rak stī ta un iz vēr tē ta zi ņo ju ma 
vei do ša nas gai ta.

Pa sau les Ve se lī bas or ga ni zā ci ja var dar bī bu de fi nē 
kā “ie do mā ta vai re āla fi zis ka spē ka vai va ras ap zi-
nā tu lie to ša nu pret se vi, ci tu per so nu, gru pu vai ko-
pie nu, kas iz rai sa vai spēj iz rai sīt ie vai no ju mu, nā vi, 
psiho lo ģis ku kai tē ju mu, at tīs tī bas trau cē ju mus vai 
tie sī bu at ņem ša nu9”. PVO de fi nī ci ja kal po par pa ma tu 
Lat vi jas zi ņo ju mam, ļau jot ru nāt par so ci āla jām un 
psiho lo ģis ka jām se kām, ko var dar bī ba ģi me nē ra da 
šīs ģi me nes lo cek ļiem un pla šā kai sa bied rī bai. PVO 
de fi nī ci ja ir pla šā ka par ik die nā Lat vi jas sa bied rī bā lie-
to to var dar bī bas iz prat ni un ie tver tā das var dar bī bas 
for mas kā bēr nu vai kop ja mu ve cu cil vē ku ne pie ska-
tī ša na, ģi me nes lo cek ļu fi zis ka, psiho lo ģis ka un sek-
su āla iz man to ša na. Da žu var dar bī bas for mu uz ska-
tī ša na par pie ņe ma mu sa skar smes vei du at šķi ras 
pat re ģi onā li. Vis bie žāk var dar bī ba tiek at tais nota 
par līdz vēr tī gām pie ņem tās at tie cī bās, starp in tī ma-
jiem par tne riem, bet no so dī ta, ja ta jā par upu ri kļūst 
bērns. Otrs ro bež jau tā jums, par ku ru nav vien prā tī-
bas, ir tī ša no do ma ie kļau ša na var dar bī bas de fi nī-
cijā. Tā du po ten ci ālu vai re ālu kai tē ju mu ve se lī bai, 
ko ra dī tu maz ga dī ga bēr na at stā ša na bez pie ska tī ša-
nas, dau dzi pē tī ju ma da līb nie ki slie cas uz ska tīt par 
bez at bil dī bu vai bez iz eju, ne vis tī šu dar bī bu. 

PVO pie eja ļauj sa ska tīt līdz šim “ne re dza mos” var-
darbī bas as pek tus, kas ne pa rā dās kri mi nāl hro ni kās 
un ik die nas sa ru nās par ko pie nā no tie ko šo, bet ku ri 

4 Preventing Injuries and Violence: A Guide for Ministries of Health. WHO, 2007, 9. lpp.
5 Developing policies to prevent injuries and violence: a guideline for policy makers and planners. D. Schopper et al., eds., Geneva,WHO, 2006.
6 Preventing Injuries and Violence: A Guide for Ministries of Health. WHO, 2007, 15.-18.. lpp.
7 Turpat, 19.–12. lpp.
8 World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds. Geneva, WHO, 2002, 4. lpp.
9 World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds. Geneva, WHO, 2002, 5. lpp
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il gter mi ņā ra dīs pa pil du slo gu ve se lī bas ap rū pes 
sis tē mai. Nor ma tī va pie eja, uz ska tot, ka kri mi nāl-
sods par var dar bī bu ir efek tīvs lī dzek lis tās ap ka ro-
ša nai, ap slēpj tos var dar bī bas ga dī ju mus, kas ne-
no ved līdz ie vē ro ja miem mie sas bo jā ju miem vai 
nā vei. Šāda pie eja ne ļauj ru nāt par var dar bī bu kā 
no vēr šamu pa rā dī bu. 

Var dar bī bas pie re dze ir pa va dī ju si cil vē ci vi sos lai-
kos un vie tās. At šķi rīgs ir bi jis ska tī jums uz var dar bī-
bu un ko pie nas ie jauk ša nās me hā nis mi. Rau go ties 
uz cil vē ka ve se lī bu glo bā li, ga da lai kā var dar bī bas 
dēļ vai rāk ne kā mil jons cil vē ku zau dē dzī vī bu un 
vēl vai rāk cil vē ku pa zau dē ve se lī bu. Šos skait ļus var 
pār vērst ve se lī bas ap rū pes pa kal po ju mu iz mak sās, 
zau dē ju mu iz mak sās dar ba tir gū un cie ša nās, ko pie-
dzī vo pa ši cil vē ki. 

Lat vi jas starp tau tis kās sais tī bas var dar bī bas
ap zi nā ša nai un no vēr ša nai

Var dar bī bas ģi me nē no vēr ša na ir no zī mī ga arī Lat vi-
jas starp tau tis ko sais tī bu dēļ. Kopš 1992. ga da Lat vi-
jas Re pub li ka ir pie vie no ju sies Kon ven ci jai par jeb-
ku ras sie vie šu dis kri mi nā ci jas iz skau ša nu (CEDAW) 
un ci tiem starp tau tis ka jiem cil vēk tie sī bu do ku men-
tiem, kas vēr sti uz var dar bī bas no vēr ša nu, – Starp-
tau tis ka jam pa ktam par eko no mis ka jām, so ci āla-
jām un kul tū ras tie sī bām (CESCR), Starp tau tis ka jam 
pa ktam par pil so nis ka jām un po li tis ka jām tie sī bām 
(CCPR), Kon ven ci jai pret spī dzi nā ša nu un ci tiem ne-
žē lī giem, ne cil vē cī giem vai cie ņu pa ze mo jo šiem ap-
ie ša nās vai so dī ša nas vei diem (CAT), Bēr na tie sī bu 
kon ven ci jai (CRC). Sī kāk Lat vi jas tie sis kās sais tī bas 
uz skai tī tas I1. in for mā ci jas lo gā. 

I.1. in for mā ci jas logs. Lat vi jai sais to šie starp tau tis kie tie sī bu ak ti un ie tei ku mi

ANO Kon ven ci jas par jeb ku ras sie vie šu dis kri minā-
ci jas iz skau ša nu10 1. pants no sa ka, ka dis kri mi nā ci ja 
pret sie vie ti no zī mē jeb ku ru at šķi rī bu, iz ņē mu mu 
vai ie ro be žo ju mu pēc dzi mu ma pa zī mes, ne at ka-
rī gi no ģi me nes stā vok ļa, po li tis kā, saim nie cis kā, 
so ciālā, kul tū ras, ci vi lā vai jeb ku rā ci tā jo mā. Sa-
skaņā ar Kon ven ci jas 16. pan tu val stu pie nā kums ir 
iz skaust jeb ku ru dis kri mi nā ci ju pret sie vie ti lau lā to 
vai ģi me nes at tie cī bās.  
ANO Jeb ku ras sie vie šu dis kri mi nā ci jas iz skau ša nas 
ko mi te ja Re ko men dā ci jā nr. 19 uz svē ru si, ka var dar-
bī ba pret sie vie ti, t. sk. ģi me nē, ir uz ska tā ma par dis-
kri mi nā ci ju uz dzi mu ma pa ma ta11.
ANO Starp tau tis kā pa kta par pil so nis ka jām un po-
li tis ka jām tie sī bām12 2. pants uz liek par pie nā ku mu 
no dro ši nāt Pa ktā no teik tās tie sī bas bez jeb kā das dis-
kri mi nā ci jas, t. sk., uz dzi mu ma pa ma ta. Pa kta 3. pants 
īpa ši uz sver pie nā ku mu ie vē rot līdz tie sī bu starp sie-
vie tēm un vī rie šiem, bet 26. pants no sa ka uni ver sā lo 
dis kri mi nā ci jas aiz lie gu mu li ku ma priekš ā un uz liek 
pie nā ku mu no dro ši nāt efek tī vu aiz sar dzī bu pret jeb-
kā du dis kri mi nā ci ju, t. sk. uz dzi mu ma pa ma ta. Pa kta 
1. pants no sa ka, ka ik vie nam cil vē kam ir paš no teik ša-
nās tie sī bas at tie cī bā uz po li tis ko sta tu su un at tie cī bā 

uz saim nie cis ko, so ci ālo un kul tū ras at tīs tī bu. Pa kta 
6. pants uz liek par pie nā ku mu val stīm no dro ši nāt ik-
vie na tie sī bas uz dzī vī bu, un 7. pants uz liek par pie nā-
ku mu no dro ši nāt, ka ne viens ne tiek pa kļauts ne žē lī-
gai, ne cil vē cī gai vai pa ze mo jo šai at tiek smei.
ANO Starp tau tis kā pa kta par eko no mis ka jām, so ci-
ālām un kul tū ras tie sī bām13 2. pants no sa ka, ka jeb-
ku ra no pa ktā no teik ta jām tie sī bām ir no dro ši nāma 
bez jeb kā das dis kri mi nā ci jas, t. sk. uz dzi mu ma pa-
ma ta. Pa kta 3. pants īpa ši iz ceļ pie nā ku mu no dro-
ši nāt līdz tie sī bu starp sie vie tēm un vī rie šiem. Pa kta 
1. pants no sa ka, ka ik vie nam cil vē kam ir paš no teik-
ša nās tie sī bas at tie cī bā uz po li tis ko sta tu su un at tie-
cī bā uz saim nie cis ko, so ci ālo un kul tū ras at tīs tī bu.
EP Eiro pas Cil vēk tie sī bu un pa mat brī vī bu aiz sar-
dzī bas kon ven ci jas 14. pants no sa ka pie nā ku mu 
ie vē rot Kon ven ci jā no teik tās tie sī bas bez jeb kā das 
dis kri mi nā ci jas, t. sk. uz dzi mu ma pa ma ta. Kon ven-
ci jas 2. pants no sa ka pie nā ku mu ik vie na dzī vī bu aiz-
sar gāt ar li ku mu, un 3. pants no sa ka spī dzi nā ša nas 
un ne cil vē cī gas iz tu rē ša nās aiz lie gu mu. Kon ven ci-
jas 13. pants no sa ka pie nā ku mu val stīm no dro ši nāt 
efek tī vus tie sī bu aiz sar dzī bas lī dzek ļus Kon ven ci jā 
no teik to tie sī bu aiz sar dzī bai.

10 Pievienošanās – ar 1990. gada 4. maija deklarāciju, spēkā no 1992. gada 14. maija
11 General Recommendation No.19 of Committee on the Elimination of Discrimination against Women, http://www.un.org/womenwatch/

daw/cedaw/recommendations/index.html 
12 Pievienošanās – ar 1990. gada 4. maija deklarāciju, spēkā no 1992. gada 14. jūlija
13 Pievienošanās – ar 1990. gada 4. maija deklarāciju, spēkā no 1992. gada 14. jūlija
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EP Eiro pas Cil vēk tie sī bu un pa mat brī vī bu aiz sar-
dzī bas kon ven ci jas 3. pants uz liek par pie nā ku mu 
val stij no dro ši nāt spī dzi nā ša nas, ciet sir dī gas vai pa-
ze mo jo šas ap ie ša nās aiz lie gu mu. 4. pants no sa ka 
ik vie na tie sī bas uz brī vī bu un dro šī bu. 6. pants no sa-
ka tie sī bas uz tais nī gu tie su. 8. pants no sa ka ik viena 
tie sī bas uz pri vā to un ģi me nes dzī vi, bet 7. pro to-
ko la 5. pants no sa ka valsts pie nā ku mu no dro ši nāt 
vien lī dzī gas tie sī bas starp lau lā ta jiem, arī šķir ša nās 
ga dī ju mā. 14. pants no sa ka, ka ša jā Kon ven ci jā no-
teik tās tie sī bas no dro ši nā mas bez jeb kā das dis kri mi-
nā ci jas, t. sk. uz dzi mu ma pa ma ta. 13. pants no sa ka, 
ka val stij jā nod ro ši na Kon ven ci jā no teik to tie sī bu 
efek tī vas aiz sar dzī bas me hā nis mi. Mi nē tās tie sī bas 
no dro ši nā mas ne ti kai pri vāt per so nas at tie cī bās ar 
val sti, bet valsts pie nā kums ir no dro ši nāt šo tie sī bu 
ga ran tē ša nu arī sav star pē jās at tie cī bās starp pri vāt-
per so nām.
ANO Bēr nu tie sī bu kon ven ci jas14 19. pants no sa ka, 
ka val stīm ir jā veic vi si ie spē ja mie tie sis kie, ad mi nis-
tra tī vie, so ci ālie un iz glī tī bas pa sā ku mi, lai pa sar gātu 
bēr nu no fi zis kas un emo ci onā las var dar bī bas, bēr-
nam at ro do ties ve cā ku vai ci tas per so nas ap rūpē. 
Val stij jā nod ro ši na efek tī va šo bēr na tie sī bu aiz sar-
dzī ba, kas ie tver so ci ālās prog ram mas bēr na un 
vi ņa ģi me nes lo cek ļu at bal stam, kā arī vi sas iespē-
ja mās ci tas dar bī bas, kas no dro ši na var dar bī bas no-
vēr ša nu, iden ti fi cē ša nu, zi ņo ša nu, iz mek lē ša nu un 
tie sī bu aiz sar dzī bu.
Ie tei kum tie sī bas
ANO 1993. ga da Dek la rā ci jā par var dar bī bas pret 
sie vie ti iz skau ša nu15 no teikts, ka var dar bī ba pret 
sie vie ti ģi me nē ir fi zis ka, sek su āla un emo ci onā la 
var dar bī ba, ie skai tot si ša nu un sek su ālu var dar bī bu 
pret mei te nēm, iz va ro ša nu, un ar eks plu atā ci ju sais-
tī ta var dar bī ba. Bal sto ties uz ANO Kon ven ci ju par 
jeb ku ras sie vie šu dis kri mi nā ci jas iz skau ša nu, ANO 
Starp tau tis ko pa ktu par pil so nis ka jām un po li tis ka-
jām tie sī bām, ANO Starp tau tis ko pa ktu par eko no-
mis ka jām, so ci ālām un kul tū ras tie sī bām, Vis pā rē jo 
cil vēk tie sī bu dek la rā ci ju val stīm, ir pie nā kums no-
dro ši nāt at bil sto šus ad mi nis tra tī vus, ci vi lus un kri mi-
nā lus so dus un san kci jas, lai so dī tu un kom pen sē tu 
šā da vei da no da rī ju mus pret sie vie ti. Val stīm jā nod-

ro ši na arī efek tī va pie kļu ve tie sīb sar gā jo šām in sti tū-
ci jām no var dar bī bas cie tu šām sie vie tēm, kā arī jā-
nod ro ši na vi ņas ar in for mā ci ju par sa vām tie sī bām. 
Val stīm jā nod ro ši na, ka at bil dī gās in sti tū ci jas, ku ras 
ir at bil dī gas par var dar bī bas no vēr ša nu un iz skau-
ša nu un tie sī bu aiz sar dzī bu, ir at bil sto ši ap mā cī tas, 
lai snieg tu efek tī vu pa lī dzī bu var dar bī bas upu riem. 
Val stīm jā nod ro ši na at tie cī gi bu dže ta lī dzek ļu, lai 
no dro ši nā tu šo pie nā ku mu iz pil di.
EP Par la men tā rā Asam ble ja 2002. ga dā pie ņē ma 
re ko men dā ci ju Nr. 1582 “Var dar bī ba pret sie vie ti 
ģi me nē”16, kas dek la rē, ka var dar bī ba ģi me nē ir uz-
ska tām par kri mi nā li so dā mu dar bī bu, un aici na da-
līb val stis at zīt sa vu pie nā ku mu no vērst, iz mek lēt un 
so dīt vi sus var dar bī bas ģi me nē ga dī ju mus, kā arī no-
dro ši nāt aiz sar dzī bu upu riem. Vei ca mo pa sā kumu 
skai tā no teikts pie nā kums no dro ši nāt efek tī vu upuru 
aiz sar dzī bu pēc var dar bī bas ak ta, kā arī vi sas iz mek-
lē ša nas un ci tu ju ri dis ko pro ce dū ru lai kā, kā arī no-
dro ši nāt valsts ap mak sā tus so ci ālās aiz sar dzī bas un 
re ha bi li tā ci jas pa sā ku mus sie vie tēm un bēr niem, 
kas cie tu ši no var dar bī bas ģi me nē. Re ko men dā ci ja 
no sa ka arī to, ka valsts nor ma tī va jiem ak tiem ir jā aiz-
liedz jeb ku ra var dar bī bu ģi me nē un jā pa redz efek-
tīvi upu ra aiz sar dzī bas me hā nis mi, t. sk., pie nā kums 
izo lēt var dar bī go par tne ri no vie no tas saim nie cī bas 
ar upu ri un ie spē jas uz tu rē ties upu ra tu vu mā, kas 
no dro ši nāms bez ie priek šē ja pie nā ku ma pie rā dīt 
var dar bī bu un pa ma to jo ties uz pir mo sū dzī bu, bez 
pie nā ku ma gai dīt tie sas lē mu mu.
ANO Jeb ku ras sie vie šu dis kri mi nā ci jas iz skau ša-
nas ko mi te ja 2004. ga dā ir snie gu si ko men tā rus 
par ANO Kon ven ci jas par jeb ku ras sie vie šu dis kri-
mi nā ci jas iz skau ša nu ie vē ro ša nu Lat vi jā17. Ko men-
tā ros uz svērts, ka Lat vi jā trūkst tie sī bu nor mu, kas 
aiz sar gā tu sie vie ti pret var dar bī bu ģi me nē, kā 
arī sta tis ti kas par to. Šā du pa sā ku mu trū kums lie-
ci na, ka Lat vi jā var dar bī ba ģi me nē tiek uz ska tī ta 
par upu ra un var mā kas pri vā tām at tie cī bām, ne vis 
sa bied rī bas pro blē mu ko pu mā. Lai šo si tu āci ju la-
bo tu, Lat vi jai ir jā pil nvei do sa vi nor ma tī vie ak ti, jā-
nod ro ši na upu ri ar efek tī viem tie sī bu aiz sar dzī bas 
lī dzek ļiem, jā vāc sta tis ti kas da ti par var dar bī bu ģi-
me nē.

14 ANO Bērnu tiesību konvencija ratificēta 1991.gada 4.septembrī, spēkā stājās no 1992.gada 15.maija
15 United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women. A/RES/48/104 (1993), http://www.unhchr.ch/huridocda/

huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En
16 Parliamentary Assembly of Council of Europe Recommendation 1582 (2002) Domestic violence against women
17 Concluding comments: Latvia, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW/C/2004/II/CRP.3/Add.5/Rev.1
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I.1. in for mā ci jas lo gā mi nē tie tie sī bu ak ti un ie tei-
kumi ap stip ri na to, ka Lat vi ja ir ra ti fi cē ju si ļo ti pla šu 
tie sī bu ak tu klās tu, kas vērsts uz var dar bī bas pret 
sie vie ti ģi me nē iz skau ša nu. Arī ANO Bēr nu tie sī bu 
kon ven ci ja pre cī zi de fi nē val stu pie nā ku mus var dar-
bī bas no vēr ša nai pret bēr niem. Paš laik nav ne vie na 
starp tau tis ka tie sī bu do ku men ta, kas skaid ri no-
teiktu dis kri mi nā ci jas aiz lie gu mu at ka rī bā no per so-
nas ve cu ma, un at tie cī bā uz at tie cī bām ģi me nē, līdz 
ar to var dar bī ba pret ve ciem cil vē kiem nav starp tau-
tis ki de fi nē ta kā pro blē ma. PVO zi ņo jums par var dar-
bī bu un ve se lī bu 2002. ga dā var dar bī bu pret ve ciem 
cil vē kiem no rā da kā vie nu no var dar bī bas for mām. 
Lat vi ja nav pie vie no ju sies ne vie nam nor ma tī vam 
ak tam, no ku ra skaid ri iz rie tē tu dis kri mi nā ci jas aiz-
lie gums uz in va li di tā tes pa ma ta, kā arī at tie cī bā uz 
at tie cī bām ģi me nē. Starp tau tis kais tie sī bu akts, no 
ku ra iz riet pie nā kums no vērst var dar bī bu pret in va-
lī diem ģi me nē, ir ANO Kon ven ci ja par per so nu ar in-
va li di tā ti tie sī bām18, ta ču Lat vi ja šo kon ven ci ju nav 
pa rak stī ju si un ra ti fi cē ju si.

Lat vi jas rī cī ba var dar bī bas no vēr ša nai

Valsts rī cī bu var dar bī bas no vēr ša nā rak stu ro gan 
tie sis kais re gu lē jums, gan po li ti ka šī re gu lē ju ma me-
hā nis ma ie dzī vi nā ša nai un var dar bī bas no vēr ša nai. 
Lat vi jas rī cī bu var dar bī bas no vēr ša nai ģi me nē lie lā 
mē rā ie tek mē ju šas starp tau tis kās in sti tū ci jas – var-
dar bī ba un tās no vēr ša na starp tau tis ka jos do ku men-
tos de fi nē ta pre cī zāk ne kā Lat vi jas nor ma tī va jos 
ak tos. Arī rī cīb po li ti kas lī me nī da žā di ar var dar bī bas 
no vēr ša nu sais tī ti pa sā ku mi ir īs te no ti, pa tei co ties 
ār val stu or ga ni zā ci ju un fon du at bal stam. Sī kā ka 
valsts lī me ņa po li ti kas ana lī ze pie dā vā ta 3. no da ļā.

For mā li Lat vi jas Re pub li kas Sa tver sme uz liek par pie-
nā ku mu val stij no dro ši nāt per so nu aiz sar dzī bu pret 
var dar bī bu ģi me nē. Sa tver smes 91. pants no sa ka 
vien lī dzī gu tie sī bu prin ci pu un uni ver sā lu dis kri mi-
nā ci jas aiz lie gu mu. 94. pants no sa ka, ka ik vie nam ir 
tie sī bas uz per so nas ne aiz ska ra mī bu, bet 95. pants 
no sa ka, ka valsts aiz sar gā cil vē ka go du un cie ņu, un 

spī dzi nā ša na, ci tā da ciet sir dī ga vai cie ņu pa ze mo-
jo ša iz tu rē ša nās pret cil vē ku ir aiz lieg ta. 110. pants 
no sa ka, ka valsts īpa ši aiz sar gā ģi me ni, ve cā ku un 
bēr nu tie sī bas. 

Zem āka lī me ņa tie sī bu ak tos var dar bī bas un ģi me-
nes jē dzie ni ne tiek sav star pē ji sais tī ti. Ci vil li kums 
un Kri mi nāl pro ce sa li kums at šķi rī gi trak tē ģi me nes 
jē dzie nu, un var dar bī ba ģi me nē ne tiek iz da līts kā 
īpašs var dar bī bas veids. To Lat vi ja arī at zīst Zi ņo-
ju mā CEDAW19: “Lai gan tie sī bu ak tos ir no teik ta kri-
mi nāl at bil dī ba par fi zis ko var dar bī bu, Valsts cil vēk-
tie sī bu bi rojs uz ska ta, ka Lat vi jas tie sīb sar gā jo šās 
in sti tū ci jas ne pie vērš pie nā cī gu uz ma nī bu fi zis kās 
var dar bī bas iz paus mēm ģi me nē ga dī ju mos, kad 
sie vie tei no da rī tie mie sas bo jā ju mi nav kva li fi cē-
jami kā sma gi vai vis maz vi dē ji sma gi. Tur klāt tie-
sību ak tos nav at ru nā ta psiho lo ģis kā var dar bī ba ne 
dar ba vie tā, ne ģi me nē, kā arī ne ek sis tē tās no vēr-
ša nas me hā nisms. (..) bez valsts at bal sta un no piet-
nām iz mai ņām Kri mi nāl li ku mā, kā arī bez po li ci jas 
dar bi nie ku at tiek smes mai ņas pret var dar bī bu 
ģi menē, ne uz tve rot to ti kai kā ģi me nes strī du, bet 
gan kā kri mi nāl no zie gu mu, un bez valsts un paš val-
dī bu so ci ālās pa lī dzī bas no dro ši nā ju ma var dar bī bas 
upu riem šī pro blē ma ne tiks at ri si nā ta”. CEDAW ko mi-
te ja pēc zi ņo ju ma no klau sī ša nās 2004. ga dā iz tei ca 
ba žas par var dar bī bas ap mē riem pret sie vie ti un tās 
no vēr ša nas tie sis kā re gu lē ju ma trū ku mu20. CEDAW 
zi ņo ju ma pub lis ko ša na Lat vi jā to mēr ne spē ja ie ro-
sināt pro blē mas ri si nā ša nu.

2005. ga dā ANO At tīs tī bas prog ram ma (UNDP), 
ANO Bēr nu fon da Lat vi jas Na ci onā lā ko mi te ja (UNI-
CEF LNK), Pa sau les Ve se lī bas or ga ni zā ci ja (PVO) un 
ANO Ie dzī vo tā ju fonds (UN FPA) sā ka in for ma tī vo 
kam pa ņu pret var dar bī bu Lat vi jā. Or ga ni za to ri plā-
no ja ak tī vi sa dar bo ties ar li kum de vē ju, lai uz la bo tu 
no var dar bī bas cie tu šo sie vie šu tie sis ko aiz sar dzī bu. 
Kam pa ņas ie tva ros ti ka veikts pē tī jums21, ku rā iz vēr-
tē ti Lat vi jas nor ma tī vie ak ti at tie cī bā uz var dar bī bu 
ģi me nē pret sie vie ti un snieg ti priekš li ku mi par sie-
vie šu tie sis ko stā vok li ga dī ju mos, kad tās cie tu šas no 
var dar bī bas. Kam pa ņa ie tvē ra in for ma tī vo pla kātu 

18 Pieņemta ANO Ģenerālajā Asamblejā 2006.gada 13.decembrī, atvērta parakstīšanai 2007.gada 30.martā, pašlaik to ir parakstījušas 102 
valstis un 4 no tām ir arī šo Konvenciju ratificējušās, http://www.un.org/disabilities/convention/signature.shtml 

19 LR Sākotnējais ziņojums par 1979.gada 18.decembra konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas 
Republikā laika posmā līdz 2002.gada 1.janvārim.

20 Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Thirty-first session, 6-23 July 2004, CEDAW/C/2004/II/CRP.3/Add.5/
Rev.1

21 Pētījums ANO kampaņai pret vardarbību. ANO Latvijā, 2005
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iz vie to ša nu vi dē, dis ku si jas starp po li ti kas vei do tā-
jiem, ne val stis ka jām or ga ni zā ci jām, so ci āla jiem dar-
bi nie kiem un žur nā lis tiem, iz glī to jo šus se mi nā rus 
par var dar bī bas pret sie vie tēm no vēr ša nu un pro fe-
si onā lu pa lī dzī bu cie tu ša jām sie vie tēm. Sa bied rī bas 
ve se lī bas fo ku su var dar bī bas no vēr ša nā ģi me nē 
at spo gu ļo ja lek ci ju cikls me di cī nas stu den tiem, ie-
tve rot tā das tē mas kā var dar bī ba pret bēr nu, ār sta 
tak ti ka, sa ska ro ties ar var dar bī bas upu ri, un darbs 
ar bēr niem, ku ri pa kļau ti var dar bī gas iz tu rē ša nās un 
ļaun prā tī bas ris kam22.

Kopš kam pa ņas no ri ses Lat vi jā ir no stip ri nā jies pa-
kal po ju mu snieg ša nas tīkls var dar bī bas upu riem, 
iz vei dots Pro bā ci jas die nests, ku ram ir bū tis ka loma 
no tie sā to var mā ku re ha bi li tā ci jā. Valsts fi nan sē 
bērnu re ha bi li tā ci ju un tie sā to var mā ku re ha bi li-
tā ci ju, ja tie sa to no rī ko. Nā kot nē re ha bi li tā ci jas 
pa kal po ju mu ap jo mu un mēr ķa gru pas plā nots 
pa pla ši nāt, ta ču lī dzek ļi tam tu vā ko ga du valsts bu-
dže tā vēl ne tiek pa re dzē ti. Paš val dī bas fi nan sē pa-
kal po ju mus ci tiem pie au gu ša jiem ģi me nes lo cek-
ļiem at bil sto ši sa vām ie spē jām. No zī mīgs par tne ris 
ne ti kai pa kal po ju mu snieg ša nā, bet arī at tīs tī ša nā 
un lī dzek ļu pie sais tē ir sa bied ris kās or ga ni zā ci jas. 
Pie mē ram, re sur su centrs “Mar ta” kopš 2006. ga da 
no var dar bī bas cie tu ša jām sie vie tēm pie dā vā ju ri-
dis kos pa kal po ju mus.

2006. ga da pir ma jā pus ē Eiro pas Pa do mes Mi nis tru 
ko mi te ja ak cep tē ja var dar bī bas pret sie vie ti no vēr-
ša nas kam pa ņas plā nu, ku rā pie da lās arī Lat vi ja. 
Eiro pas Pa do me ga ta vo jas iz strā dāt Kon ven ci ju 
pret var dar bī bu ģi me nē, kas ne at tiek tos ti kai uz 
no zie dzī giem vai kri mi nā liem var dar bī bas ak tiem, 
bet arī tā diem tie sis kiem un so ci āliem var dar bī bas 
as pek tiem kā sa bied rī bas dzi mu mu ste reo ti pu ie-
tek me uz var dar bī bas at ra žo ša nu u. c.23 Var dar bī ba 
pret sie vie ti ir vie na no se šiem dar bī bas vir zie niem 
dzi mu mu līdz tie sī bas no dro ši nā ša nai jaun ajā Dzi-
mu mu līdz tie sī bas prog ram mā 2007—201024, ta ču 
prog ram ma jo pro jām pa redz ana li zēt si tu āci ju un 

ra dīt kon cep tu ālus ri si nā ju mus, ne vis no sa ka kon-
krē tus no vēr ša nas pa sā ku mus var dar bī bas. 

2007. ga dā Saei mas Cil vēk tie sī bu un so ci ālo lie-
tu ko mi si ja, ie pa zīs to ties ar var dar bī bas ģi me nē 
no vēr šanā ie sais tī to in sti tū ci ju zi ņo ju miem, uz-
deva Mi nis tru ka bi ne tam iz strā dāt kom plek su pro-
blēmu ri si nā ju mu. Mi nis tru ka bi nets šo uz de vu mu 
uz ti cēja Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri jai. Sa vā 
pir ma jā zi ņo ju mā mi nis tri ja25 uz svē ra gal ve nās 
pro blē mas sais tībā ar var dar bī bu ģi me nē, pro ti, 
ju ri dis kās de fi nī ci jas un da tu trū ku mu. Zi ņo ju mā 
ir ie teik ti tra di cionā lie po li ti kas vei do ša nas so ļi –
pro blē mas de fi nē ša na, da tu vāk ša na, tie sis kā re gu-
lē ju ma iz vēr tē ša na, sa bied rī bas in for mē ša na un 
spe ci ālis tu iz glī to ša na, kā arī re ha bi li tā ci jas pa kal-
po ju mu or ga ni zē ša na. Mi nis tru ka bi nets zi ņo ju mu 
ak cep tē ja, un Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri ja 
sa dar bī bā ar Ve se lī bas, Lab klā jī bas, Ties lie tu, Iekš-
lietu mi nis tri ju, Ģe ne rāl pro ku ra tū ru un Tie sīb sargu 
ga ta vo prog ram mu var dar bī bas no vēr ša nai ģi -
menē26. 

Ve se lī bas mi nis tri ja ar sa bied rī bas ve se lī bas stra tē-
ģi ju ir pirm ā mi nis tri ja, kas pie vēr šas var dar bī bai 
ģi me nē. Vien lai kus šī no za re ne uz ņe mas ne vie nu 
no at tie cī gā rī cī bas vir zie na ak ti vi tā tēm. Pār ska-
tot līdz ši nē jo ve se lī bas no za res rī cī bu var dar bī bas 
no vēr ša nā, bez Ve se lī bas mi nis tri jas līdz da lī bas 
da žā dās ar var dar bī bas no vēr ša nu sais tī tās starp-
dis cip li nā rās dar ba gru pās var mi nēt vai rā kas ak-
ti vi tā tes. 2006. ga dā ve se lī bas no za rē ti ka uz sākts 
pi lot pro jekts var dar bī bas ga dī ju mu re ģis trē ša nai, 
kurš, lai arī ne pil nīgs, pir mo rei zi sniedz ie ska tu var-
dar bī bas ga dī ju mu ģi me nē sta tis ti kā. 2007. ga dā 
ti ka iz darīti gro zī ju mi Ārst nie cī bas li ku mā, kas uz-
liek pie nā kumu ārst nie cī bas ie stā dei sniegt zi ņas 
bā riņ tie sai par bēr na dzim ša nu, “ja ir pa ma to tas 
aiz do mas, ka bēr nam ne tiks no dro ši nā ta piln vēr-
tī ga ap rū pe ģi me nē”27. Mi nē tie gro zī ju mi ir vēr sti 
uz zī dai ņu mir stī bas un ve se lī bas kai tē ju mu ma zi-
nā šanu. 

22 Sīkāku informāciju skatīt kampaņas mājas lapā http://www.un.lv/?object_id=1093
23 LM informācija http://www.lm.gov.lv/print.php?id=3898
24 Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010.gadam, Labklājības ministrija, 2007. www.mk.gov.lv/doc/2005/LMprog_

220607_info.doc  
25 Informatīvais ziņojums par problēmām saistībā ar vardarbību ģimenē un to iespējamiem risinājumiem. Bērnu un ģimenes lietu minis-

trija, 2007. gada 5. jūnijs, 1. lpp. www.mk.gov.lv/doc/2005/BMzino_010607.doc
26 Latvijas Republikas Ministru Kabineta Sēdes Protokols 2007.gada 5.jūnijs. ppd.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=5448
27 Likumprojekta “Grozījumi Ārstniecības likumā” anotācija 2007.gada 26.janvāris. http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP0242_0
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Zi ņo ju ma 2. un 3. no da ļā sī kāk ana li zē tas valsts po li-
ti kā un tie sī bu ak tos lie to tās var dar bī bas de fi nī ci jas, 
kā arī ko pie nu un pro fe si onā ļu iz prat ne par var dar-
bību un tās no vēr ša nas me hā nis miem. Pē tī ju ma 
dati lie ci na par vie no tu pre cī zu de fi nī ci ju un stan-
dar ti zē tas me to do lo ģi jas no zī mī bu pro fe si onā lā 
no za res dar bī bā. Par spī ti vie no tam tie sis kam re gu-
lē ju mam, var dar bī bas un tā se ku no vēr ša na da žā-
dos Lat vi jas re ģi onos at šķi ras, lie ci not par ko pie nas 
un pro fe si onā ļu mo ti vā ci jas un sa dar bī bas tra dī ci ju 
no zī mī bu var dar bī bas ap ka ro ša nā.

Lai arī var dar bī ba ir no so dāms fakts, uz ve dī ba, kas 
no ved līdz var dar bī bas ak tam, sa bied rī bā var tikt 
de fi nē ta kā nor ma. Pie mē ram, 2007. ga da va sa rā 
Saei mas Cil vēk tie sī bu ko mi te jas va dī tā ja paus tais 
vie dok lis, ka ve cā ku tie sī bas fi zis ki so dīt bēr nus ir 
re li ģis kās brī vī bas sa stāv da ļa, iz rai sī ja pla šas dis ku si-
jas par ve cā ku va ras lie to ju mu28. Zi ņo jums lie lu uz-
ma nī bu pie vērš var dar bī bas ģi me nē iz prat nei un ko-
pie nā pie ņe ma mai rī cī bai var dar bī bas ga dī ju mā, jo 
tā kal po par at skai tes pun ktu var dar bī bas kul tu rā lā 
kon tek sta mai ņai. Jeb ku ra cī ņa ar var dar bī bu sā kas 
ar iz prat ni par tās vei do ša nās me hā nis miem un at-
pa zī ša nu.

Zi ņo ju ma struk tū ra

Zi ņo ju mu vei do četr as pa mat tē mas. Pirm ā no da ļa 
pie vēr šas var dar bī bas ģi me nē de fi nī ci jai un tās iz-
man to ša nai pē tī ju mam Lat vi jas si tu āci jā. Ša jā no-
da ļā ap lū kots arī PVO pēt nie cī bai ie teik tais eko lo-
ģis kais mo de lis, kas ska tāms pla šāk ne kā vien kār ši 
teh nisks pa līg lī dzek lis, jo ļauj at klāt var dar bī bas iz-
prat nes un no vēr ša nas sa rež gī tī bu.

Ot ra jā no da ļā sī kāk pē tī ta iz prat ne par var dar bī bu 
ko pie nas lī me nī. Vēr tē ti var dar bī bas no vēr ša nā ie-
sais tī to spe ci ālis tu vie dok ļi un iz prat ne par var dar-
bī bas cē lo ņiem un past ip ri no šiem fak to riem, kā arī 
var dar bī bas iz prat ne trīs Lat vi jas pa gas tu ik die nā. 
Pa pil dus iz vēr tē ta me di jos at tē lo tā var dar bī ba ģi-
menē, par pē tī ju ma sā ku ma pun ktu ņe mot 2005. ga da 
ANO kam pa ņu pret var dar bī bu Lat vi jā. Iz prat ne par 
vardar bī bu ir pir mais so lis var dar bī bas at pa zī ša nā 
un vēl mē pēc pār mai ņām gan in di vī da, gan ģi me-
nes, ko pie nas un sa bied rī bas lī me nī.

Tre ša jā no da ļā ana li zē ta var dar bī bas rī cīb po li ti ka 
sais tī bā ar ik die nas dzī vi. Vēr tē ta spe ci ālis tu, die-
nes tu un ģi me ņu rī cī ba un sa dar bī ba, at pa zīs tot 
un no vēr šot var dar bī bu un dzie di not tās se kas. Pē-
tī ta var dar bī bas no vēr ša nas sis tē mas efek ti vi tā te 
no to da līb nie ku re dzes lo ka un uz rā dī tas pro blēm-
zo nas efek tī vas un mērķ tie cī gas rī cīb po li ti kas īs te-
no ša nā.

Ce tur ta jā no da ļā sī ki aplūkota ve se lī bas ap rū pes no-
za res lo ma var dar bī bas no vēr ša nā. Pē tī jums rā da, 
ka tā ir mar gi nā la, ta ču pie rā da ve se lī bas ap rū pes 
no za res ie sais tī ša nās ne pie cie ša mī bu. Vien lai kus 
ko pie na ve se lī bas ap rū pes ne redz kā re sur su var-
darbī bas no vēr ša nā.

Vis bei dzot, no bei gu ma da ļā, ku rā ap ko po ti gan pē-
tī ju ma, gan dar ba gru pas vie dok ļi, sniegti gal ve nie 
se ci nā ju mi par ak tu ālā ka jiem iz ai ci nā ju miem var-
dar bī bas ģi me nē no vēr ša nā valsts, paš val dī bas un 
ne val stis ko or ga ni zā ci ju sek to riem, do ti ie tei ku mi 
sa dar bī bai un vie no tas rī cī bas un at bal sta prog ram-
mas vei do ša nai, kā arī ko pie nu un ģi me ņu ie sais tī-
ša nai tās īs te no ša nā. 

28 Intervija ar Jāni Šmitu lasāma Latvijas Avīzes 2007. gada 21.jūlija numurā. Sabiedrības atbildi var skatīt, piemēram, atklātā vēstulē, kas 
aicina Jāni Šmitu atkāpties no Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja amata http://www.dialogi.lv/article.php?id=2687&t=2&rub=0&lang=2
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Gal ve nā pro blē ma līdz ši nē jos pē tī ju mos par var-
dar bī bu ģi me nē gan Lat vi jā, gan pa sau lē ir pre cī zu 
datu trū kums. Pē tī ju ma sa ga ta vo ša nā iz man to ti jau 
pie eja mi da ti, kas ne tie ši at spo gu ļo var dar bī bas ap-
jo mus caur po li ci jas snieg to sta tis ti ku, snieg tās pa lī-
dzī bas ap jo mu valsts un ne val stis ka jā sek to rā, mē rī-
ju mus ar sa bied rī bas ap tau ju pa lī dzī bu. 2006. ga dā 
šiem da tiem pie vie no ju sies var dar bī bas ģi me nē sta-
tis ti ka Trau mu un ie vai no ju mu re ģis trā1. Ceturta jā 
no da ļā sī kāk ana li zē ti šī pi lot pro jek ta re zul tā ti.

Ot ra pro blē ma ir var dar bī bas de fi nē ša na. Par var-
dar bī bas vei diem un valsts rī cī bu var dar bī bas no-
vēr ša nā ļauj spriest kva li ta tī vie pē tī ju mi, kas ana lizē 
gan tie sis ko re gu lē ju mu, gan tie su prak si, gan var-
dar bī bas por tre tē ju mu sa bied rī bā. Kā uz svērts ie-
va da sa da ļā, var dar bī bas pro blē mas ak tu ali zā cija lie-
lā ko ties bi ju si pa kļau ta starp tau tis ko or ga ni zā ciju 
dar ba kār tī bai un at spo gu ļo lai ka un sa tu ra ziņā 
frag men tā ru ska tī ju mu uz var dar bī bu ģi menē, kā 
gal ve no ak tu ali tā ti iz ce ļot var dar bī bu pret sie vie ti 
un bēr nu.

Par šā zi ņo ju ma pa ma tu ir ņem tas PVO re ko men dā-
ci jas var dar bī bas kla si fi cē ša nai, pēt nie cī bai un ie tei-
kumu ra dī ša nai. PVO var dar bī bas de fi nī ci ja kal po par 
mat ri cu, uz ku ras ie zī mē ti Lat vi jas ga dī ju ma ana lī zē 
uz svēr tie un no klu sē tie var dar bī bas vei di. Pār ņe mot 
PVO pie re dzi un vei do jot di alo gu, bū tis ki ir sa lā got 
iz prat nes par var dar bī bu. At šķi rī bas iz prat nē kal po 
par pa ma tu re ko men dā ci ju iz strā dei – ne iz pro tot uz-
ska tus par var dar bī bu ģi me nē, nav ie spē ja ma PVO re-
ko men dā ci ju ie dzī vi nā ša na. Pa pil dus Lat vi ja pie dā vā 
sa vu at šķi rī go si tu āci jas re dzē ju mu un var dar bī bas cē-
lo ņus. Lie lā at šķi rī ba var dar bī bas rā dī tā jos Eiro pā un 
līdz ības pēc pa dom ju tel pā rā da, ka so ci ālis ma pa gāt-
nes pie re dzei, pri vā tās un pub lis kās tel pas da lī ju ma 
tra dī ci jām, kā arī dzim tes un ģi me nes mo de ļiem ir 
bū tis ka lo ma var dar bī bas cē lo ņu iz prat nē.

1.1. Pa sau les ve se lī bas or ga ni zā ci jas pie eja
var dar bī bas kla si fi kā ci jai

Var dar bī bas kla si fi kā ci ja ir sa rež ģī ta un daudz di-
men si onā la. PVO iz strā dā tā kla si fi kā ci ja ie tver 

var dar bī bas vi des un ie sais tī to per so nu un var dar-
bī bas vei da as pek tus. Pēc ie sais tī to per so nu at tie-
cī bām to ie da la 

(1) uz se vi vēr stā var dar bī bā, kas ie tver paš nāv-
nie cis ku uz ve dī bu un se vis krop ļo ša nu; 

(2) starp per so nu var dar bī bā, ku ra no tiek gan ģi-
me nē, gan ko pie nā; 

(3) ko lek tī va jā var dar bī bā, kas ap tver lie lā kas 
sa bied rī bas gru pas vai valsts so ci ālu, eko no-
misku un po li tis ku mo ti vā ci ju var dar bī bas ak-
ta uz sāk ša nai.

Zi ņo ju mam veik ta jā pē tī ju mā gal ve no kārt ru nāts 
par starp per so nu var dar bī bu, kas no ris ģi me nē. To-
mēr, kā rā da pē tī jums, var dar bī ba ģi me nē ir cie ši 
sais tī ta ar ko pie nu, jo tie ši ša jā lī me nī var dar bī ba 
tiek nor ma li zē ta vai no so dī ta. Pē tī jums da ļē ji pie-
vēr šas arī pret se vi vēr sta jai var dar bī bai. 2005. ga da 
ANO kam pa ņa pret var dar bī bu Lat vi jā paš nā vī bas 
rā dī tā jus sais tī ja ar starp per so nu at tie cī bām ģi me-
nē, ska tot paš nā vību kā se kas var dar bī bai ģi me nē. 
Sī kāk var dar bī bu ģi me nē var ie da līt var dar bī bā in-
tī mo par tne ru star pā, var dar bī bā pret bēr nu un ve-
ciem ļau dīm (skat. 1.1. in for mā ci jas lo gu). Pē tī jums 
rā da, ka Lat vi jā no zī mīgs ir vēl viens var dar bī bas 
veids, ku ru ne uz sver PVO kla si fi kā ci ja – pus au džu 
var dar bī ba pret ve cā kiem, sko lo tā jiem un ko pie nu. 
Sī kāk iz prat ne par šiem var dar bī bas vei diem ana li-
zē ta 2. no da ļā.

Pēc var dar bī bas ak ta vēr tē ju ma to ie da la – fi zis kā, 
sek su ālā, emo ci onā lā var dar bī bā, kā arī tie sī bu at-
ņem ša nā vai ne vē rī bā. Pē dē jais var dar bī bas as pekts 
Lat vi jā ne tiek tie ši sais tīts ar var dar bī bu, un tas nav 
bi jis var dar bī bas kam pa ņas sa stāv da ļa arī 2005. ga dā. 
Zi ņo ju mam veik tais pē tī jums rā da, ka ne vē rī ba un at-
stā ša na bez uz rau dzī bas bie ži pat pro fe si onā ļu vi dū 
tiek iz pras ta kā audzi nā ša nas kļū da vai ār ēju ap stāk ļu 
sa kri tī bas re zul tāts. Gal ve nais šķēr slis, kā pēc ne vē rī-
ba ne tiek uz ska tī ta par var dar bī bu, ir tās uz ska tī ša na 
par ne tī šu. Tur klāt par var dar bī gu no da rī ju mu ne vē-
rī ba kļūst ga dī ju mos, kad tā no ved pie trau mām, 
ie vai no ju miem vai nā ves. 2005. ga dā pēc de ba tēm 
sa bied rī bā Lat vi jā ar gro zī ju miem Lat vi jas Ad mi nis-
tra tī vo pār kā pu mu ko dek sā tika no teik ta at bil dī ba 
par bēr na līdz sep ti ņu ga du ve cu mam at stā ša nu bez 

1. no da ļa. De fi nē jot un pē tot var dar bī bu

1 World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds., Geneva, WHO; 6-7. lpp
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uz rau dzī bas, mai not priekš statu par sa bied rī bā ak cep-
tē ja mu ve cā ku uz ve dī bu. Šā var dar bī bas vei da (PVO 
un arī Lat vi jas nor ma tī vo aktu ska tī ju mā) nor ma li zē-

ša nas tra dī ci ja sa bied rī bā ir viens no cē lo ņiem sa lī dzi-
noši augst ajam trau ma tis mam un mir stī bai bēr nu 
vi dū Lat vi jā.

1.1. In for mā ci jas logs. PVO ska tī jums uz var dar bī bas  vei diem

1. Bēr nu ne pie ska tī ša na un iz man to ša na

PVO bēr na ne pie ska tī ša nas un iz man to ša nas de fi nī ci-
jā ie tver vi sa vei da fi zis ku un/vai emo ci onā lu slik tu 
iz tu rē ša nos pret bēr nu, ne pie ska tī ša nu vai ne vē rī bu, 
kas no ved pie re āla vai po ten ci āla ap drau dē ju ma 
bēr na ve se lī bai, at tīs tī bai, cie ņai vai iz dzī vo ša nai at-
bil dī bas, uz ti cē ša nās vai va ras at tie cī bu kon tek stā. 
Pē tī ju mi rā da, ka var dar bī ba pret bēr niem ir at ka-
rīga no tā diem fak to riem kā 

• ve cā ku dzi mums – mā tes bie žāk ne kā tē vi fi ziski 
ie tek mē bēr nus, ta ču vī rie šu iz da rī tā var dar-
bība nes sma gā kas se kas; 

• ģi me nes struk tū ra un tai pie eja mie re sur si – 
jaun i ve cā ki, vien tu ļie, na ba dzī gie un bez darb-
nie ki bie žāk ir var dar bī gi pret bēr niem; 

• ve cā ku per so nī ba un so ci ālais ka pi tāls – ve cāki 
ar ze mu paš cie ņu, paš kon tro li, ga rī gās ve se lī bas 
pro blē mām bie žāk īs te no var dar bī bu pret bēr nu; 

• var dar bī bas priekš vēs tu re – ve cā ki, kas pa ši bēr-
nī bā pie dzī vo ju ši var dar bī bu, vai ve cā ki, kas ir 
var dar bī gi viens pret ot ru, bie žāk būs var dar-
bīgi arī pret sa viem bēr niem;

• so ci ālā at bal sta trū kums ve cā kiem.
Lat vi jā jau iz man to tā das ģi me nes at bal sta for mas 
kā ve cā ku ap mā cī ba, pār rau dzī ba un me di āci jas pa-
kal po ju mi. Ve se lī bas ap rū pes no za re var uz ņem ties 
daudz lie lā ku lo mu var dar bī bas ga dī ju mu iden ti fi cē-
ša nā, no vēr ša nā un zi ņo ša nā par tiem. Lai to veik tu, 
jā mā ca ve se lī bas ap rū pes dar bi nie ki un jā stan dar ti-
zē īpa šas in ter vi ju teh ni kas un fi zis kās iz mek lē ša nas 
vei di, kā arī me di cī nis kās zi nā ša nas jā sais ta ar so ci-
ālā ris ka fak to riem.

2. Var dar bī ba starp in tī ma jiem par tne riem

Šī var dar bī bas for ma vis bie žāk ir vēr sta pret sie vie ti. 
Vī rie ši bie žāk cieš no var dar bī bas, ku ru iz rai sī jis sve-

ši nieks. Var dar bī ga uz ve dī ba pret par tne ri pa ras ti 
ietver fi zis kas ag re si jas ak tu, psiho lo ģis ku iz man to-
ša nu – pa ze mo ša nu, ie bai dī ša nu, pie spie du sek su-
ālās at tie cī bas un kon tro lē jo šu uz ve dī bu.
Pē tī ju mi rā da, ka var dar bī bu ie tek mē tā di fak to ri 
kā

• in di vi du ālie – na ba dzī ba bēr nī bā, zem i sa snie-
gu mi un ag re sī vas no vir zes jau pus au dža ve-
cumā ie tek mē arī vē lā ku var dar bī bu ģi me nē, 
kā arī ne dro šī ba, zem a paš cie ņa;

• var dar bī bas pie dzī vo ša na bēr nī bā ra da ris ku, 
ta ču ne vien mēr tie šu saik ni ar var dar bī bu in-
tīmo par tne ru star pā;

• al ko ho la lie to ša na past ip ri na, ta ču ne iz rai sa 
var dar bī gu uz ve dī bu;

• kon flikts part ner at tie cī bās.
Var dar bī ba part ner at tie cī bās ne ti kai ie tek mē in di vī-
da ve se lī bu un dzī ves kva li tā ti, bet arī paš cie ņu un 
ie spē ju pie da lī ties ko pie nas dzī vē.

3. Var dar bī ba pret ve ciem cil vē kiem

Lat vi jā dau dzi ve cie ļau dis pa li ku ši bez pie tie ka ma 
valsts at bal sta ve cum die nām un ir lie lā mē rā at ka-
rī gi no sa vas ģi me nes un sa bied rī bas at bal sta. Šī 
var dar bī bas for ma ie tver vien rei zē ju vai at kār to tu 
dar bī bu vai tās trū ku mu uz ti cē ša nās at tie cī bās, kas 
no ved pie kai tē ju ma ve ca jai per so nai. Var dar bī bas 
bie žu mu ie tek mē tā di fak to ri kā upu ra dzi mums –
sie vie tes vis bie žāk ir na ba dzī gā kas un no nāk eko-
no mis ki bez pa lī dzī gā stā vok lī, ta ču arī ve ci vī rie ši 
var kļūt par par tne ru, pie au gu šo bēr nu un citu ra-
di nie ku upu riem tik pat lie lā mē rā kā sie vie tes. Var-
dar bī bu ie tek mē pie au gu šo bēr nu ap rei bi no šu vie lu 
lie to ša na, lī dzek ļu ne no vir zī ša na ve co ģi me nes 
lo cek ļu ap rū pei, stress, ko ra da sli mu vecu cil vē ku 
ap rū pe.

Avots: World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds. Geneva, WHO, 2002.
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1.2. Eko lo ģis kais mo de lis var dar bī bas sak ņu
pē tī ša nā

PVO 2002. ga da zi ņo jums par pa ma ta me to di var-
dar bī bas iz pē tei iz man to ja eko lo ģis ko mo de li. Tā 
pa ma tā2 ir in di vi du ālu un kon tek sta fak to ru mij ie-

dar be, re dzot var dar bī bu kā daudz pa kāp ju fak to ru 
ie tek mi uz uz ve dī bu. Mo de lis iz da la četr us ana lī zes 
lī me ņus: 1) in di vi du ālo; 2) at tie cī bu; 3) ko pie nas; 
4) so cie tā lo jeb sa bied rī bas lī me ni. Sī kāk mo de lis 
iz klās tīts 1.2. in for mā ci jas lo gā.

1.2. In for mā ci jas logs. Eko lo ģis kā pie eja var dar bī bas pē tī ša nā

Pir ma jā jeb in di vi du āla jā lī me nī tiek iden ti fi cē ti 
bio lo ģis kie un so ci ālie rak stur lie lu mi, kas pa lie-
lina var bū tī bu kļūt par upu ri vai var mā ku. Tie pa-
ras ti ir im pul si vi tā te, pa ze mi nā tas spē jas gūt iz glī-
tību, ap rei bi no šo vie lu lie to ša na, ie priek šē ja ag re -
si ja.

Ot ra jā ana lī zes lī me nī tiek pē tī ti tu vā ko so ci ālo at tie-
cī bu tīk lu no zī me var dar bī bas ra dī ša nā – ģi me nē, 
par tne ru un vie nau džu star pā. Ša jā lī me nī var dar bī-
bas no vēr ša na ir sa rež ģī ta, jo tā ir ie grem dē ta at tie-
cī bās ar tu vā ka jiem cil vē kiem un at kār to jas. Vien lai-
kus tas ir lī me nis, ku rā var mā kas un upu ra uz ve dī bu 
var mai nīt. 

Tre šais jeb ko pie nas lī me nis pē ta vi di, ku rā no ris so-
ci ālās at tie cī bas. Ša jā lī me nī tiek iden ti fi cē ti fak to ri, 
kas vei ci na vai ka vē var dar bī bu. At sve ši nā tī ba, bez-
darbs, ap rei bi no šo vie lu lie to ša na ir fak to ri, kas vei-
ci na var dar bī bas iz pla tī ša nos ko pie nā. 

Ce tur tais jeb sa bied rī bas lī me nis pē ta pla šā ku sa bied rī-
bas kon tek stu – kul tū ras nor mas, at tiek smi un iz pratni 
par var dar bī bas vei diem, at se viš ķu tie sī bu pri ori tā ti pār 
ci tām (pie mē ram, ve cā ku tie sī bu pri ori tā te pār bēr na 
lab klā jī bu), vī rie šu virs val dī bu pār sie vie tēm un bēr-
niem, po li ci jas var dar bī bas at bal stī ša nu, nor mas, kas at-
bal sta po li tis ko kon flik tu. Šis kon teksts tiek pausts caur 
ve se lī bas, iz glī tī bas, eko no mi kas un so ci ālo po li ti ku.

Avots: World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds. Geneva, WHO, 2002; 12-13. lpp.

2 World Report on Violence and Health. E.G Krug et al., eds., Geneva, WHO, 12-14. lpp

1.3. Lat vi jas zi ņo ju mam veik tā pē tī ju ma
me to do lo ģi ja

Lat vi jas zi ņo ju ma fo kuss ir var dar bī bas no vēr ša nas 
po li ti ka – in di vī du, ko pie nu un in sti tū ci ju rī cī ba var-
dar bī bas no vēr ša nā. Eko lo ģis kais mo de lis ir iz man-
tots par pa ma tu gan var dar bī bas no vēr ša nas ana-
lī zei, gan pa ša var dar bī bas fe no me na iz vēr tē ša nai 
sais tī bā ar šo po li ti ku. Var dar bī bas no vēr ša nas po li-
ti ka ir ana li zē ta vi sos četr os lī me ņos. 

Sa bied rī bas lī me nī mēs rau gā mies uz var dar bī bas 
po li ti kas vie tu ap lū ko ja mo jau tā ju mu ran gā, vis pār-
pie ņem ta jām nor mām, dzi mu mu un pa au džu at-
tie cī bu lo mām, kā arī at bil dī bas da lī ju mu, vei do jot 
iz prat ni par var dar bī bu ģi me nē. Me di ju dis kurss, 
po li ti kas do ku men ti, pē tī ju mi, kam pa ņas un tie sību 
ak tu iz pē te kal po par pa ma tu šā lī me ņa ana lī zei. 
PVO da ti rā da, ka eko no mis ka jam, so ci āla jam un 

po li tis ka jam kon tek stam ša jā lī me nī ir iz šķi rī ga lo-
ma. Lat vi jas zi ņo jums past ar pi nā ti at sau cas uz šiem 
fak to riem, pie ņe mot to par fo nu, ta ču pa dzi ļi nā ti ne-
pē tot to kop sa ka rī bu ar var dar bī bas rā dī tā jiem.

Ko pie nu lī me nī mēs pē tī jām kon krē tu ko lek tī vu un 
ko pie nu rī cī bu var dar bī bas ģi me nē no vēr ša nā vai ig-
no rē ša nā. In ter vi jas un fo ku sa gru pu dis ku si jas ļāva 
ie zī mēt so ci ālo saik ņu tīk lu un sa dar bī bas prak ses var-
dar bī bas no vēr ša nā. Sā kot nē ji pē tī jums ie kļā va so ci-
ālos dar bi nie kus, ju ris tus, ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis-
tus, paš val dī bas un valsts po li cis tus, sko lu pe da go gus 
un psiho lo gus, bā riņ tie su un ne val stis ko or ga ni zā ci ju 
un pa lī dzī bas snie dzē ju pār stāv jus. Ta ču ie zī mē jot so-
ci ālos tīk lus, no zī mī gu vie tu ta jā ie ņē ma sa lī dzi no ši 
ne sen iz vei do tais Pro bā ci jas die nests, ku ra pār stāv ji 
ti ka ie kļau ti pē tī ju ma mēr ķa gru pā. Iz pē te ti ka veik ta 
trīs Lat vi jas re ģi onos, pro ti, Lat ga lē, Kur ze mē, kā arī 
Rīgā un tās ap kār tnē, ie kļau jot gan lau kos, gan pil sē-
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tās dzī vo jo šos spe ci ālis tus. Ko pu mā 10 fo ku sa gru pu 
dis ku si jās da žā dās Lat vi jas vie tās pie da lī jās 84 da līb-
nie ki – ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis ti, sa bied rī bas ve-
se lī bas re ģi onā lie ko or di na to ri, valsts un paš val dī bu 
po li cis ti, so ci ālie dar bi nie ki, bēr nu tie sī bu in spek to ri, 
bā riņ tie sas, paš val dī bas, Pro bā ci jas die nes ta dar bi-
nie ki, krī zes cen tru un ci tu ne val stis ko or ga ni zā ci ju 
pār stāv ji. Tos se šus mēr ķa gru pas da līb nie kus, ku ri 
ne va rē ja pie da lī ties dis ku si jās, pēt nie ki in ter vē ja. 

Pa pil dus ko pie nas lī me nis ti ka pē tīts ar eks pe dī ci jas 
jeb lau ka dar ba pa lī dzī bu. Pēt nie ki trīs līdz sep ti ņas 
die nas pa va dī ja trīs pa gas tos da žā dos Lat vi jas re-
ģionos – Lat ga lē, Kur ze mē un Zem ga lē –, vei cot līdz-
da lī bas no vē ro ša nu, ru nā jot ar pa gas ta ie dzī vo tā-
jiem un vie tē jo in sti tū ci ju pār stāv jiem. Šā di ti ka ie gū ta 
re ģi onā lā di men si ja, kas pie rā dī ja kul tū ras fak to ru no-
zī mi var dar bī bas pro blē mas de fi nē ša nā un ko pie nas 
rī cī bas nor ma li zē ša nā. Gan in ter vi jas un gru pu dis ku-
si jas, gan lau ka darbs ļā va pa rā dīt ko pie nas tra dī ci ju 
un at bal sta no zī mī bu gan tie sī bu ak tu, gan valsts 
in sti tū ci ju dar bī bā. Ko pie nu lī me nī ti ka pē tī tas arī 
po zi tī vās sa dar bī bas prak ses var dar bī bas no vēr šanā. 
Zi ņo ju ma tek stā ie kļau ti sa īsi nā ti lau ka pē tī juma ap-
rak sti. Pil nā ver si jā tie pie eja mi tī mek ļa viet nē www.
sva.gov.lv kā pa pil du re surss zi ņo ju mam.

So ci ālo at tie cī bu lī me nis ti ka pē tīts gan tie ši lau ka 
pē tī ju mā, gan past ar pi nā ti caur var dar bī bas no vēr-
ša nā ie sais tī to spe ci ālis tu ska tī ju mu. Šis lī me nis 
vei do ja lie lā ko pār bau dī ju mu spe ci ālis tu prak tis-
ka jai dar bī bai. At šķi rī bā no PVO de fi nē tās pie ejas, 
Lat vi jas zi ņo jums lie lu uz ma nī bu pie vēr sa at tie cī bu 
kva li tā tei – cil vē ku spē jai rū pē ties par tu vā ka jiem cil-
vē kiem un at bal stīt tos, kas ie tek mē vi sus starp per-
so nu var dar bī bas vei dus ģi me nē. Tie ši šim lī me nim 
cau ri vi jas gan ko pie nas at tiek sme, stig ma ti zē jot 
var dar bī bu, gan sa bied rī bas vēr tī bu sis tē ma, kas 
bal stās pat ri ar hā lās vēr tī bās un no sa ka at tie cī bu 
hie rar hi ju, ig no rē jot at tie cī bu vei do ša nas pro ce su.

Vis bei dzot in di vi du āla jā lī me nī vēr tē ta var dar bī bas no-
vēr ša nas spe ci ālis tu in di vi du ālā mo ti vā ci ja, zi nā ša nas 
un pras mes, no vēr šot var dar bī bu. Pē tī jums bal stās 
uz pa šu spe ci ālis tu un ko pie nas sub jek tī vu var dar bī-
bas ap ka ro ša nas vēr tē ju mu. In di vī du kā var mā ku un 
upuru rī cī ba ana li zē ta past ar pi nā ti, caur spe ci ālis tu 
un ko pie nu stās tiem, pie ņe mot tos kā sub jek tī vas 
ver si jas, ku ras, vei do jot se ci nā ju mus, sa lī dzi nā tas ar 
PVO zi ņo ju mā iz strā dā ta jiem me hā nis miem.

Bez šīm me to dēm lie to ta arī jau pie mi nē to spe ci ā-
lis tu gru pu an ke tē ša na. An ke ta ap tver vi sus četr us 
ana lī zes lī me ņus, pār bau dot bie žāk sa sto pa mos 
uz ska tus par var dar bī bu un tās cē lo ņiem, rī cī bas 
nor ma ti vi tā ti un ne for mā lo re gu lē ju mu in sti tū ci jās, 
bie žāk sa sto pa mās pro blē mas un to ri si nā ju mus, kā 
arī īs te no to po zi tī vo prak si. An ke tas pa lī dzē ja iz pla-
tīt Sa bied rī bas ve se lī bas aģen tū ra, iz man to jot re ģi-
onā lo ko or di na to ru tīk lu, kas bi ja no zī mīgs re surss 
arī dis ku si ju or ga ni zē ša nā. Ko pu mā an ke tas aiz pil-
dīja 111 res pon den tu. Vi sak tī vā kie bi ja Vid ze mes un 
Lat ga les spe ci ālis ti, aiz pil dot 74% vi su an ke tu, kā arī 
so ci ālie dar bi nie ki un pe da go gi, aiz pil dot at tie cī gi 
44% un 22% an ke tu. Ārst nie cī bas per so nas aiz pil-
dīja 17% an ke tu. Aiz pil dī to an ke tu skaits nav pie tie-
ka mi re pre zen ta tīvs, lai at spo gu ļo tu si tu āci ju vi sā 
Lat vi jā un kat rā no za rē, to mēr tas ie zī mē zi nā mas 
ten den ces un iz man tots kā pla šāks vie dok ļa fo rums 
pa pil dus dis ku si jām. Gan an ke tu, gan fo ku sa gru pu 
jau tā ju mi pie eja mi tī mek ļa viet nē www.sva.gov.lv.

1.4. Se ci nā ju mi

Ska ta pun kta un iz pē tes me to do lo ģi jas de fi nē ša na, 
iz man to jot Pa sau les ve se lī bas or ga ni zā ci jas ie teik to 
kla si fi kā ci ju, pē tī ju ma gai tā at tais no jās un kal po ja 
par pa ma tu de ba tēm, ap sprie žot ār ēji par pa rei zu 
pie ņem to un pie re dzes lī me nī iz dzī vo to iz prat ni par 
var dar bī bu. Pē tī ju mam ti ka iz vē lē ta ak tī va da līb nieku 
ie sais tes for ma, iz man to jot sa bied rī bas ve se lī bas 
ko or di na to ru tīk lu un da žā do spe ci ālis tu at sau cī bu. 
Uz līdz da lī bu bal stī tai pē tī ju mu da līb nie ku ie sais tei 
ir sa vas priekš ro cī bas un trū ku mi. An ke tē ša nā tas ra-
dī jis da žu re ģi onu un spe ci ali tā šu pār sva ru res pon-
den tu vi dū, vien lai kus ne tie ši lie ci not par in te re si, 
kā arī in for mā ci jas ap mai ņu un sa dar bī bas tīk lu in-
sti tū ci ju star pā. 

Dis ku si ju da līb nie ku ak ti vi tā te ap lie ci nā ja tē mas sva rī-
gu mu, un vie tu mis dis ku si jas kļu va par pir mo fo rumu 
pro blē mas ap sprie ša nai starp no za ru lī me nī. Dis ku-
si jas pa rā dī ja arī re ģi onā lās at šķi rī bas pro blē mas 
ak tu ali zē ša nas ne pie cie ša mī bā. Lat ga les un Vid ze-
mes dis ku si jās ti ka pausts ak tīvs at balsts tē mas ak tu-
ali zē ša nai. Dis ku si jas Kur ze mē un Rī gā pa rā dī ja, ka 
var dar bī bas tē ma jau ir at pa zī ta un dis ku tē ta. Zi ņo-
juma pub li cē ša na ir at grie ze nis kā sai te pie pē tī ju ma 
da līb nie kiem un ci tiem in te re sen tiem, kal po jot par 
uz stā dī ju mu tā lā kai dis ku si jai un pa ma tu rī cī bai.
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Ša jā no da ļā ana li zē ta gan iz prat ne par var dar bī bu, 
gan tās cē lo ņi un past ip ri no šie fak to ri in di vi du ālā, 
ģi me nes at tie cī bu, ko pie nas un sa bied rī bas lī me nī. 
Iz prat ne par var dar bī bu at šķi ras da žā du Lat vi jas re-
ģi onu pa gas tos. Var dar bī bas no vēr ša nas po li ti ka 
un nor ma tī vais re gu lē jums bie ži no nāk kon flik tā ar 
ko pie nas un ģi me nes vēr tī bām, ra dot problēmas 
po li ti kas īs te no ša nai un li ku mu pie mē ro ša nai, kas 
sī kāk ana li zē ta nā ka ma jā no da ļā.

Var dar bī bas cē lo ņi ša jā no da ļā ska tī ti di vos lī me ņos. 
Pirm kārt, pa šas ko pie nas un spe ci ālis tu ska tī ju mā. 
Otr kārt, ana li zē jot ko pie nas at tiek smes un cē loņ sa-
ka rī bas iz prat nes ie tek mi uz var dar bī bas no vēr ša-
nas ak ti vi tā tēm ko pie nā. Iz prat ne un uz tve re ir cie ši 
sais tī ta ar rī cī bu, ne at ka rī gi no tā, vai var dar bī bā 
iesais tī ta jām per so nām ir ģi me nes, kai mi ņu, vai pro-
fe si onā lās at tie cī bas. 

Īpa ša no zī me no da ļā pie vēr sta ar pat ri ar hā lo ģi-
menes mo de li sais tī ta jām dzi mu mu lo mām un ste-
reo ti piem, kas no sa ka at tie cī bas ģi me nē, ko pie nā 
un bie ži arī spe ci ālis tu rī cī bu. Pār mai ņas ģi me nē, 
ko ra da so ci oe ko no mis kās si tu āci jas mai ņa, ļauj 
Lat vijā ie nākt jaun ām var dar bī bas for mām. Vie na 
no tām ir ma te ri ālās lab klā jī bas jau tā ju mu ri si nā-
šana uz bēr nu emo ci onā lās un fi zis kās dro šī bas 
rēķi na, ve cā kiem strā dā jot ga ras stun das vai mek lē-
jot dar bu ār ze mēs. Ot ra jaun ā var dar bī bas iz paus-
me ir bēr nu var dar bība pret ve cā kiem, iz man to jot 
bēr nu tie sī bas kā ie roci ve cā ku emo ci onā lai ie tek-
mē ša nai.

Šī no da ļa ir iz strā dā ta, bal sto ties uz fo ku sa gru pu 
dis ku si jās, in ter vi jās un lau ka dar bā ie gū to in for mā-
ci ju, sa lī dzi not to ar pie eja miem sta tis tis kas un ci tu 
pē tī ju mu da tiem.

2.1. Var dar bī bas cē lo ņi
So ci oe ko no mis kais ie tvars ir no zī mīgs kon teksts 
gan pa šam var dar bī bas ak tam, gan tā no vēr ša nas 
po li ti kai. Pār eja uz tir gus eko no mi ku ir dau dzus at-
stā ju si bez so ci ālās dro šī bas tīk liem, dar ba un sta-
bi liem ie nā ku miem. Ar so ci ālo ne dro šī bu sais tī tais 
stress, kas ie zī mē jas vis pirms in di vi du ālā lī me nī, ie-
tek mē arī cil vē cis kās at tie cī bas so ci āla jos tīk los gan 
ģi me nes, gan pla šā kas ko pie nas ie tva ros. Vien lai kus 

ne ti kai si tu āci ja, bet arī veids, kā cil vē ki redz pār mai-
ņas, ļauj at klāt var dar bī bas fe no me na kom plek so 
da bu. Pē tī ju ma da līb nie ku vei do tā var dar bī bas cē-
lo nī ba, par pa ma tu iz man to jot eko lo ģis kā mo de ļa 
ska tī ju mu, re dza ma 2.1. at tē lā.

Ne vien lī dzī ba
So ci āli eko no mis kā si tu āci ja īpa ši ne iz de vī gās po zī-
ci jās no stā da at se viš ķas ie dzī vo tā ju gru pas – ve cus 
cil vē kus, sie vie tes. Lie lā mē rā ve co cil vē ku at ka rī ba 
no bēr niem vai arī ot rā di (kad pie au gu šiem bēr niem 
ve cā ku pen si ja ir vie nī gais iz ti kas avots) arī pro vo cē 
si tu āci jas, kad ve cie cil vē ki pie dzī vo pret se vi vēr stu 
var dar bī bu. 

Vis pā rē jais valsts eko no mis kais stā vok lis un ze mās
algas ne no dro ši na to, ka, pie mē ram, sie vie te ar bērnu 
vai bēr niem va rē tu vie na pa ti no dro ši nāt sa vas un 
bēr nu va ja dzī bas. Tur klāt jā ņem vē rā, ka da ļa no 
var dar bī bas ga dī ju miem ģi me nē ir sais tī ta ar ci tām 
so ci ālām un per so nī gām pro blē mām, pie mē ram, iz-
glī tī bas un dar ba pie re dzes trū ku mu, at ka rī bas vie lu 
lie to ša nu, ze mu paš ap zi ņu, ne at tīs tī tu so ci ālo kon-
tak tu tīk lu, ne pie cie ša mī bu rū pē ties par ma ziem 
bēr niem un ci tiem.

Tie šas cē loņ sa ka rī bas starp eko no mis ko si tu āci ju, 
at ka rī bām un var dar bī bu to mēr nav. Ne vi si cil vē ki 
eko no mis ki ne lab vē lī gos pa gas tos ir var dar bī gi un 
at ka rī gi. Var dar bī ba ir vien līdz sa sto pa ma arī tu rī gās 
ģi me nēs. Na ba dzī bas un eko no mis kās si tu āci jas 
vai no ša na var dar bī bas iz rai sī ša nā ļauj pa ma tot at bil-
dī bas no ņem ša nu no kon krē tā spe ci ālis ta un ko pie-
nas ple ciem un pār celt to uz ap stāk ļiem, val sti vai 
paš val dī bu, kā arī stig ma ti zē var dar bī bu kā trū cī go 
ģi me ņu pro blē mu. Šis ste reo tips ir viens no do mi-
nē jo šiem var dar bī bas pro blē mas uz tve rē un ka vē 
ini ci atī vas si tu āci jas mai ņai.

So ci ālā apā ti ja: bez darbs un pār slo go tī ba
Ģi me nes, ku rās no ti ku si var dar bī ba, spe ci ālis ti no-
sa cī ti ie da la di vās gru pās. Vie nas ir tā sau ktās ne lab-
vē lī gās jeb “dzē rāj ģi me nes”, ku rās bēr na pa me ša na 
no vār tā sais tī ta ar ve cā ku ne spē ju ie kļau ties dar ba 
tir gū un at ri si nāt sa dzī ves pro blē mas. Ot ra gru pa, ir 
t. s. ār ēji lab vē lī gās, ma te ri āli la bāk si tu ētas ģi me nes, 
ku rās bēr na no vār tā pa me ša na sais tī ta ar ve cā ku aiz-
ņem tī bu un stre su, ko iz rai sa pār slo dze, ap vie no jot 

2. NO DA ĻA. IZ PRO TOT VAR DAR BĪ BU ĢI ME NĒ
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2.1. attēls. Vardarbības ģimenē cēloņi un pastiprinošie faktori ekoloģiskā modeļa skatījumā
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vai rā kus dar bus. Ša jā ģi me ņu gru pā ie tilpst ve cā ki, 
ku ri cen šas se vi un bēr nu ma te ri āli no dro ši nāt, dara 
to at bil sto ši sa vām spē jām un Lat vi jas so ci āla jai, 
eko no mis ka jai dar ba tir gus vi dei. Ne re ti ve cā ki arī 
pār dzī vo sa vu iz vē li un ap zi nās tās se kas, ta ču pa-
ma to to ar bez iz ejas si tu āci ju. Tu rī ga jām un ma te-
riāli la bāk si tu ēta jām ģi me nēm bie žāk tiek pie dē-
vē ta emo ci onā lā var dar bī ba. 

Lat ga les lau ka pē tī jums lie ci na par ko pie nas dzī-
ves mai ņu, pār ne sot sa bied ris ko ak ti vi tā ti uz tu vē-
jās pil sē tas liel vei ka liem, kul tū ras un iz klai des pa-
sā ku miem un tele vi zo rā re dza ma jām at tie cī bām. 
Pil sē tā tiek ap mek lē tas gan sko las, gan ār stu prak-
ses. Vai rā ki ap tau jā tie uz svē ra, ka ko pie nas lī me nī 
no ri si nās zi nā ma at sve ši nā tī ba: [A]rī mū su lai kos 
bi ja i krus tī bas, bi ja kā zas, bē res, ne teik šu, ka cil vē ki 
ne dzē ra, dzē ra, var būt pat bie žāk sa la sī jās ko pā, bi ja 
lie lā ka drau dzī ba starp ra diem, starp ģi me nēm. Sav-
star pē jo sa tik ša nos daudz ta gad re tāk sa sto pa mies, 
ar ra diem un vi siem. (fel dše re) Mai nās at tie cī bas ne 
ti kai drau gu un ra du star pā, bet arī ci tu cil vē cis ko 
kon tak tu kļūst ma zāk. Past nieks, kas līdz šim pil dī-
jis vie tē jā ziņ ne ša un psiho lo ga lo mu, īpa ši ve ciem 
cil vē kiem, ta gad ir daudz aiz ņem tāks, jo vi ņam trīs 
rei zes pa lie li nā ta ap kal po ja mā te ri to ri ja.

Un tad viņš arī redz, tas cil vēks – redz, kā – viens var dzī vot la bi un skais ti. Bet man? Ka pēc? Pa ko? Un tad nu 
tā dus ma nāk ār ā. (..) Jā, ir ga dī ju mi dro ši vien, kad arī ar var dar bī bu no dar bo jas kāds, kam ir nau da un kam ir 
va ra, un kam ir arī gal va var būt uz ple ciem. Ir dro ši vien. Bet var būt tie nav tik bie ži ga dī ju mi. Bet lie lā ko ties jau 
ar to var dar bī bu no dar bo jas tie, kas mums te i zem āk pa zā li, nu, kam ne vei cas dzī vē, un kam arī... Ka pēc viš sit, 
nu, ka pēc? Ta pēc, ka vi ņam ne kā ne iet tai dzī vē – ne vi ņam ir nau da, ne vi ņam ir stā vok lis sa bied rī bā. Nu, ne kas. 
Vi ņam pa šam lie kas – vi ņam ne kā vairs nav. Nu, ko tad, nu. Vis i vai nig. Nu, tad es ar tām dū rēm arī vi ci nā šos. 
Un tad vien al ga ku ram. (Kur ze mes lau ka pē tī jums)

Vēr tī bu sis tē mas pār orien tā ci ja uz dar ba tir gu un 
ie nā ku miem pro vo cē jaun a vei da var dar bī bas for-
mas – bēr nu at stā ša nu no vār tā, ag re si ju, kas ro das 
pat stā vī gas sprie dzes un pār slo dzes dēļ. Vie na no 
ti pis kām ten den cēm ir ma te ri ālo vēr tī bu do mi nē-
ša na, kā da eks per ta vār diem sa kot, “kad cil vē cis kās 
at tie cī bas tiek sa mai nī tas pret biz ne su”. Dar ba ho-
lisms nav ti kai vēr tī bu jau tā jums, bet arī pie spie du 
iz eja no krī zes ta jās ģi me nēs, kur ap gād nie ki strā-
dā zem i at al go tās pro fe si jās un ie nā ku mu lī me ni 
kom pen sē ar lie lā ku dar ba slo dzi1. Arī ve cā ku mig-
rā ci ja dar ba mek lē ju mos ie tek mē at tie cī bas ģi -
me nē – bēr ni iz jūt mī les tī bas un at bal sta trū ku mu. 
Cil vēks, kas ir var dar bīgs pret bēr niem, vis bie žāk 
ir ve cāks, kam nav sa kār to ta dzī ve, ir daudz dar ba, 
maz nau das, lie la sprie dze, kas tiek “iz gāz ta” uz 
bērniem.

Var dar bī bā, ko veic pus au dži, pie au gu šie vai no da-
tor spē les vai arī tele vī zi ju, ku rā de mon strē ag re sī vas 
fil mas. Vien lai kus ve cā ku aiz ņem tī ba un in te re ses 
zudums par bēr niem sniedz ie spē ju lai ka pa va dī ša-
nai pie da tor spē lēm vai tele vi zo ra. Pē tī ju ma da līb-
nie ki vis bie žāk šo saik ni ne sa ska ta, un si tu ācijā tiek 
vai no ta valsts, kas ra da tā dus ap stāk ļus, kas abus ve-
cā kus spiež at ras ties dar bā. 

1 Strādājošo nabadzīgo vai strādājošo maznodrošināto problēma aprakstīta arī Odne Oslands (Aadne Aasland), 2006. Latvijas iedzīvotāju 
attieksme pret labklājības sistēmu. Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana: situācijas izvērtējums Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 
73.–91. lpp. 

Maz no dar bo jas ar bēr niem. Jo ir di vas ka te go ri jas, tā tad, ir vai tās ne lab vē lī gās ģi me nes, kur ir ne pa ba ro ti, 
ne ap ģēr bti bēr ni, ku ri ir ba dā. Tur ir lie lā ka pat mī les tī ba. .. Iz ņe mot vi ņu [bēr nu] no tās ģi me nes, lai vien al ga 
cik la bi kur bū tu, viņš grib pie sa vas dzē rāj mā tes, ja. Un vi ņa iz gu ļas un it kā tur tā mī les tī ba vēl lie lā ka. Ot rais 
ir tās ģi me nes, kur ir vi sa pie tie ko ši, bet kur tik tie šām es ska tos, kas no tiek, ja cil vē kam ir labs, la bi ap mak sāts 
darbs. Jau ļo ti daudz kur ģi me nē ie nāk pat pirms pus ga da, ap pus ga du auk le, ja. Jā, mam ma at skrien. Mam ma 
atskrien zi not, kur ir di vi bēr ni. Tā du ģi me ņu mam ma strā dā vie nā, ot rā, tre šā dar bā, ja, vi ņa ie skrien, vi ņa sa-
bu čo tos bēr nu un ar to arī tas bei dzas. Es sa ku: “Bet tev ir jā būt pie vi ņa!” Ba ro auk le, kopj auk le, grā ma tu la sa 
auk le, vi su da ra auk le. Mam ma ie skrien un aizs krien. Tā pēc jau arī tā das at tie cī bas vei do jas. (Lat ga le, ģi me nes 
ār ste)
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Par var dar bī bas ie mes lu mi not ab strak tus vai grū ti 
at ri si nā mus fak to rus, tiek no ņem ta at bil dī ba gan 
no pa šas ko pie nas, gan kon krē tā in di vī da, kurš ir 
var mā cīgs vai ar sa vu rī cī bu vei ci na var mā cī bu. Līdz 
ar to arī šā da rī cī ba kļūst par var dar bī bu vei ci no šu 
fak to ru.

Al ko ho la lie to ša na
Starp var dar bī bas cē lo ņiem in di vi du āla jā lī me nī visi 
pē tī ju ma da līb nie ki vis bie žāk min al ko ho la lie to-
 šanu. Kāds Kur ze mes lau ka pē tī ju ma da līb nieks no-
rā da – ja tiek lie tots al ko hols, cie tu šais var būt tas, 
kas pir mais ga dās pa ro kai, vis bie žāk ģi me nes lo-
cek ļi. Vie nā no in ter vi jām gan pa rā dās arī vie dok lis, 
ka pa gas tā uz ko pē jā valsts fo na al ko hols nav tik sa-
mil zu si pro blē ma. To mēr kā var dar bī bu ie tek mē jošs 
fak tors tas in ter vi jās pār lie ci no ši tiek mi nēts pir ma jā 
vie tā. 

Kur ze mes un Zem ga les lau ka pē tī ju mos var mā ka 
ti pis ki ir vī rie tis, kas lie to al ko ho lu, tā pēc kļūst ag re-
sīvs un ne kon tro lē sa vu uz ve dī bu. Kad viņš nav dzē-
ris, viņš ir tāds pats kā vi si pā rē jie ko pie nas ie dzī vo-
tā ji: Nu, kā var pa teikt, ar ko at šķi ras, kad skaid rā, tad 
ne ar ko ne at šķi ras, kad pie dzē ries, tad ar vi su at šķi ras: 
ag re sīvs, ne ap mie ri nāts, vai no vi sus. (Zem ga les lau ka 
pē tī jums)

Al ko ho la no dē vē ša na par vī rie šu pro blē mu ap slēpj 
sie vie šu al ko ho lis mu kā sie vie tes lo mai ne at bil sto-
šu ie zī mi. Lat ga les lau ka pē tī jums rā da, ka ko pie na 
brī vāk uz tver fak tu, ka dzer ne ti kai vī rie ši, bet arī sie-
vie tes. Pār sva rā al ko ho lu lie to mā jās, klu sī bā: Mums 
nav dzē rā ju klai ņo tā ju, pēc ie spē jas klu sāk. Bet kā tas 
klu sums sa nāk? Bei dzas ar po li ci ju. Vīrs iz sauc po li ci ju, 
sie va ir pie dzē ru sies, tra ko, iz sauc po li ci ju. (bā riņ tie sas 
priekš sē dē tā ja) Eks per tu vi dū nav īs tas sub jek tī vas 
skaid rī bas par to, vai sa slim ša na ar al ko ho lis mu pie-
aug, bet lie lā kā da ļa arī nā kot nē to sa ska ta kā gal-
veno var dar bī bas ka ta li za to ru.

Ko pie nā al ko ho la lie to ša na tiek uz ska tī ta par so ci ālu 
var dar bī bas iz rai sī tā ju, tā pēc to vien lai kus var uz ska-
tīt gan var dar bī bas past ip ri nā tā ju, gan fak to ru, kas 
no ņem at bil dī bu. Zem ga les lau ka pē tī ju mā vī rie tis, 

Ve cā ki ne drīkst at ļaut ska tī ties tā das fil mas. Es strā dā ju ar bēr niem, kam ir at tīs tī bas pro blē mas – lie la da ļa pat 
ne ru nā. Bēr ni no le go klu cī šiem tai sa ie ro čus, vi ņi, kā to re dzē ju si fil mā, uz pil da, pie iet pie bēr na, no šauj sa vu 
bied ru, nu, nor mā li? No pūš un liek ka ba tā. (Zem ga les lau ka pē tī jums)

kas pats lie to al ko ho lu, sa vu ne adek vā to rī cī bu rei-
bu ma stā vok lī at tais no ar al ko ho lu, bet pats vai nīgs 
ne jū tas: Kā, nu, vi si ta gad dzer, es arī dze ru, nu, ir rei-
zēm pro blē mas. Es pats dzē ru mā bi ju lo gu iz si tis, nu, 
bi ja, skaid rā prā tā ne bū tu to da rī jis.

Var mā kas per so nī bas ie zī mes
Vi si pē tī ju ma da līb nie ki kā var dar bī bu vei ci no šus 
fak to rus pie min psi his ku ne līdz sva ro tī bu, ne sa val-
dī bu vai greiz sir dī bu. Vai rāk kārt ti ka no rā dīts, ka ārēji 
var dar bī gais sub jekts ne kā di ne at šķi ras no ci tiem 
un pie tie ka mi bie ži ie spē ja mas si tu āci jas, kad cē lo-
ņus in di vi du ālā lī me nī ko pie na ne spēj iden ti fi cēt. 

Var dar bī bu sek mē arī ne pras me ri si nāt sa dzī vis kas 
si tu āci jas, kas no ved pie ne vē rī bas pret bēr niem. 
Ne pras me or ga ni zēt sa dzī vi vis tie šāk ie tek mē bēr nu 
lab klā jī bu – piln vēr tī ga uz tu ra, sa dzī ves ap stāk ļu 
no dro ši nā ša nu. 

At tie cī bas ģi me nē
At tie cī bas in tī mo par tne ru star pā kā var dar bī bas 
cē lo nis ir daudz slā ņains var dar bī bu ie tek mē jošs 
fak tors. Var dar bī bas in di vi du ālā lī me ņa cē lo nī ba 
at bil dī bu par var dar bī bu ģi me nē ļauj ie nest pa šā 
ģi me nē, pa ma to jot ko pie nas ne ie jauk ša nos. Ne ie-
jauk ša nās kul tū ra dar bo jas kā var dar bī bu vei ci nošs 
fak tors, jo var dar bī ba tiek slēp ta no ko pie nas acīm 
un ka vē var dar bī bas no vēr ša nas rī cī bas ie sak ņo ša-
nos ko pie nā. 

Tā Kur ze mes lau ka pē tī ju mā kā ie spē ja mie cē lo ņi 
var dar bī bai tiek mi nē tas pār a ne sa ska ņas nau das 
zi ņā, ap ni kums at tie cī bās, kā arī la bes tī bas, sir snī bas 
un mī les tī bas trū kums vie nam pret ot ru. Var dar bī bu 
ģi me nē vai rā ki pē tī ju ma da līb nie ki sais tī ja arī ar tu-
vā ko so ci ālo saik ņu ne fun kci onē ša nu psiho lo ģis ka 
at bal sta snieg ša nai. Pē dē jais fak tors tiek cie ši sais-
tīts ar audzi nā ša nu un at tie cī bu pras mju pār man to-
ja mī bu no pa au dzes pa au dzē. Var dar bī ba pret bēr-
niem lie lā mē rā ir in tī mo par tne ru star pā val došo 
at tie cī bu spo guļ at tēls – re ti ga dās si tu āci jas, kad 
abi par tne ri īs te no ko pī gu var dar bī bu pret bēr niem, 
bet pa šu star pā var dar bī ba nav kon sta tē ja ma. Sa vu-
kārt var dar bī ba pret ga dos ve ca jiem cil vē kiem bie ži 
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ir ska tī ta kā spo guļ at tēls at tie cī bām, kas starp ģi me-
nes lo cek ļiem bi ju šas ag rāk, kad ve cie vēl bi ja jaun i, 
bet šo brīd pie au gu šie – bēr ni. 

Dau dzās sa ru nās ti ka uz svērts, ka var dar bī bu pār-
man to no pa au dzes pa au dzē un tā ir cie ši sais tī ta 
ar so ci āla jiem at tie cī bu tīk liem un to, kā tie tiek uz-
tu rē ti. Tā Lat ga les lau ka pē tī ju mā vie tē jā bā riņ tie sas 
priekš sē dē tā ja at zīst: Mums jau ir ģi me nes, ja vi ņas tā 
ir ie sā ku šas, tad ļo ti re ti ir tā, ka ne at kār to . Ša jā ga dī-
ju mā tā ir mam mas ko pi ja, jo vi ņas mam ma tā da rī ja 
un tē tis vi ņu audzi nā ja, tur bi ja trīs bēr ni, no ku riem 
viens sēž cie tu mā. Arī vie tē jā psiho lo ģe par pa ma tu 
var dar bī bai min per so nai pa zīs ta mā ģi me nes mo-
de ļa ko pē ša nu.

Vien tu ļās mā tes, jo īpa ši tā das, kam ag ri pie dzi mu ši 
bēr ni un nav iz glī tī bas, vai rāk kārt ti kai iz da lī tas at se-
viš ķā ris ka ka te go ri jā var dar bī bai pret bēr niem. Te 
lie lu lo mu spē lē so ci ālie at tie cī bu tīk li, kas šīm sie vie-
tēm, ie spē jams, ir ma zāk pie eja mi, pie mē ram, bēr nu 
tē va at bal sta tīkls gan pa ša vī rie ša, gan vi ņa ģi me nes 
vei do lā. Ta jā pa šā lai kā dau dzas sie vie tes mai na par-
tne rus un līdz ar to arī so ci ālos tīk lus, kā arī vi ņām ne-
re ti pie eja mi ci ti so ci ālie tīk li, pie mē ram, pa šas ve cāki 
un ci ti ģi me nes lo cek ļi. Tā pēc ne var ne ap strī dami 
ap gal vot, ka ve cā kiem, vie niem audzi not bēr nus, 
pie aug var dar bī bas var bū tī ba ģi me nē. Ie spē jams, ja 
bēr na tēvs dzī vo ģi me nē, tie ši sa sprin gtās at tie cī bas 
starp in tī miem par tne riem var būt par ie mes lu tam, 
ka ģi me nē gan starp part ne riem, gan pret bēr niem 
tiek vēr sta gan fi zis ka, gan emo ci onā la var dar bī ba.

At tie cī bu brie dums tiek mi nēts kā no sa cī jums at bil-
dī gām at tie cī bām ģi me nēm, kam bū tu jā ies tā jas līdz 
ar per so nas pie aug ša nu. Vai rā ki no in ter vē ta jiem 
Kur ze mes lau ka pē tī ju ma da līb nie kiem no rā da, ka 
jaun ie, ne no brie du šie vī rie ši, at ro dot dzī ves bied res, 
pār vēr šas un kļūst par priekš zī mī giem ģi me nes tē-
viem un ko pie nas lo cek ļiem, uz ņe mo ties at bil dī bu 
par ģi me ni ko pie nas priekš ā.

Var dar bī bas iz pla tī bu ko pie nā past ip ri na arī kul tū-
ras prak ses, pie mē ram, pēr ša na kā audzi nā ša nas 
me to de un ģi me nes tra dī ci ja. Var dar bī gās si tu āci jas 
ir sais tī tas ar va ras at tie cī bām ģi me nē un bal stās uz 
tra di ci onā lo pat ri ar hā lās ģi me nes lo mu sa da lī ju mu. 
Par bēr niem at bil dī gi ir ve cā ki, kam ir vi ņi jā au dzi na, 
un tā pēc vi ņiem ir tie sī bas bēr nus so dīt. Vī ra lo ma ir 
pel nīt nau du, un tas at tais no vi ņa var dar bī gu rī cī bu, 
bet sie vie te ir at bil dī ga par at tie cī bām, tai skai tā 
var dar bī bas kom po nen tu ta jās.

At tie cī bu vei do ša nas tra dī ci jas ko pie nā
Ko pie nas at tiek smei pret var dar bī bu ģi me nē ir lie la 
no zī me. Kur ze mes lau ka pē tī jums rā da, ka ko pie nā 
val do šās mo rā les nor mas, kas uz ti cas in di vī da pa ša 
at bil dī bai par sa vu rī cī bu un tās kon tro li, ma zā ku 
uz sva ru liek uz ko pie nas līdz at bil dī bu. To mēr vien-
lai kus ko pie nas uz ti cī bas pie vil ša na ir smags pār kā-
pums. Ie jauk ša nās no ār pu ses ne tiek pie ļau ta līdz 
brī dim, ka mēr tā ab so lū ti ne pie cie ša ma – kāds lūdz 
pa lī dzī bu vai arī pār kāp ta grū ti de fi nē ja ma pie ļau-
jamā var dar bī bas ro be ža:

Es do mā ju, tas arī ir ne pa rei zi, ka bū tu jās tāv bēr-
nam klāt vi su mū žu. Nu, tā ta ču arī ne var. [..] Viņš iz-
aug par lu tek li, kam pa šam nav pat stā vī bas. Kas pat-
stā vī gi ne ko ne prot ne ri si nāt, ne do māt, ne lemt par 
se vi – ko drīkst, ko ne drīkst, ko var, ko ne var. [..] Un 
nu pie nāk sep ti ņi ga di, un nu iz iet sko lā, nu iz iet dzī-
vē, nu ir vi sas dur vis va ļā, un, nu, sā kas. Nu, sā kas blē-
ņas, jo viss ir jā pa mē ģi na. Un tur nu ir vi sa tā vai na.

Zem ga les lau ka pē tī jums rā da, ka ko pie na dis tan cē-
jas no var dar bī ga jām si tu āci jām. Ko pie na ne pa už 
no so dī ju mu var mā kam, bet uz sver upu ra vai nu. 
Upu ris pie dzī vo di vu vei du bai les: bai les no tā, ka 
var mā ka va rē tu pēc tam kļūt vēl ag re sī vāks, un 
bai les no tā, kā va rē tu re aģēt ko pie na, ku ra pa ras-
ti upu ri stig ma ti zē. Rei zēm vei do jas si tu āci jas, kad 
sa bied rī bas no so do šā re ak ci ja ir spē cī gā ka par bai-
lēm no var dar bī bas. Sie vie te, kas pa ti ag rāk cie tu si 

Un arī tas, ka ir ve cā ki, nu, vēl ne no brie duš. Kad jau ma zam bēr nam sāk tur brič kāt un pu ri nāt un ne zin ko da rīt. 
Nu, ne ie dzi ļi nās. Viš vēl cil vēks nav no brieds. Es tā do māj, nu, ir at šķī rīb – es tā pa do māj pa se vi – jā, nu va rē tu 
būt, ka es arī tā pat esu pu ri nā ju si to sa vu bēr nu. Un tad, kad man pie dzi ma pē dē jais dēls, 35 ga di man bi ja, tad 
es bi ju pa vi sam ci ta mam ma. Un es do mā ju, ka ir jā nob riest, lai tu va rē tu audzi nāt bēr nu un lai tu vi ņu va rē tu 
ne ie tek mēt to mēr fi zis ki. [..] [Pēc in ter vi jas sa ru nā ša nas] es tā do mā ju, nu, pa ko tad va rē tu ru nāt – cik es esu 
var dar bī ga, es sā ku do māt. [..] Nu, ja tā pa do mā, nu, pa tie šām var būt es arī esu kād reiz. Ir, ir, grē kots ir, tur nu 
nav ko. [..] [Un jau tā jums], cik ļo ti tas to bēr nu ir ie tek mē jis to mēr. (Kur ze mes lau ka pē tī ju ma da līb nie ce) 



Vardarbība un veselība

25

no var dar bī bas, at zīs tas, ka iz ju tu si sa bied rī bas no-
so dī ju mu par var dar bī bu ģi me nē, ta ču aiziet no vī ra 
ne bi jis vieg li, jo vi ņai nav bi jis dar ba un ap rū pē bi ja 
ma zi bēr ni, bet ko pie na at bal stu ne snie dza.

Lat ga les lau ka pē tī jums uz rā dī ja vi sat bal sto šā ko 
at tiek smi var dar bī bas no vēr ša nai ko pie nā. Ie jauk ša-
nās kai mi ņu var dar bī gās at tie cī bās ti ka pie ļau ta, ja 
upu ris ti ka vēr tēts kā vā jāks par var mā ku.

Ko pī gu vēr tī bu trū kums
Kul tūr vi des trū kums ir viens no vis bie žāk pie sauk-
ta jiem var dar bī bas cē lo ņiem, un kul tū ra – viens no 
pre tspē kiem var dar bī bas no vēr ša nā. At tie ci not to uz 
ko pie nu un ģi me ņu dzī vi, kul tū ras “trū kums” ir cie ši 
sais tīts ar vēr tī bu un sa bied rī bas hie rar hi jas mai ņu, 
vei do jo ties sa bied rī bai, kas bal stī ta in di vi du ālis mā un 
pa tē ri ņa va ja dzī bās, ne vis vie no tās ko pē jās vēr tī bās:

Jūs ne va rat ie do mā ties, kas Lat vi jā no tiek. Kā cil-
vēki dzī vo, kā iz ska tās mā jas, kā bēr ni – tas vis pār 
ir… mati stā vus ce ļas. Katrs tre šais ir al ko ho li ķis –
ār prāts. Pro tams, ma na mī ļā tē ma – va jag ska tī ties 
tele vi zo ru, jo tas, ko tur redz – ideo lo ģi jas jau ne kā-
das nav. Ti kai šaus me nes, ti kai var dar bī ba, la bā ka jā 
ga dī ju mā nau das pel nī ša na. Es ne zi nu, kā tas no tiek 
sko lā. Re ālā si tu āci ja ir draus mī ga. Draus mī ga. Jo to 
var no rak stīt maz liet uz nau das trū ku mu un vēl kaut 
ko. Bet tas ār prāts, kas no tiek. (Vid ze me, spe ci ālis tu 
dis ku si ja) 

Var dar bī bas at pa zī ša na ir sais tī ta ar vie tē jo kul tū ras 
kon tek stu. Kul tū ras “trū kums” at spo gu ļo jas, pie mē-
ram, audzi nā ša nas tra dī ci ju mai ņā. Spe ci ālis ti vai rāk-
kār tī gi uz svē ra pus au džu var dar bī bu kā tā sau ktā 
brī vā audzi nā ša nas sti la se kas, kas iz pau žas bēr nu 
vi sat ļau tī bā un sa vu tie sī bu pār vēr tē ša nā. 

Es te es mu no vis ve cā ka jiem, kas sā ka strā dāt [19]66. 
ga dā un ta gad. Kā mēs, ja brau cām iz sau ku mos – vis-
pār pie klā jī ba un bērns ne ko ne kad ne tei ca. Ta gad pat 
ma zais bērns piec ga dī gais var te vi no la māt tā diem 
vār diem, ko tu ne esi dzir dē jis. (Lat ga le, spe ci ālis tu dis-
ku si ja, ne at lie ka mās me di cī nis kās pa lī dzī bas dar bi-
nie ce)

Pē tī ju ma da līb nie kus uz trau ca bēr nu tie sī bu pa pla-
ši nā ša nās un ar tām sais tī to audzi nā ša nas me to žu 

iz vēr tē ša nas ne pie cie ša mī ba. Pie aug spie diens 
līdz vēr tī gu at tie cī bu vei do ša nai ar bēr nu, ta ču ve-
cā kiem un bēr niem nav pras mju un ie ma ņu šā das 
at tie cī bas vei dot. Tas ra da pa ma tu bie ži pē tī ju ma 
da līb nie ku vi dū pie mi nē ta jai si tu āci jai, ku rā bēr ni 
tie sī bas iz man to kā var dar bī bas in stru men tu pret 
pie au gu šo au to ri tā ti un va ru.

Ie tva ru ko pie nai dod caur pil so nis kām ak ti vi tā tēm 
vei do ti so ci ālo at tie cī bu tīk li, pie mē ram, dar bo ša-
nās vie tē jās in ter ešu ko pās, kas ra da un ap lie ci na 
ko pie nas vēr tī bas. Šo tīk lu esa mī bai ir lie la no zī me 
at bal sta snieg ša nā var dar bī bas upu rim. Dro šī bas 
tīk lu trū kums ap grū ti na upu ra iz rau ša nos no var dar-
bī gām at tie cī bām ģi me nē. Ti kai ko pie nas lo mas pa-
lie li nā ša nās so li da ri tā tes vei do ša nā, re ālas vēr tī bas 
pie šķir ša na iz glī tī bai, līdz at bil dī bai, at tie cī bu kva li tā-
tei un rū pēm vie nam par ot ru spēj ra dīt pār mai ņas 
jaun ajā pa au dzē. Me di jiem ir bū tis ka lo ma vēr tī bu 
vei do ša nā un tā lāk no do ša nā, to mēr iz glī tī bas sis-
tēma ko pie nas lī me nī, pil so nis kā sa bied rī ba un ģi-
me ne ir vie nī gais me hā nisms, caur ku ru vēr tī bas var 
ie mie sot.

2.2. Ar dzim ti sais tī tu fak to ru ie tek me
uz var dar bī bu

Sie vie tes kā gal ve no var dar bī bas upu ru gru pu ap-
stip ri na 2006. ga dā veik tā sa bied ris kās do mas ap-
tau jā2. 36,7% res pon den tu at zi na, ka vi ņu pa zi ņu, 
ra di nie ku vai drau gu vi dū ir kā da sie vie te, kas ir cie-
tu si vai cieš no var dar bī bas. Vis bie žāk ap stip ri no šu 
at bil di snie dza ār pus Rī gas dzī vo jo šie, jo īpa ši Kur-
ze mē, kā arī fi nan si āli ma zāk no dro ši nā tie res pon-
den ti. Vai rāk ne kā di vas treš da ļas var dar bī bu pret 
sie vie ti rak stu ro ja kā si ša nu; klieg ša nu, drau dē ša nu; 
ne ie cie tī bu un pa ze mo ša nu. Lie lā kā da ļa ap tau jā to 
at zi na ap sau kā ša nos, pie spie du sek su ālās at tie cī-
bas, ie pļau kā ša nu, ie dun kā ša nu, brī vā lai ka un in-
ter ešu ie ro be žo ša nu par var dar bī bas for mām pret 
sie vie ti. Vis ma zāk res pon den tu (49%) kā var dar bī bu 
uz tvē ra ie nā ku mu un iz de vu mu kon tro lē ša nu. 

84,1% res pon den tu uz ska tī ja, ka var dar bī ba pret 
sie vie ti ģi me nē nav at tais no ja ma, bet 15,8% ap gal-
vo ja, ka ir ga dī ju mi, kad var dar bī ba va rē tu būt at-
tais no jama. Sa lī dzi no ši bie žāk šo vie dok li pār stā vē ja 

2 Vardarbība ģimenē, Sabiedriskās domas aptauja, “Latvijas Fakti”, 2006, www.lm.gov.lv/doc_upl/Vardarbiba_gimenee-08_2006_2.doc



Vardarbība un veselība

26

fi nan si āli ma zāk no dro ši nā tie un ga dos ve cā kie ap-
tau jas da līb nie ki, Lat ga les ie dzī vo tā ji, res pon den ti 
ar pa mata vai ne pa beig tu vi dē jo iz glī tī bu, kā arī vī-
rie ši.

Var dar bī bas saik ni ar tra di ci onā la jām dzi mu mu lo-
mām uz rā da arī kva li ta tī vie pē tī ju mi. In ter vi jas ar 
sie vie tēm, kas tie sā tas par var dar bī bu,3 lie ci na par 
priekš sta tiem, kas sie vie tēm at vēl ģi me nes sa tu rē tā-
jas lo mu un liek sa mie ri nā ties, bet var dar bī bu pret 
sie vie ti ģi me nē uz tvert kā da bis ku “ģi me nes dzī ves 
sa stāv da ļu”4. Var dar bī ba ne sa kņo jas al ko ho la lie to-
ša nā, bet tai ir sais tī ba ar dzi mu ma lo mu un ģi me-
nes mo de ļiem5. Līdz ar to var dar bī ba ir vi sas sa bied-
rī bas, ne vis at se viš ķa in di vī da pro blē ma. Var dar bī ba 
tiek stig ma ti zē ta un at tie ci nā ta uz na ba dzī bu, ta ču 
par var dar bī bas upu ri, kā arī par var mā ku var kļūt 
jeb kurš sa bied rī bas lo cek lis ne at ka rī gi no vi ņa so-
ciāl eko no mis kā stā vok ļa un iz glī tī bas lī me ņa6.

Var dar bī ba kā “sie viš ķas” at bil dī bas jo ma
Var dar bī ba, rau go ties po li ti kas kul tū ras per spek tī vā, 
ir tra di ci onā la sie vie šu in ter ešu jo ma, kas vī riš ķī bas 
vēr tī bu do mi nē tā po li ti kā būs pa kār to ta eko no mi-
kas in te re sēm, re pro du cē jot tra di ci onā lo dzi mu mu 
lo mas da lī ju mu mā jās. Gan pēc no vēr ša nas spe ci ā-
lis tu, gan upu ru dzi mu ma tā ir iz teik ta sie vie šu no-
za re. Pē tī ju mi rā da7, ka Lat vi jas sa bied rī bā do mi nē 
vī rišķs po li ti kas mo de lis. 

Dzi mu mu līdz tie sī bas as pek tu var dar bī bas me hā-
nis mā at pa zīst ti kai da ļa pē tī ju ma da līb nie ku, uz sve-
rot saik ni starp sie vie šu bez tie sī bu un var dar bī bu 
ģi me nes un po li ti kas lī me nī. Šī sai te nav vie nā do ja-
ma ar dzi mu mu, jo arī sie vie te var uz ņem ties tra di-
ci onā lo vī rie ša lo mu gan var dar bī bas ie ro si nā ša nā, 
gan arī tās no vēr ša nā. Bū tis kā kā ne līdz tie sī bas ie zī me 
ir ne līdz sva ro tās va ras at tie cī bas starp par tne riem 
ģi me nē un var dar bī bas no vēr ša nas līdz ši nē jā zem ā 
pri ori tā te ko pē jā valsts rī cīb po li ti kā, kas re dza ma 
gan no za res at al go ju mu lī me nī, gan var dar bī bas 
pro blē mu ri si nā ša nai pie šķir to bu dže ta lī dzek ļu ap-
jo mā. Kā no rā da viens no pē tī ju ma da līb nie kiem, 
po li cists, dzim tes ste reo ti pi un no tiem iz rie to šās 

at tie cī bas vei do var dar bī bas ap ka ro ša nas fo nu gan 
ģi me nē, gan po li ti kā:

Vai rāk sie vie šu ir sa nā ku šas [ša jā sfē rā]. So ci ālo dar-
bi nie ku pār sva rā ir sie vie tes, lau kos un pil sē tās ir sie-
vie tes. Po li ci jā bars ar vī rie šiem. Gal ve nā pro blēma 
ir tā sie vie šu bez tie sī ba ab so lū ta. Ne ti ca mi, cik iz pla-
tī ta ir šī var dar bī ba ģi me nē. Es par lau kiem at bil du, 
tā pēc ka zi nu, kas lau kos no tiek. Ār kār tī gi maz ir šo 
iespē ja mo so ci ālās pa lī dzī bas vei du. Bez peļ ņas or ga ni-
zā ci jas, kas pa lī dzē tu ri si nāt... Ļau nā kais var dar bībā 
ģi me nē no po li ci jas vie dok ļa, tas ir ār prāts, ne ko tu 
tur ne re dzi.

Var dar bī bas pro blē mas uz ru nā ša nai ir cie ša sais tī ba 
ar sie vie šu tie sī bu stip ri nā ša nu vi sā val stī. Jau ci tē-
tais po li cists ie zī mē saik ni starp sie vie tes tra di ci-
onā lo lo mu Lat vi jas sa bied rī bā un vi ņas “bal si” vai 
rī cīb spē ju: Var dar bī ba ģi me nē lie lā mē rā at ka rī ga 
no paš cie ņas trū ku ma, arī pie mi nē ju par to val sti un 
po li ti ku. Tas acīm re dzot šis stā vok lis, kas šo brīd ir val-
stī, ne dod vi ņām ie spē ju iz teik ties. Zau dē ša na [ša jā 
si tu āci jā] – tas ir sais tīts ar eko no mis ko si tu āci ju un 
pā rē jo. Dzi mu mu līdz tie sī ba šo ie mes lu dēļ pa liks kā 
bū tisks var dar bī bas so ci ālais kon teksts, ku ru no sa ka 
sa bied rī bā at zī tas vēr tī bas, ģi me nes at tie cī bu un arī 
po li ti kas vei do ša nas mo de lis.

Pat ri ar hā lais ģi me nes mo de lis 
Var dar bī ba ģi me nē lie lā mē rā sais tī ta ar iz prat ni par 
ide ālo ģi me nes mo de li, ku rā pa au džu star pā val da 
au to ri ta tī vas at tie cī bas. Ti pis ki tā ir ģi me ne, ku rā vī-
rie tis ir nau das pel nī tājs, bet sie va ir bez dar ba un 
vi ņa at ro das fi nan si ālā at ka rī bā no vī ra. Ja sie vie tei 
ir bēr ni, vi ņa ir par tiem at bil dī ga. Vī ra var dar bī ga uz-
ve dī ba tiek at tais no ta, jo viņš pel na un, at grie žo ties 
mā jās no dar ba, ir no gu ris. Ne tiek ņemts vē rā tas, 
ka sie vie te bie ži ir vie na mā jās ar bēr niem un rū pē-
jas par saim nie cī bu. Sie vai nav brīv die nu, jo tad, kad 
at grie žas vīrs, vi ņa ir tā, kas rū pē jas par at tie cī bām 
un par to, lai vīrs pēc dar ba va rē tu at pūs ties. Ja ģi-
me nē ir pro blē mas, uz ska ta, ka sie va nav pie tie ka mi 
rū pē ju sies par at tie cī bām ģi me nē. Šā du sie vie tes 
pa šas at bil dī bu Zem ga les lau ka pē tī ju mā uz ver ne 

3 Vanaga, Sanita. 1998. Vardarbība pret sievieti jeb Dubultsods par ciešanām. LU Dz SC Apkārtraksts, Nr. 1, lpp. 10. 
4 Turpat, lpp. 8.
5 Vanaga, Sanita. 2001. Vardarbības sociālā seja. Par agru? Par vēlu? Feministiskās idejas, konteksti, pieejas. Red. I. Novikova, 108–120., R.: 

LU Dzimtes studiju centrs, 109. lpp.
6 Turpat.
7 Aivita Putniņa, Linda Zīverte, 2004. Sievietes un vīrieši pārvaldībā. Sabiedriskās politikas institūts, http://www.medijuprojekts.lv/?object_

id=428; Mediju loma varas pārdalē, LU Dzimtes studiju centrs, 2004, http://www.medijuprojekts.lv/?object_id=428
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ti kai ko pie na, bet arī so ci ālais dar bi nieks. Pro blē ma 
ne tiek ska tī ta vi sas ģi me nes kon tek stā, un si tu āci jas 
ri si nā ša na vis bie žāk ir sais tī ta ar sie vie tes lab prā tī gu 
aizie ša nu no ģi me nes. 

Lat ga les lau ka pē tī jums lie ci na, ka, ru nā jot par var dar-
bī bu in tī mo pār u star pā, ko pie nā, it īpa ši no ve cā kās 
pa au dzes pus es, tiek sa gai dīts, lai sie vie te, kas dzī vo 
ko pā ar vī ru al ko ho li ķi, dzī ves bied ru ne pa mes tu. 
Ģi me nes mo de lis ir cie ši in teg rēts ko pienā un pil da 
no teik tas fun kci jas, ap mie ri not cil vē ku ik die nas va ja-
dzī bas. Vī rie tis ap gā dā ģi me nei, bet sie vie te ta jā uz-
tur at tie cī bas un rū pē jas par vī ra sa ga ta vo ša nu dar-
bam8. Tā pēc par var dar bī bu kā at tie cī bu pro blēmu 
ir at bil dī ga sie vie te. Mo de lim iz jū kot, pa lie li nās 
ko pie nas at bil dī ba par līdz ši nē jo ģi me nes fun kci ju 
veik ša nu, jo sie vie te ne spēj se vi ma te ri āli no dro ši-
nāt, bet vī rie tis – rū pē ties par se vi un bēr niem.

Arī “Lat vi jas Fak tu” ap tau ja9 par gal ve no ie mes lu var-
dar bī bas cik la tur pi nā ša nai at zīst sie vie šu fi nan si ālu 
at ka rī bu se vis un bēr nu uz tu rē ša nā (54%) un sa va 
mā jok ļa trū ku mu (43,6% ). Kā ie mes li mi nē ti arī uz-
ti cē ša nās par tne ra so lī ju miem, bai les no at rie bī bas, 
kauns par no ti ku šo un bai les no sa bied rī bas no so dī-
ju ma, ne ti cī ba tam, ka kaut kas va rē tu mai nī ties. Sie-
vie tes maz liet bie žāk mi nē ja vis po pu lā rā kos ie mes-
lus – fi nan šu grū tī bas un mā jok ļa pro blē mu, sa vu-
kārt vī rie ši maz liet bie žāk mi nē ja tā dus fak to rus kā 
kauns par no ti ku šo un bai les no sa bied rī bas no so dī-
ju ma un to, ka “sie vie tes ap mie ri na tā das at tie cī bas”.

Dzim tes lo mas
Vien lai kus pat ri ar hā lais at tie cī bu mo de lis nav tie ši 
sais tīts ar dzi mu mu, bet gan lo mu kom plek tu ģi-
menē. To ap lie ci na Zem ga les lau ka pē tī ju mā mi nēts 
ga dī jums par ģi me ni, kur sie va ir iz ti kas pel nī tā ja, 
bet vīrs pie ska ta di vus ga dus ve cu bēr nu. Vī rie tis 
lie to al ko ho lu un ne spēj adek vā ti pie ska tīt bēr nu. 
Bērna klieg ša na trau cē kai mi ņus, un ga lē jā ga dī-
jumā vi ņi cen šas ie jauk ties, ta ču si tu āci ja ko pienā 
ne tiek ri si nā ta, jo mā te tiek uz ska tī ta par la bu cil-
vēku, kas pel na nau du, lai va rē tu bēr nu pa ba rot. 
Tēvs tiek vai nots si tu āci jas iz rai sī ša nā, ta ču tā lā kas 
se kas šis no so dī jums ne iz rai sa.

Vi si ap tau jā tie Lat ga les lau ka pē tī ju ma da līb nie ki 
at zi na, ka fi zis ko var mā cī bu pār sva rā pie kopj vī rieši, 
bet emo ci onā li var dar bī gas ir arī sie vie tes. Gan uz-
klau sī ta jos stās tos par ko pie nas dzī vi, gan lat ga-
lie šu fol klo rā dar bo jas sie vie tes, kas spēj fi zis ki un 
psiho lo ģis ki ie spai dot sa vu vī ru. Fol klo rā tā ir “lat-
ga lie šu bā ba”, kas ir ie tie pī ga un nik na un ne cie na 
vī ru, la mā, sit un ko man dē, un vēl bei gās iz kal pi na 
pa šu vel nu10, bet šo dien uz klau sī ta jos stās tos tā ir 
“sie viete ar olām”, kas var dar bī gi, tai skai tā arī fi zis ki, 
iz tu ras gan pret sa vu vī ru, gan bēr niem un ne re ti to 
da ra arī al ko ho la ie tek mē:

Es do mā ju, ka ir di vi mo de ļi, vai nu pie kla pē tie ve či 
vai sie vas. Ši nī ga dī ju mā [vi ņas mā jās] di vās ģi me nēs 
kla pē ve či, di vās – sie vie tes. Līdz vēr tī gi. Caur mē rā 
ve či kla pē, tā ir slēp tā, par ko ne ru nā, bet ska ļie pro-
ce si, kur sie vas da ra, par tiem nez kā pēc zi na vai rāk.
(ār ste)

To, ka var dar bī ga iz tu rē ša nās un cie ša na no var-
dar bī bas nav tie ši at ka rī ga no cil vē ka dzi mu ma, 
ap lie ci na arī ci tu re ģi onu spe ci ālis tu pie re dze un 
me di cīnas sta tis ti kas da ti par var dar bī bas ģi me nē 
upu ru dzi mu mu struk tū ru, kas ana li zē ta 4. no da ļā. 
2003. ga dā veik ta ap tau ja11 lie ci na, ka emo ci onā lo 
var dar bī bu ģi me nē pie dzī vo ju ši gan sie vie tes, gan 
vī rie ši: 16% vī rie šu un 22% sie vie šu cie tu ši no ve-
cāku var dar bī bas, 9% vī rie šu un 22% sie vie šu – no 
lau lā tā vai par tne ra. 

Vī riš ķī ba un var dar bī ba
Lat ga les lau ka pē tī jums rā da iz teik tu vī rie tī bas kul tu 
ko pie nā, ku rā vī rie tis tiek uz ska tīts par vēr tī bu ti kai 
tā pēc, ka ir vī rie tis:

Ir kults, ka sie vie te ir ne kas, bet daž reiz sie vie tei jā būt 
gud rā kai, jā pa tē lo, ka vi ņa ir ne kas. Es es mu tāds cil-
vēks, kas vē las līdz vēr tī gas at tie cī bas, tā pēc man tā du 
at tie cī bu nav. Ar pir mo vī rie ti es ļo ti tu rē jos, es dzī vi 
ne pa zi nu... Ko mā tes ie mā ca, tā vi ņi iz tu ras pret sie vie-
tēm. Es do mā ju, ka vi ņas ne ko ne ie mā ca. Dē li ir re āli 
iz lu ti nā ti, ne va rī gi, jo vi su da ra vi ņu vie tā mā tes, var-
dar bī gi vai ma čo. (ār ste)

8 Par dzimumu lomu modeļa attīstību skatīt, Holter, O.G., 2003. Can Men Do It? Men and Gender Equality – the Nordic Experience. 
Temanord.

9 Vardarbība ģimenē, Sabiedriskās domas aptauja, “Latvijas Fakti”, 2006, www.lm.gov.lv/doc_upl/Vardarbiba_gimenee-08_2006_2.doc
10 Juško-Štekele, Bāba latgaliešu folklorā. Kultūras procesi Latgalē: folklora, valoda, literatūra. Rēzekne: RA, 2006, 52.–54. lpp.
11 Iedzīvotāju reproduktīvā veselība. Pārskats par situāciju Latvijā (1997–2003). UNFPA, LĢPSVA “Papardes Zieds”, 2004.
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Vi ņas per so nis kā pie re dze lie ci na, ka ko pie nā var-
dar bī ba pret par tne ri, īpa ši greiz sir dī bas pa mu di nā ta, 
tiek uz tver ta kā “nor mā la ve ču lie ta”. 

Ne spē ja iz ru nā ties gan par var dar bī bu, gan par ci tām 
tē mām vī rie šiem ir daudz lie lā ka ne kā sie vie tēm. To 
ap lie ci nā ja arī vī rie šu at tu rī ba pret in ter vi jām lau ka 
pē tī ju miem. Pro fe si onā ļu pie re dze lie ci na, ka vī rie ši 
daudz re tāk ne kā sie vie tes ap mek lē arī psiho lo gu. 
Tā psiho lo ģe no Lat ga les re ģi ona, at bil dot uz jau tā-
ju mu, vai var mā kas ir ti kai vī rie ši, at bild:

Ja sie vie te vēl var at nākt pie psiho lo ga un pa teikt, ka es 
cie šu no šīs te var dar bī bas, ka ma ni ne ap mie ri na kaut 
kā das at tie cī bas, tad vī rie tim at nākt pie psiho loga un 
to pa teikt, ka vi ņu emo ci onā li var mā ko sie vie te – tā 
var būt kaut kā da pre tru na [ar vi ņa vī riš ķī bu]. Te jau 
var būt ir tas ste reo tips, ka vī rie ši ne raud, ka vi ņiem va-
jag būt stip riem, ka vi ņiem va jag do mi nēt sie vie ti. Tā di 
ste reo ti pi. Vī rie ši nāk, bet vien no zī mī gi re tāk. 

Pri vi li ģē tais vī rie ša stā vok lis tiek pa ma tots ar sie-
viešu bie ži pie mi nē to vī rie šu trū ku mu, ku ra dēļ “la-
bāk tu rē ties pie tā, kas ir”. Tā kā da pen si onā re stās ta 
par sa va maz dē la sie vu, kas sa vu laik esot pa me tu si 
stu di jas ci tā pil sē tā, lai “uz pa sē tu” sa vu vī rie ti. Otrs 
fak tors, kas ir spe ci fisks Lat ga lei, sie vie šu pie sais tei 
pie vie na vī rie ša, ir priekš stats par sie vie tes ne vai-
nību kā iz šķi ro šu fak to ru vī ra at tiek smei pret sie vu. 
Vien lai kus lie lā kā da ļa in for man tu gan at zi na, ka tas 
ir ide āls at tie cī bu mo de lis, jo pār sva rā sie vie tēm ir 
bi ju ši vai rā ki par tne ri. 

Pil nās ģi me nes no zī me
Lat ga les lau ka pē tī jums rā da, ka ko pie nā jo pro jām ir 
sva rī gi, lai mā jās bū tu vī rie tis un bēr nam bū tu tēvs. 
Ša jā sce nā ri jā pat var dar bīgs vai al ko ho li ķis tēvs pa-
ras ti ir la bāks ne kā tē va trū kums. Bā riņ tie sas priekš-
sē dē tā ja, ru nā jot par ve cā ku tie sī bu at ņem ša nu, 
uz sver – ja tēvs dzī vo ģi me nē, tad ar šo fak tu viņš 
vien al ga pil da sa vus tē va pie nā ku mus: 

Ja mēs, pie mē ram, at ņe mam tē vam ap rū pes tie sī bas, 
bet viņš dzī vo ģi me nē. Jē ga tam kā da? Es to ne at bal-
stu, jo kā pēc at ņemt tē vam ap rū pes tie sī bas, ja viņš 
dzī vo ģi me nē. Viņš vien al ga pil da sa vus tē va pie nā ku-
mus, la bāk vai slik tāk, bet at ņem si vi ņam tie sī bas un 

viņš dzī vos ģi me nē. Ja viņš ne dzī vos ģi me nē, tad ir pa-
mats at ņemt tie sī bas. 

At tiek smes mai ņa vē ro ja ma jaun ajā pa au dzē, priekš-
ro ku do dot līdz vēr tī gām at tie cī bām un vī rie ša prom-
būt nei, ja tas ne spēj šā das at tie cī bas vei dot. Var dar-
bī ba kļūst par ne pie ļau ja mu at tie cī bu sa stāv da ļu.

Sie vie tes lo ma pro fe si onā la jā jo mā
Dzim tes fak tors sva rīgs arī pro fe si onā ļiem, kas dar-
bo jas ar var dar bī bas no vēr ša nu. Tiek uz ska tīts, ka 
fi zis ko var dar bī bu var at ri si nāt ti kai vī rie ši po li cis ti, 
brau cot iz sau ku mos pie kauš ļiem un al ko ho li ķiem. 
Lie lā kā da ļa so ci ālo die nes tu, bā riņ tie su dar bi nieku, 
psiho lo gu un sko lo tā ju ir sie vie tes. Sie vie tes ko-
pumā ir at vēr tā kas sa ru nām par var dar bī bu ģi-
menē, bet ne vien mēr uz ska ta, ka ir spē jī gas pret to 
cī nī ties, īpa ši pret fi zis ko var dar bī bu. 

Sie vie tes dzi mums pro fe si onā la jā dar bī bā kal po kā 
ie ro be žo jošs fak tors, ma zi not au to ri tā ti un at bal so-
jot sie vie tes vie tu tra di ci onā lā ģi me nē. So ci ālā dar-
bi nie ce, kas strā dā ja ar ģi me nes at bal sta te ra pi ju, uz-
svē ra, ka tie ši vī rie ša psiho te ra pei ta da lī ba at vieg lo 
ko pie nas at sau cī bu pro jek tam un dod pa pil du vēr-
tī bu, ar fak tis ko pie mē ru de mon strē jot, ka vī rie tis 
var būt eks perts at tie cī bās.

2.3. Me di ju at tiek sme pret var dar bī bu

Plaš sa zi ņas lī dzek ļiem ir sva rī ga lo ma ne ti kai var-
dar bī bas at spo gu ļo ša nā, bet arī in for mē ša nā par 
var dar bī bu. Šī sa da ļa bal stī ta di vu ga du pre ses ana-
lī zē12. Rak stu di na mi kas līk ne lie ci na, ka var dar bī bas 
tē mas at spo gu ļo jums pre sē nav vien da bīgs un to 
vei do avī žu ini ci atī va, no ti ku mi un or ga ni zā ci ju ak-
ti vi tā tes.

Viens no pub li kā ci ju skai ta kā pu miem 2005. ga da 
mar tā sais tīts ar ANO un PVO kam pa ņu. Kam pa ņas 
lai kā me di ji ti ka iz man to ti var dar bī bas pro ble mā ti-
kas ak tu ali zē ša nai. Dru kā to me di ju rak stu ana lī ze 
kam pa ņas lai kā lie ci na, ka var dar bī ba ska tī ta kā vis-
pā ri nā ta pro blē ma, ku ras pie rā dī ša nai tiek snieg ti 
sta tis ti kas da ti par da žā diem var dar bī bas vei diem 
un upu ru nā vi. Pub li kā ci ju skai ta ana lī ze lie ci na, ka 

12 Vardarbības tēmas atspoguļojums Latvijas drukātajos medijos analizēts no 2005. gada janvāra līdz 2007. gada maijam. Analīzes izlases 
kopumu veido 202 raksti no laikrakstiem “Diena”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Час”, “Вести Сегодня”.
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rak stu skaits kam pa ņas lai kā ir audzis. To mēr me di ji 
nav uz ska tī ju ši var dar bī bas pro blē mu par žur nā lis-
tis kās iz pē tes vēr tu – rak sti gal ve no kārt pār pub li cē 
kam pa ņas vei do tā ju, dis ku si ju un pre ses kon fe ren-
ču lai kā pub lis ko to in for mā ci ju.

Ne var spriest par tē mas po pu la ri tā ti laik rak sta sle jās 
pēc rak stu skai ta par var dar bī bu ģi me nē, jo Lat vi jas 
na ci onā lie pre ses iz de vu mi ir at šķi rī gi pēc for mā ta, 
ap jo ma un re dak ci jas po li ti kas. Laik rak stam “Die na” 
var dar bī bas tē ma ir ak tu āla – sa mē rā re gu lā ri pa rā-
dās kā du ofi ci ālo ie stā žu un sa bied ris ko or ga ni zā-
ciju pār stāv ju sa ga ta vo tie rak sti par var dar bī bas pro-
blē mu. “Ne at ka rī gās Rī ta Avī zes” un “Lat vi jas Avī zes” 
ma te ri ālos var dar bī ba tiek at tē lo ta sa dzī ves lī me nī, 
vēs tot par var dar bī bas ga dī ju miem ģi me nēs. Krie vu 
pre sē var dar bī ba ģi me nē bie žāk tiek per so ni fi cē ta 
un ap rak stī ta no upu ra pus es – ma te ri ālu au tors ne-
ie vē ro nei trā lo po zī ci ju in for mā ci jas pa snieg ša nas 
ma nie rē, brī žiem iz pau žot pat ie in te re sē tī bu at bal-
stīt upu ri.

Vis bie žāk at pa zī tais var dar bī bas veids ir var dar bība 
pret bēr nu (ci tēts 113 rei žu). Lie lā ka jā da ļā ga dī-
jumu var dar bī ba rak stu ro ta kā fi zis ka. Ap rak stī tie 
var mā kas ir ģi me nes lo cek ļi – tē vi, pa tē vi, mā tes un 
vec ve cā ki. Past āv di vi kon ku rē jo ši ska tī ju mi tā das 
si tu āci jas ap rak stī ša nai, kas iz rai sa ie vai no ju mus vai 
nā vi. Vis bie žāk šā da si tu āci ja sau kta par var dar bī bu 
pret bēr nu (70 ci tā tu), ta ču 46 ga dī ju mos to dē vē 
arī par ne vē rī bu pret bēr nu, kas iz rai sī ju si se kas. Šī 
ska tī ju ma at šķi rī ba pa rā dās arī zi ņo ju mam veik tā 
spe ci ālis tu vie dok ļa pē tī ju mā. Var dar bī ba pa ras ti 
tiek uz tver ta kā ap zi nā ta rī cī ba, bet ne uz ma nī ba –
kā ne ap zi nā ta bīs ta mas si tu āci jas ra dī ša na. Ot ra jā 
ga dī ju mā pie au gu šais nav pil nī bā at bil dīgs, jo no ti-
ku mu iz rai sī ju si arī kon krē tā si tu āci ja. Šis ska tī jums 
ļauj ska tīt se kas kā ne pa re dza mas un tā dēļ ne no-
vēr ša mas. 

Rak sti vai nu min var dar bī bas sta tis ti ku, vai arī at sau-
cas uz kon krē tiem ga dī ju miem un tie sas prā vām. 
Ga dī ju mi tiek sī ki ap rak stī ti, pie mē ram:
Vē lā pa va sa ra pe lē cī gu mā Ika ra ka piņš kra si at šķi ras 
no vi siem, kas re dzē ti. Ko pi ņa dās ni iz ro tā ta krā sai-
nām ro taļ lie tām un māk slī ga jiem zie diem, ku riem 
pa vi du arī snieg pulk ste nī tes. Rai ba tam bo rē ta vis-
tiņa un krā sai na ola at gā di na ne se nās Liel die nas un 
grie zī gi kon tras tē ar ti kai piec us ga dus no dzī vo jušā 
bēr na dzī vi. Ta jā “kat ra die na bi ja grū ta” – se ci na 

Tuku ma ra jo na po li ci jas pār val des priekš nie ka pa lī-
dze Ro lan de Be be re, iz mek lē jot kri mi nāl lie tu, ku rā 
par var dar bī bu pret Ika ru (vārds mai nīts) aiz do mās 
tiek tu rē ti vi ņa ve cā ki. Ko pā ar Ika ru ģi me nē bi ja sep-
ti ņi bēr ni. As to tais pie dzi ma mē ne si pēc vi ņa nā ves. 
Vi su dzī vo bēr nu ap rū pes tie sī bas mā tei pa gai dām ir 
at ņem tas.
“Es ļo ti mī lu sa vus bēr nus. Es gri bu vi ņus at pa kaļ,” ar ci-
ga re ti ro kā sa ka vi ņu mam ma, gaiš ma tai na, glī ta, 28 
ga dus ve ca sie vie te. “Ikars pil nī gi at šķī rās no pā rē jiem 
bēr niem. Man vien kār ši… kaut kā mī les tī ba zu da pret 
vi ņu. Kaut gan ta gad es vi su to no žē lo ju. Ka ne mī lē ju.” 
(“Die na”, 2006. ga da 6. maijs) 

Maz ir no vēr ša nas rī cī bas ap rak stu, kur var dar bī bu 
kon sta tē sko las med mā sa vai arī so ci ālais dar bi-
nieks aici na zi ņot kai mi ņus par šā diem ga dī ju miem. 
Vēl ma zāk ci tā tu (26) at la sī ti par emo ci onā lo var dar-
bī bu pret bēr nu. Ta jos snieg ta sta tis ti ka, spe ci ālis tu 
ko men tā ri, gan ap rak stī tas si tu āci jas, ku rās var dar-
bī ba iz pau žas.

Ta jos ci tā tos, kur tiek mi nē ti ve cā ki, vis bie žāk no-
sauk ta mā te kā pie au gu šais, kurš at bil dīgs par var-
dar bī bu un uz ve dī bas mai ņu, pa rā dot tra di ci onā lo 
dzi mu ma lo mu at ra žo ša nu arī me di jos. Emo ci onā lā 
var dar bī ba tiek pa snieg ta kā ģi me nes pro blē ma, kas 
ma ni fes tē jas arī vie nau džu at tie cī bās ār pus mā jas. 
Ko pu mā 22 ci tā ti vel tī ti sek su āla jai var dar bī bai pret 
bēr nu. Ci tā ti ap tver gan īsas zi ņas par ie ro si nā tām 
lie tām, gan ga rus no ti ku mu ap rak stus un spe ci-
ālistu ko men tā rus par šā var dar bī bas vei da at pa zī-
ša nu. Ti pisks var mā ka ir pa tēvs vai tēvs, par sek suālo 
var dar bī bu brā ļu vai mā su star pā ne tiek rak stīts. Lai 
arī rak stos no rā dīts, ka sek su ālās var dar bī bas ga dī-
ju mi re ti tiek at klā ti, tiem pre sē se ko un sniedz de ta-
li zē tus ap rak stus.

Var dar bī ba pret sie vie ti ģi me nē vis pā rī gi rak stu ro-
ta 34 ci tā tos. Vis bie žāk tie ir ne val stis ko or ga ni zā ci ju 
pa lī dzī bas ap rak sti, kā arī vis pā rī ga in for mā ci ja par 
rī cī bu var dar bī bas ga dī ju mā. Sa bied ris ko do mu par 
var dar bī bu pret sie vie ti iz teik ti vei do ne val stis kās or-
ga ni zā ci jas. Pa ras ti var dar bī ba pret sie vie ti rak stu ro-
ta kā fi zis ka (26 ci tā ti). Da ļa ci tā tu sniedz sta tis ti kas 
da tus vai fak ta kon sta tā ci ju. Līdz īgi kā var dar bī bas 
ga dī ju mos pret bēr niem, tiek ap rak stī tas si tu āci jas, 
sī ki ie zī mē jot upu ra un/vai bēr na sa jū tas un stā vok li, 
pie mē ram, arī da ļa zo bu rin das zau dē ta dzē rā ja dū res 
dēļ. Skan dāls ri si nā jies arī vēl pirms da žām stun dām, 
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kad iz sauk tā po li ci ja var mā ku četr u pro mi ļu rei bu ma 
pa kā pē bei dzot no gā dā ju si Rē zek nes slim nī cas nar-
ko lo ģi jas no da ļā. (“Die na”, 2006. ga da 27. feb ru āris)

Emo ci onā lo var dar bī bu rak stu ro 6 ci tā ti, kas pa ras ti 
ir vis pā rīgs var dar bī bas vei da ap raksts un vie nā ga dī-
jumā no ti ku ma ap raksts, ta ču, at šķi rī bā no fi zis kās var-
dar bī bas stās tiem, sī ki ne tiek ap rak stīts upu ra stā vok lis.

Sek su ālās var dar bī bas pret sie vie ti pie mi nē ša na kon-
sta tē ta piec os ci tā tos. Šis var dar bī bas veids ir ti kai pie-
mi nēts, ta ču nav sī ki ap rak stīts. Ti kai laik rak stā “Čas” 
(2005. ga da 30. sep tem bris) rak stīts par lie tu, ku rā sie-
vie te ap rak stī ta kā upu ris, pie spie žot iz da rīt abor tu.

Var dar bī ba pret vī rie ti ģi me nē ir vā ji at tīs tī ta tēma 
(at la sī ti 6 ci tā ti). Vī rie tis ap rak stīts kā upu ris emo ci-
onā las var dar bī bas ga dī ju mā, bet fi zis kās var dar bī-
bas ie spē ja ir ap šau bī ta. Sek su ālā var dar bī ba pret 
vī rie ti nav mi nē ta vis pār. Vi si ci tā ti ir spe ci ālis tu vie-
dok ļi un ko men tā ri par pro blē mu ko pu mā, nav ne-
vie na per so nis ka stās ta un de ta ļu, kas ļau tu re dzēt 
re ālu vī rie ti upu ra lo mā. 

Var dar bī ba pret ve ciem ļau dīm ģi me nē ir mar gi-
nā la tē ma. Vie nī ga jā ga dī ju mā, kas ap rak stīts “Lau ku 
Avī zē” (2005. ga da 21. marts), to at tē lo kā sa dzī vis ku 
kon flik tu starp mā ti un mei tu, ne pie dā vā jot ri si nā-
ju mu. Šis ga dī jums ne tiek vis pā ri nāts, bet gan at tie-
ci nāts uz var mā kas ne adek vā to uz ve dī bu. 

Ko pu mā ti pis kie var dar bī bas upu ri me di jos ir bēr ni 
un sie vie tes, ku ri cieš no fi zis kas var dar bī bas, gūst 
trau mas un ie vai no ju mus vai arī iet bo jā var dar bī-
bas dēļ. Uz ma nī ba ne tiek pie vēr sta ko pie nas un 
ap kār tējo cil vē ku rī cī bai, gal ve no kārt po zi ci onē jot 
ko pienu kā vē ro tā ju. Kā ak tī vi da līb nie ki var dar bī bas 
no vēr ša nā at spo gu ļo tas ne val stis kās or ga ni zā ci jas 
un ar bēr nu tie sī bu uz rau dzī bu sais tī tās valsts in sti tū-
ci jas. Valsts rī cī ba me di jos vis bie žāk vēr tē ta kā ne pie tie-
ka ma un ne efek tī va. Ie zī mē ta par tne rī ba starp ne val-
stis ka jām or ga ni zā ci jām un valsts in sti tū ci jām, ta ču 
ne pa rā dās sa dar bī ba starp ko pie nu un in sti tū ci jām.

2.4. Jaun ās ie zī mes var dar bī bas se jā 

Ve cā ku prom būt ne
Viens no jau pie mi nē tiem ap stāk ļiem, kas rak stu ro 
var dar bī bu ģi me nē Lat vi jā, ir si tu āci ja, kad ve cā ki

mate ri ālās dro šī bas jau tā ju mu ri si na uz bēr nu emoci-
onā lās dro šī bas rē ķi na. Ie nā ku mu gū ša nas un bēr nu 
ap rū pes jau tā ju mus ve cā ki ri si na da žā di: ci ti bēr nu 
ap rū pē ie sais ta vec ve cā kus, ci ti iz man to auk les pa-
kal po ju mus, ta ču ša jos ga dī ju mos ve cāki vai rāk vai 
ma zāk ir pie eja mi un in for mē ti par to, kas no tiek 
ar bēr nu. Eks per tus vai rāk sa trauc lie lais to bēr nu 
skaits, ku ru ve cā ki de vu šies peļ ņā uz ār val stīm, ku ru 
star pā vis bie žāk mi nē tas Īri ja, An gli ja, Itā li ja, Spā-
nija. Lat ga les lau ka pē tī jums lie ci na, ka pē tī ju ma 
da līb nie ki va rē ja no saukt vis maz trīs vai četr us pa zi-
ņas, ku ri in ter vi jas lai kā strā dā ja Īri jā.

Kaut arī ve cā ki ir cen tu šies sa vas prom būt nes lai kā 
bēr nu ap rū pes jau tā ju mus no kār tot, to mēr, kā iz rā-
dās, re ālā si tu āci ja at šķi ras no vē la mās, un dau dzi ār val-
stīs strā dā jo šo ve cā ku bēr ni ir pa mes ti vai arī uz ti cēti 
cil vē kiem, ku ri ne spēj pie nā cī gi rū pē ties par bēr nu:

Ko mēs dzir dam – bēr ni lie lie raud, bur tis ki raud, 
psihotis kas re ak ci jas da žā das, ja, .. Un bie ži vien at-
stāj tos bēr nus pie diez gan pa ve ciem vec ve cā kiem, 
ku riem ve se lī ba slik ta, ku ri ne spēj ne iz skriet, ne ap-
tvert, ne sa prast. Vi ņiem arī, vi ņi arī cil vē ki, vi ņi var-
būt sli mi, vi ņi var būt bez spē cī gi, bet vi ņi ir spies ti. 
Viņi ne ko ne var da rīt, jo redz mei ta vai dēls grib, vi-
ņiem va ja dzī ga nau da. Daž reiz tā ve cā mam ma var-
būt arī vai rāk ie dod, bet vis bie žāk tai ve cā mam mai 
spē ka nav, ka ma zus bēr nus, zī dai ņus, div ga dī gus, 
trīs ga dī gus, piec ga dī gus, ši tā dus bēr nus ie dod ve cai-
mam mai, ku rai piec des mit piec i. Nu nav jau tas ve-
cums tāds, ka tu va ri nak tis ne gu lēt, skriet vien mēr 
pa kaļ un nav ne kas, ja. Bēr niem ļo ti, ļo ti trūkst mam-
mas. (Lat ga le, spe ci ālis tu dis ku si ja, ār ste)

Viens no ne at bil dē tiem jau tā ju miem ir iz brau ku šo 
ve cā ku tie sī bu jau tā jums, pro ti, kurš ir at bil dīgs par 
at stā to bēr nu. Jo ne vien mēr ve cā ku prom būt nes 
lai kā par bēr nu rū pē jas asins ra di nie ki. Lat ga les pē-
tī jums rā da, ka bēr na at stā ša na uz īsu lai ku (trīs mē-
ne šiem) pie vec mā mi ņām ne tiek uz tver ta kā lie la 
pro blē ma. Bēr nu dār zā pirms pār is ga diem bi ju šas 
pro blē mas ar di viem bēr niem, kam sā ku mā tē tis, 
tad mam ma aiz brau ku ši uz Īri ju. Bēr niem sā ku šies 
uz ve dī bas trau cē ju mi, bet abi ga dī ju mi at ri si nā ti, 
vai nu mam mai at brau cot at pa kaļ, vai pa ņe mot 
bēr nu pie se vis. 

Ņe mot vē rā iz brau cē ju skai tu un ap jo mus, iz brauk-
ša nu no Lat vi jas var dē vēt par so ci ālo kus tī bu. Aiz-
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brau ku šo vi dū ir arī ģi me nes ar bēr niem, tā dēļ vie-
tā ir jau tā jums par to, kā jū tas iz brau ku šie bēr ni, kā 
tiek or ga ni zēts vi ņu laiks, cik emo ci onā li un fi zis ki 
pa sar gā ti vi ņi ir sve šā vi dē. 

Kaut arī ne no lie dza ma ir so ci ālās un eko no mis kās 
vi des ie tek me uz var dar bī bas kon tek stu, to mēr ne 
vien mēr un ne vi sos ga dī ju mos ve cā ki ne pār pro ta-
mi ir spies ti sma gi un il gi strā dāt, bēr nu ap rū pi jau 
ļo ti ag rī nā ve cu mā uz ti cot ci tām per so nām. Līdz īgi 
kā dzi mum lo mas, arī bēr nu ap rū pes tra dī ci jas un 
nor mas ir so ci āli kon stru ētas un pie sais tī tas kul tūr-
vi dei. Kā pie mērs un pre tmets vis pā rē jai kul tū rai 
ti ka mi nē tas ģi me nes, ku rās viens vai abi ve cā ki 
ir či gānu tau tī bas, ”či gāns strā dā un sa vus bēr nus 
ne kur nav at stā jis” un “sa vā star pā tie bēr ni ņi ir ļo ti 
drau dzī gi”. 

Bēr nu var dar bī ba pret ve cā kiem
Vi sās in ter vi jās un dis ku si jās pie au gu šie at zi na, ka 
jū tas kā ķīl nie ki at tie cī bās ar pus au džiem, ku ri zi na 
sa vas tie sī bas. Bēr nu tie sī bas bez kon flik ta ar pie nā-
ku miem var at tīs tī ties ti kai ab pu sē jā un līdz da lī gā 
audzi nā ša nas mo de lī. Pē tī jums rā da, ka šā di tiek 
audzi nā ta ma za da ļa bēr nu. Audzi nā ša nas mo rā les 
nor mu mai ņa ie tek mē arī bēr nus, jo tie sī bas kļūst 
par ie ro ci, lai, iz man to jot tra di ci onā los va ras me hā-
nis mus, vēr stos pret ve cā kiem un ci tiem pie au gu ša-
jiem. Tra di ci onā lā bēr nu audzi nā ša na, kad bēr ni un 
jaun ie ši pie spie du kār tā ir pie da lī ju šies lau ku dar bos 
ģi me nes saim nie cī bā, tiek aiz stā ta ar brī vu iz vē li, 

Mums pat bi ju ši ga dī ju mi tā di: aiz brauc mā te un tēvs. Bēr nu vec ve cā ki dzī vo ļo ti tā lu, tie šām tā lu. Ci ti, zi niet, 
vis pār ne var ska tī ties. Un tos bēr nu ska tās vis pār no ma las cil vēks, kas ab so lū ti ne ju ri dis ki no for mēts, ne ko. “Es 
tā kā at bil du par vi ņu.” ”Jūs ofi ci āli aiz bil dnis?” – “Nē, nē.” Nu la bi, vi ņam šo dien pa tīk, rīt pa tīk, pa rīt viņš ne par 
ko ne at bild. Nu tī ri tā bēr nu aiz sar dzī ba. .. Un bēr ni stā jas (slim nī cā)– vi ņiem ne tik daudz tās sli mī bas, cik psiho-
so ma ti ka. To sli mī bu tad pēk šņi ro das tik daudz, ka ne var tikt ga lā un sāc šķe ti nāt to vi su. At nāk vī rie tis, kurš 
vis pār pat ne draugs mā tei - drau dze nes drau ga draugs kaut kāds sēž: “Es it kā ju ri dis ki at bil du”. Kā, ofi ci āli? “Nē, 
es pie tei cos.” Tas tāds, pie ņem sim, va ri ants, tur tik daudz to va ri an tu.(Lat ga le, ār ste)

neaiz stā jot pie nā ku ma pil dī ša nas mo ti vā ci ju ar līdz-
at bil dī bu un līdz jū tī bu. Kon flik tu starp jaun ajām nor-
mām un tra di ci onā lās audzi nā ša nas lo ģi ku no rā da 
vie na no Zem ga les lau ka pē tī ju ma da līb nie cēm:

Ja es ne lai žu bēr nu uz kaut kā du dis ko tē ku, tas arī ir var-
dar bī ba, es vi ņu ie ro be žo ju. Es uz ska tu, ja tu pie ma nis 
dzī vo, es te vi ģēr bju un ba ro ju, tev arī ir kaut kā di pie-
nā ku mi. Es uz ska tu, ka mans pie nā kums ir pie spiest 
bēr nu strā dāt, jo kas ar vi ņu no tiks, kad ma nis vairs 
ne būs. Ne pie tiek, ka bēr ni ne mā cās, arī fi zis ki strā dāt 
vi ņi ne grib. Kā viņš dzī vos tā lāk – tā ir var dar bī ba pret 
per so nī bu.

Bēr nu var dar bī ba ir sais tī ta ne ti kai ar audzi nā ša nu, 
bet arī bēr nu pa me ša nu no vār tā, ne vel tot pie tie-
kamu lai ku sa skar smei ar bēr nu. Valsts par pār mē rī-
gām uz ska tī tās pra sī bas audzi nā ša nas me to žu mai-
ņā ļauj ap slēpt ve cā ku lai ka trū ku mu un ne pras mi 
vei dot at tie cī bas ar bēr nu.

2.5. Var dar bī bas ģi me nē vei di ko pie nā

Zi ņo ju mam veik tais pē tī jums rā da, ka ko pie na bie-
žāk ru nā par var dar bī bu pret bēr niem, kas ir arī 
valsts lī me ņa pri ori tā te var dar bī bas ap ka ro ša nai ģi-
me nē. Ot ra bie žāk mi nē tā ir var dar bī ba pret sie vie ti 
un pus au džu var dar bī bu ci tam pret ci tu un pie au gu-
ša jiem. Ko pie nā tiek no klu sē ta sek su ālā var dar bī ba, 
var dar bī ba pret ve ciem cil vē kiem, ne tiek ru nāts 

Ma nai mā sai mei ta at nāk no sko las trīs stun das vē lāk. Kad mā te pra sa, kur tu bi ji, mei ta sa ka: ja tu ar ma ni tā 
ru nā si, es pie zva nī šu un te vi man at ņems. A, ma na mā sa tad at ne sa če mo dā nu un sa ka: sāc kra vā ties. Viss, 
vai rāk ma na mā sas mei ta pat ne pie min šo tele fo nu. Bēr ni bie dē ta gad sa vus ve cā kus un ne ti kai ve cā kus, arī sko-
lo tā jus. (..) Nu, jā, ta gad ir bēr ni past āv uz sa vām tie sī bām, tie sī bas man ir tā das, tu man ne ko ne drīk sti. Mums 
va ja dzē ja sko lā la sīt ābo lus, lai vi si va rē tu dzert su lu, sko las pus die nām, tas bū tu par vel ti, bū tu vi siem lē tāk. A 
vi ņi pa sa ka, mēs ne la sī sim, mums ne gri bas, sko lai ir dar bi nie ki, lai vi ņi arī la sa. Ma ni ne var pie spiest la sīt. Ļo ti 
dau dzi bēr ni ta gad spe ku lē, vi ņam ir tie sī bas, bet par pie nā ku miem stip ri aiz mirst. Tā jau ir bēr nu šan tā ža pret 
ve cā kiem. Es ne drīk stu vi ņam ska ļi uz bļaut, kur nu vēl ie pļau kāt. (Zem ga les lau ka pē tī jums)
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par paš nā vī bām. Vai rā kums Lat ga les lau ka pē tī ju mā 
ap tau jā to eks per tu, de fi nē jot var dar bī bu, ie da lī ja 
to emo ci onā la jā un fi zis ka jā, re tāk – sek su āla jā, uz-
sve rot, ka šī ir kla si fi kā ci ja, pēc ku ras vi ņi ir mā cī ti. 
Bēr nu at stā ša nu no vār tā kā var dar bī bu mi nē ja ti kai 
so ci ālā dar bi nie ce. Vie tē jam kul tū ras kon tek stam ir 
lie la lo ma var dar bī bas at pa zī ša nā:

Per so nī gi [kā es de fi nē ju]? Iz ejot no per so nī gās pie re-
dzes, kad ir re dzams, kas ir ini ci ators, jā va dās no kon-
krē tās si tu āci jas. (Lat ga le, po li cists)
Grū ti pa teikt, jo tas at ka rīgs no tā, kā dās ģi me nēs no-
tiek. Kat ra ģi me ne ir at šķi rī ga. Kat rai ģi me nei ir sa va 
pie eja. Ir tā di ga dī ju mi, tu stā vi un do mā, vai tev liks ar 
ku la ku vai ne liks. (Lat ga le, bā riņ tie sas priekš sē dē tā ja)

Kur ze mes lau ka pē tī ju mā ar jē dzie nu “var dar bī ba” 
ko pie nā gal ve no kārt sa prot fi zis ku dis kom for tu (tai 
skai tā auk stu mu, ba du, me di ka men tu trū ku mu, 
pēk šņi ne pie cie ša mas pa lī dzī bas trū ku mu). Sa vu-
kārt ar emo ci onā lu var dar bī bu, kā vie no jās di vas 
res pon den tes, ti kai “pār baud nervs”. 

Emo ci onā lā var dar bī ba 
Spe ci ālis tu star pā ir vē ro ja ma vien prā tī ba, ka emo-
ci onā lo var dar bī bu ir grū tāk kon sta tēt. Tās sa rež ģī to 
da bu pa ma to vai rā ki fak to ri. Pirm kārt, tai ir plašs iz-
paus mes spektrs un ie spē ja mās for mas. Otr kārt, tā 
bie ži at ro das uz ro be žas starp to, kas ir nor mā li un 
kas ir nor mas pār kā pums. Pie mē ram, ve cā ku at tie cī-
bās ar bēr niem nav vien no zī mī bas, kā da uz ve dī ba 
pret bēr nu ir at tais no ja ma un kas jau ir dē vē ja ma 
par var dar bī bu:

Kaut vai pē dē jais ga dī jums, teik sim, to jau arī var uz-
ska tīt, ka tā var dar bī ba, ja bēr nam pa sa ka, kad: “Ja tu 
rau dā si, te vi ne iz ņems no dār zi ņa!”, ja, un bērns pēc 
tam bai dās iet uz dār zi ņu. (Lat ga le, ģi me nes ār ste)

Emo ci onā la jai var dar bī bai ir spē cīgs kul tū ras kon-
teksts. Lat ga les lau ka pē tī jums rā da, ka par emo ci-
onā lo var dar bī bu tiek sau kta ve cu cil vē ku la mā ša na. 
Ta ču pa ma ta kri tē rijs ir ne vis la mā ša nās kā ne pie ļau-
ja ma so ci āla rī cī ba, bet gan cie ņas trū kums pret ve-
ciem cil vē kiem.

Treš kārt, emo ci onā lās var dar bī bas pro fe si onā la kon-
sta tā ci ja pra sa spe ci fis kas un dzi ļas zi nā ša nas, ku ru 
Lat vi jā strā dā jo šiem pro fe si onā ļiem trūkst. Zi nā šanu 
trū kums vei ci na ne pār lie ci nā tī bu par sa vas rī cī bu: 

Ļo ti bie ži tu jū ti, ka kaut kas ģi me nē no tiek. Vai tas 
bērns vien kār ši sāk sli mot, tas bērns mai nās, un pie 
tā ir ļo ti grū ti no kļūt. Pēc tam kaut kur jau ne jau ši vai 
pat pa iet kāds pe ri ods, un jū ti, ja, iz šķī rās ve cā ki. Bet 
tas jau viss bēr nā bi ja jū tams dau dzus, vai rā kus mē-
ne šus ie priekš jau jū ti - kaut kas no tiek. Pie tā daž reiz 
arī grū ti no kļūt, un par to arī ne runā. (Lat ga le, ģi me-
nes ār ste)

Cil vē ki uz ska ta, ka emo ci onā lo var dar bī bu ir gan-
drīz ne ie spē ja mi kon sta tēt, jo ne pa liek re dza mas 
pē das, kas va rē tu kal pot par pie rā dī ju mu. Bez tam 
emo ci onā lā var dar bī ba tiek nor ma li zē ta, uz ska tot, 
ka gan drīz vi sās ģi me nēs var kon sta tēt emo ci onā lās 
var dar bī bas ele men tus.

Ce tur tkārt, pat ga dī ju mos, kad pro fe si onā ļi ir pār-
lie ci nā ti par emo ci onā lo var dar bī bu ģi me nē, vi ņi 
at tu ras no ie jauk ša nās da žā du ar var dar bī bas no-
vēr ša nas sis tē mu sais tī tu pro blē mu dēļ. Pie mē ram, 
ne spē ja no dro ši nāt kon fi den ci ali tā ti, pie eja mu pa-
kal po ju mu trū kums ra da šau bas par to, vai kon krē-
tā ie jauk ša nās būs efek tī va un ne sīs po zi tī vus ri si nā-
ju mus, ne vis vēl vai rāk sa rež ģīs kon krē tās ģi me nes 
si tu āci ju. 

Piekt kārt, emo ci onā lā var dar bī ba ir slēp tā ka, ilg sto ša, 
ne žē lī ga un ie priekš ap do mā ta, jo ne iz rai sa va ja dzī ba 
ap mie ri nāt spon tā nu im pul su. No spe ci ālis tu sa cī tā 
iz riet, ka emo ci onā lā var dar bī ba vai rāk tiek pie dē-
vē ta tu rī gā kām un ār ēji lab vē lī gām ģi me nēm, vien-
lai kus arī tām ģi me nēm, kurām vi ņu au to ri tā tes ko-
pie nā dēļ so ci āla jam die nes tam ir vis grū tāk pie kļūt. 

Vi sas dis ku si jas un lau ka pē tī ju mi pa rā da, ka emo-
cionā lā var dar bī ba lie lā ka jā skai tā ga dī ju mu tiek 
ska tī ta un no so dī ta ti kai kā so lis uz fi zis ku var dar-
bī bu, ne vis kai tē jums pēc bū tī bas: Fi zis ka ie dar bo-
ša nās vie nam uz ot ra, ag re si ja, kā lai to pa sa ka – ne-
drau dzī ga sa ru nu ve ša na. Uz bu di nā ti, nik ni viens uz 
ot ru, ne prot no lī dzi nāt at tie cī bas, aiziet līdz fi zis ka-
jai. (Zem ga le, bā riņ tie sas pār stā ve) Ne so ci ālais dar-
bi nieks, ne bā riņ tie sa ne vie nā no lau ka pē tī ju ma 
ie tver ta jām ko pie nām ne mi nē ja si tu āci jas, kad ko-
pie nā ir ri si nā ti emo ci onā lās var dar bī bas ga dī ju mi. 

Bēr nu at stā ša na no vār tā
Bēr nu at stā ša na no vār tā un ne pie ska tī ša na ir vie na 
no var dar bī bas for mām, kas ro be žo jas ar nor mu un 
var dar bī bu. Cen trā lās sta tis ti kas pār val des da ti rā da 
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sa lī dzi no šu augs tu un sta bi lu tā du ga dī ju mu skai tu, 
kad bēr ni no nāk bā re ņu so ci ālās ap rū pes cen tros. 
Pie aug arī ga dī ju mu skaits, kad ve cā kiem ar tie sas 
sprie du mu tiek at ņem tas aiz gā dī bas tie sī bas. 

Lau ka pē tī ju ma da ti rā da, ka at stā ša na bez pie ska-
tī ša nas tiek uz ska tī ta par var dar bī bu ti kai ta jos ga-
dī ju mos, kad bērns ir mazs, ar šo ve cu mu sa pro tot 
ve cu mu līdz trīs vai čet riem ga diem, daž kārt līdz 
sep ti ņiem ga diem. Vai rā ki Zem ga les lau ka pē tī ju-
ma da līb nie ki at zi na, ka ko pie nā bie ži ir si tu āci jas, 
kad bēr ni tiek at stā ti vie ni. Tam ir vai rā ki ie mes li: 
pa gas tā nav bēr nu dār za, un dau dzi ve cā ki ne var 
atļau ties mak sāt auk lēm. Tā kā da no res pon den-
tēm stās ta, ka ir spies ta at stāt bēr nu bez pie ska tī-
šanas, jo pa ti strā dā past ā un sa ņem ma zu al gu. 
Vi ņa audzi na bēr nu vie na un prie cā jas, ka dzī vo 
bla kus dar bam, tā pēc var aizs kriet ap rau dzīt, ko 
bērns da ra.

Dau dzi pē tī ju ma da līb nie ki ap zi nās, ka vi ņu rī cī ba, 
at stā jot bēr nus vie nus pa šus, ir var dar bī ba. To mēr 
vi ņi ne uz ņe mas at bil dī bu par si tu āci ju, bet vai no 
val sti, kas ne no dro ši na ar ie spē jām pie tie ka mi no-
pel nīt un ne vei do bēr nu dār zus. Vai rā ki cil vē ki at zīst, 
ka nav kur likt sa vus bēr nus, ka mēr strā dā.

No so dī ta ir ti kai ne rū pē ša nās par bēr nu al ko ho la 
ie spai dā: Jo mums ir ļo ti daudz šā du te bēr nu, [kas] 
vie ni pa ši ir ie slēg ti un vai tur ve cā ki dzē ru ši un at stā ti 
pat uz vai rā kām die nām. Pat ma zi bēr ni bi ju ši at stā ti 
vie ni pa ši, kurš ne var ne ēda mo, ne ko da būt. (Lat ga le, 
ģi me nes ār ste) Kā no rā da vie tē jā so ci ālā dar bi nie ce 
Kur ze mes lau ka pē tī ju mā, jā di fe ren cē ie mes li, kā-
pēc bērns at stāts bez uz rau dzī bas. Lai arī se kas var 
būt vie nas un tās pa šas, vi ņai ir sva rī gi, vai ve cā ki 
bēr nu at stāj bez uz rau dzī bas al ko ho lis ma dēļ vai tā-
pēc, ka nav ci tas iz ejas. Ja sma gu se ku ga dī ju mā šos 
ve cā kus so dī tu, so dam bū tu jā būt at bil sto ši di fe ren-
cē tam.

Fi zis kā var dar bī ba
Zi ņo ju mam veik tais pē tī jums lie ci na, ka fi zis kā var-
dar bī ba ir vis pla šāk zi nā mais un bie ži vie nī gais 
kon krē ti at pa zī tais var dar bī bas veids. Tā Zem ga les 
lau ka pē tī jums rā da, ka vai rā kums pē tī tā cie ma ta 
ie dzī vo tā ju ar var dar bī bu sa prot fi zis ku ie tek mē ša-
nu. Tur klāt sva rī ga var dar bī bas di men si ja ir va ras 
at tie cī bu ne vien lī dzī ba, kad kāds, kurš ir stip rāks, 
da ra pār i kā dam, kas ir vā jāks. Fi zis ka spē ka lie to ša-
na tiek uz ska tī ta par var dar bī bu ti kai tad, ja pa liek 
re dza mas fi zis kās se kas.

Lat ga les lau ka pē tī ju mā ar “ti pis ku” var dar bī bu ģi-
me nē sais tī ja kau ti ņu pie au gu šo star pā, ko, ie spē-
jams, redz arī bēr ni. Tur klāt ar šā du kau ti ņu pa ras ti 
bei dzas ko pī ga al ko ho la lie to ša na mā jās: Skan dā li 
mā jās pie dzē ru šiem. Tur ir ne ti kai bēr ni, arī pie au gu ši. 
Kad pie dze ras, tad mek lē kaš ķi. Mums kat rā tre šā... nē, 
ce tur tā mā jā tā ir. (Lat ga le, pen si onā re)

Pē tī ju ma da līb nie ki pār sva rā uz ska ta, ka fi zis kās 
var dar bī bas upu ri ir sie vie tes, kaut gan ti ka mi nē ti 
pie mē ri, kur sie vas ie kaus tī ja sa vus vī rus. Tiek pie-
ņemts, ka vī rie ši vai rāk cieš no emo ci onā lās var dar-
bī bas. Sie vie tes bie ži slēpj, ka par tne ris pret vi ņām 
iz tu ras var dar bī gi, un ko pie nā jo ko vai me lo par ie-
gū tiem zi lu miem. Ap kār tē jie upu rus vairs ne uz tver 
no piet ni.

Sek su ālā var dar bī ba
Re pro duk tī vās ve se lī bas pē tī jums13 uz rā dī ja ie vē-
ro ja mu sek su ālās var dar bī bas ap jo mu, 2003. ga dā 
sa snie dzot 17% cie tu šo sie vie tēm (tai skai tā 8% no 
lau lā tā vai par tne ra) un 3% vī rie šiem. Vien lai kus pie-
au dzis to res pon den tu dau dzums, ku ri uz šo jau tā-
ju mu nav va rē ju ši vai nav vē lē ju šies at bil dēt. Lai arī 
gan drīz katrs pē tī ju ma da līb nieks, spe ci ālists, va rē ja 
mi nēt kā du sek su ālās var dar bī bas ga dī ju mu ko pie-
nā, par sek su ālo var dar bī bu vi si cil vē ki ru nā ja ne-
lab prāt.

Jā, bēr nu vie nu pa šu at stāt ne var, bet mū su val dī ba ir iz vei do ju si tā dus no sa cī ju mus, ka es es mu spies ta bēr nu 
at stāt mā jas, jo ir jā strā dā trīs dar bos, bet kur likt nav. Dār zi ņu nav, auk le ir dār ga. Nu, kur lai es to bēr nu lie ku. 
No vie nas pus es, tā ir var dar bī ba, bet es es mu spies ta ar var dar bī bu no dar bo ties, jo ci tā dāk mēs mir sim ba dā. 
Do diet dār zi ņus, tad ne būs var dar bī ba, bet tur jā pie rak stās čet ri ga di ie priekš. Viņš viens pats jū tas pa mests, 
vi ņam ir gar lai cī gi, bet ne var jau ne viens būt mā jās. Kur vi ņu likt? Ar se vi uz dar bu vilkt arī vi ņam ir gar lai cī gi. 
La bi, ka kai mi ņi pa ska tās, ko vi ņi tur da ra. A ko, nav iz ejas. (Zem ga les lau ka pē tī jums)

13 Iedzīvotāju reproduktīvā veselība. Pārskats par situāciju Latvijā (1997–2003), UNFPA, LĢPSVA “Papardes Zieds”, 2004.
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Sek su ālā var dar bī ba ir vie na no sa bied rī bas ta bu 
tē mām. Kur ze mes lau ka pē tī ju mā vi sos ga dī ju mos, 
iz ņe mot vie nu, sek su ālās var dar bī bas iz da lī ša na at-
se viš ķi ne ti ka at zī ta par lo ģis ku, jo tās se kas jeb ku rā 
ga dī ju mā “ir re du cē ja mas uz fi zis kām un emo ci onā-
lām”. Vie nī gi bi ju sī so ci ālā dar bi nie ce, pa ma to jo ties 
uz li ku mā no teik to no da rī ju ma kva li fi kā ci ju, uz ska-
ta, ka sek su ālā var dar bī ba ir at se višķs var dar bī bas 
pa veids.

Lat ga les lau ka pē tī ju mā sek su ālo var dar bī bu at se-
viš ķi de fi nē ja ti kai so ci ālā dar bi nie ce un psiho lo ģe. 
Sī kā ki sek su ālās var dar bī bas ap rak sti ne kad ne ti ka 
pie mi nē ti, ja vien par tiem īpa ši ne ti ka vai cāts. Vie tē jā 
psiho lo ģe at klāj, ka vi ņas prak sē šā di ga dī ju mi pa rā-
dās un tie vi si līdz šim bi ju ši sais tī ti ar pa tē vu sek su ālu 
var mā cī bu pret pa mei tām. Pā rē jie eks per ti ap gal vo-
ja, ka sek su ālās var dar bī bas pa gas tā gan drīz ne esot. 

Ti kai viens eks perts Vid ze mē, pie re dzē jis po li cists, 
pa ma nī ja sek su ālo var dar bī bu un at klā ti ru nā ja par 
tās ap jo miem pa ša uz rau dzī ta jos pa gas tos. Viņš 
uz svē ra, ka iz pla tī ta ir var dar bī ba pār u star pā, kur 
sie vie te, mē ģi not mie rī gi at ri si nāt par tne ra ag re si vi-
tā ti, pie krīt uz spies tām sek su āla jām at tie cī bām bez 
aiz sar glī dzek ļiem, kas no ved pie bie žām ne plā no-
tām grūt nie cī bām. Vi ņa prāt, iz pla tī ta ir arī sek su ālā 
var dar bī ba pret bēr niem, jo var mā kas per so nis kā 
de gra dā ci ja ir no ve du si var mā ku līdz si tu āci jai, kad 
tas ne spēj stā ties sek su ālās at tie cī bās ar līdz vēr tī gu 
pie au gu šo. Par šīm pro blē mām ko pie nā un ģi me nē 
ne ru nā, jo tās jau esot kļu vu šas par ne iz bē ga mu sa-
dzī ves da ļu.

Bā riņ tie sas priekš sē dē tā ja Lat ga les lau ka pē tī ju mā 
min, ka ve cā ki pat ār pus ģi me nes no ti ku šu sek su ālu 
var dar bī bu slēpj līdz pē dē jam brī dim, un bēr ni par 
tā dām lie tām arī ne ru nā jot. Vi ņa sek su ālās var dar bī-
bas no klu sē ju mu sais ta ar to, ka upu ris ne vien mēr 
sek su ālās dar bī bas uz ska ta par var mā cī bu. Vi ņa 
uz ska ta, ka bērns var būt past ās tī tu, ja vi ņam bū tu 
no da rīts pār i, bet ne ta jā ga dī ju mā, kad vi ņam ir “no-
da rīts pa tī ka mi”. Pie ņē mums, ka sek su ālā kon tak tā 
bērns, ie spē jams, sa jūt ne ti kai pār i da rī ju mu, bet arī 
lab sa jū tu, sa skan arī ar bā riņ tie sas priekš sē dē tā jas 
vis pā rē jo vēr tē ju mu par ag ru jaun ie šu sek su ali zā ciju 
un me di ju past ip ri nā tu pie vēr ša nos sek sa tē mai:

Mei te nes jau dzī vo ta gad 12, 13 ga du ve cu mā ar pui-
kām, vi siem acīm re dzams. Kād reiz bi ja sa vā dāk, me di-

jos arī tas ir pie ejams, bēr ni iz man to. Es par to [sek su-
ālo var dar bī bu] ne šau bos, ka ir, jo at tie cī bas ir brī vas, 
bet cil vē ki slēpj. [..] Nav jau ne kāds brī nums sek su ālā 
var dar bī ba. Ve cā ki ir jā ār stē. Tas pui sis vai vī rie tis ir jā-
ār stē, ne vis par to ir jā rak sta avī zēs.

Se k su ālās var dar bī bas veids, no vie nas pus es, ko-
pie nā tiek no so dīts daudz asāk ne kā ci ti, bet, no 
ot ras, slēpts daudz rū pī gāk ne kā ci ti, jo ie spē ja mās 
se kas ir no piet nas gan no li ku mu, gan no ko pie nas 
mo rā les ko dek sa vie dok ļa. Šā dā si tu āci jā ap kār tē-
jie il gi ne vē las ti cēt, ka ko pie nas lo cek lis ir tik zemu 
kri tis, lai veik tu ko tik no so dā mu kā sek su ālu var-
dar bību. Ap grū ti nā ta ko pie nas ie tva ros mēdz būt 
arī pa tie sī bas no skaid ro ša na, jo dau dzos tā dos ga-
dī ju mos lie ci nie ku nav – ir ti kai ie spē ja mais upu ris 
un ie spē ja mais var mā ka. Šā da ko pie nas at tiek sme 
ne vei ci na upu ra vēr ša nos pēc pa lī dzī bas. Sek su-
ā lās var dar bī bas iden ti fi cē ša na un pie ņem ša na ir 
ap grū ti nā ta, ja ko pie nai nav adek vā ta, sa vā kul tū-
rā san kci onē ta re ak ci jas me hā nis ma. Tā vie tā tiek 
iz man tots valsts pie dā vā tais rī cī bas mo de lis, bet 
ko pie nas lī me nī pro blē ma no klu sē ta, iz lie ko ties, ka 
tās vien kār ši nav.

2.6. Var dar bī bas iz prat ne at ka rī bā no per so nas, 
pret ku ru tā veik ta 

Uz se vi vēr sta var dar bī ba
Pēc sta tis ti kas da tiem, paš nā vī bu skaits kopš 1990. 
ga du vi dus krī tas (skat. 2.2. at tē lu). To mēr 2006. 
ga dā Lat vi jā dzī vi paš nā vī bā bei dza caur mē rā 1,3 
cil vē ki die nā. At šķi rī ga ir paš nā vī bas ie spē ja mī bas 
di na mi ka vī rie šiem un sie vie tēm. Paš nā vī bas ie spē ja 
sie vie šu vi dū pie aug pro por ci onā li ve cu mam. Vī rie-
šiem kri tisks ir 40—50 ga du ve cu ma posms, ta ču 
paš nā vī bu lī me nis vien līdz augsts ci tās ve cu ma 
gru pās.

In ter vi jās vai sa ru nās lau ka pē tī ju mos paš nā vī ba bie ži 
ne ti ka pie mi nē ta, to mēr daudz kārt ti ka skar ta al ko ho-
lis ma tē ma, ko tā eks trē ma jā iz paus mē uz ska tī ja 
par ga lē jo var dar bī bas for mu pret se vi. Ar al ko ho la 
lie to ša nu in for man ti sais ta vai rā kus pār ag ras nā ves 
ga dī ju mus, īpa ši vī rie šiem. Lat ga les lau ka pē tī ju mā 
ti ka pie mi nē ti di vi vī rie ši, kas iz da rī ju ši paš nā vī bas 
pa ka ro ties. Paš nā vī bas ne kad ne ti ka īpa ši iz cel tas, 
vie nī gi pa rā dī jās kā vie na no bla kus tē mām, ku rā ne-
viens in for mants īpa ši ne gri bē ja ie dzi ļi nā ties, no kā 
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jā se ci na, ka šai tē mai ir zi nāms ta bu sta tuss. Kur ze-
mes lau ka pē tī ju mā tā da līb nie ki at ce rē jās trīs vī-
riešu nā ves ga dī ju mus, no ku riem di vi bi ja sais tī ti ar 
at tie cī bu pār rā vu mu ar par tne ri, bet tre šā cē lo ņus 
ne zi nā ja pat ģi me ne.

Var dar bī ba in tī mo par tne ru star pā
Pē tī jums rā da, ka var dar bī ba starp di viem pie au gu-
šiem no ap tau jā to pus es tiek uz tver ta gan drīz kā 
pa ti par se vi sa pro ta ma pa rā dī ba, kas ne tiek īpa ši 
iz cel ta. Nav arī zi nā mi me hā nis mi, kā pret to cī nī-
ties, pre tsta tā var dar bī bai pret bēr niem, kur past āv 
skaid rāk de fi nē tas ko pie nas mo rā les nor mas un 
liku ma me hā nis mi, kas jā ie vē ro. 

Par var dar bī bas ap jo miem in tī mo par tne ru vi dū 
sta tis ti kas da tu nav. Eks per ti uz ska tī ja, ka da ļē ji uz 
var dar bī bas rā dī tā jiem in tī mo par tne ru star pā ne-
tie ši var at tie ci nāt Kri mi nāl li ku ma 130. pan ta kār-
tī bā uz sāk to kri mi nāl lie tu par tī šu vieg lu mie sas 
bo jā ju mu iz da rī ša nu un sis te mā tis ku si ša nu skai ta 
di na mi ku. No 2000. līdz 2005. ga dam re ģis trē tas 
1163 lie tas (skat. 2.3. at tē lu). Šī sta tis ti ka rā da, ka 
lie tas tā lā ka vir zī ba ap sū dzī bai no tiek ar vien lie lā-
kā skai tā ga dī ju mu. 2004. gads ir vis pro duk tī vā kais 
lie tu ie ro si nā ša nas un tā lā kas vir zī bas zi ņā. Rau go-
ties uz to, pēc ku ras 130. pan ta da ļas no da rī jums 
kva li fi cēts, sis te mā tis kas si ša nas ga dī ju mi (pan ta

2.2. at tēls. Paš nā vī bu skaits Lat vi jā ab so lū tos skait ļos pēc dzi mu ma

Avots: CSP da ti

3. da ļa) ša jā ga dā vei do ju ši 18% no vi su no da rī-
juma skai ta.

Var dar bī ba in tī mo par tne ru star pā ir var dar bī bas 
veids, pret ku ru ir vis grū tāk cī nī ties, tā pēc ka ap tau jā-
tie sa bied rī bas pār stāv ji uz ska ta, ka šā dos kon flik tos 
ne va jag ie jauk ties, jo tā ir par tne ru pa šu da rī ša na. 
Iz pla tīts pa ma to jums, kā pēc kai mi ņi ne ie jau cas, ir 
tas, ka šā dos ga dī ju mos upu ri pa ši bie ži ne vē lo ties 
pa lī dzī bu. 

Tas ir ļo ti grūts jau tā jums, jo ša jās ģi me nēs sie vie-
tes ļo ti bie ži ne ap zi nās, ka vi ņām ir pro blē ma. Ta jā 
die nā vi ņa it kā aiz bēg no tā vī ra, bet nā ka ma jā die-
nā – ai, nē, man viss ir la bi. Tas ir tik sa rež ģī ti. Es pat 
ne zi nu, kam tas bū tu jā da ra. Ko var kai mi ņi iz da rīt? 
Var pie zva nīt, tā pat tā sie va at nāks rīt at pa kaļ. Ir vēl 
krī zes cen tri, bet vi ņi pa līdz ti kai tiem, kas grib, lai
vi ņiem pa līdz. Lai kam ir tā, ka var pa lī dzēt ti kai
tiem, kas grib, lai vi ņiem pa līdz. (Lat ga les lau ka pē tī-
jums)

Pē tī jums rā da, ka eks per ti arī prak tis ki re ti ie jau cas 
šā dos strī dos (iz ņe mot po li cis tu, ku ra tie ša jos pie-
nā ku mos ie tilpst šā du kon flik tu ri si nā ša na), to mēr 
gan so ci ālie dar bi nie ki, gan bā riņ tie sas pār stāv ji 
at zīst, ka nā kas ie sais tī ties, ja kon flik tos cieš bēr ni. 
Gan kai mi ņu, gan eks per tu ne ie jauk ša nās in tīmo 
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2.3. at tēls. Pēc kri mi nāl li ku ma 130. pan ta uz sāk to lie tu iz nā kums

Avots: Valsts po li ci jas da ti

par tne ru var dar bī bas ga dī ju mos bū tī bā at stāj 
upurus vie nus un ra da priekš sta tu, ka vi ņi pa ši ir 
vai nī gi sa vās pro blē mās, ar ku rām paš iem arī jā tiek 
ga lā.

Var dar bī ba pret sie vie ti pa ras ti iz da lī ta kā at se-
višķa tē ma, ru nā jot var dar bī bas dzim tes as pek tu. 
Zem ga les lau ka pē tī jums lie ci na, ka vis bie žāk ko-
pie nā var dar bī ba ģi me nē tiek sais tī ta ar “ne la bu 
at tiek smi” pret sie vie tēm, tās fi zis ki ie spai do jot. 
Tas ir arī vie nī gais ga dī jums pē tī ju ma kon tek stā, 
kur ko piena var dar bī bu pret sie vie ti uz ska ta par 
ne žē lī gā ko var dar bī bas for mu, sa lī dzi not ar ci tām 
upu ru gru pām, un vis bie žāk sa sto pa mo var dar bī-
bas formu. Tās uz do tie cē lo ņi vis bie žāk ir al ko ho la 
lie to ša na, greiz sir dī ba vai ci tas sav star pē jās ne sa-
ska ņas.

Var dar bī ba pret vī rie ti ir re ti pie mi nē ta var dar bī bas 
for ma. Kā da sie vie te to stās tī ja kā jo ku: kā da sie vie-
te, esot “šķē lu si” sa vam vī ram, jo tas bez at bil dī gi iz tu-
rē jies pret bēr nu, pie dzē ries un at stā jis vi ņu kāp ņu 
tel pā vie nu pa šu. Ne lie la da ļa pē tī ju ma da līb nie ku 
uz ska tī ja, ka vī rie tis cieš no var dar bī bas arī tad, ja 
pats ir var dar bīgs, jo šā da si tu āci ja de ģe ne rē abus -
gan var mā ku, gan upu ri.

Var dar bī ba pret bēr nu 
Lat vi jas mē ro gā var dar bī bu pret bēr nu rak stu ro sta-
tis ti kas da ti par Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu 
ko dek sa 172. pan ta 2 da ļas pie mē ro ša nu. Tas pa redz 
brī di nā ju ma vai nau das so da uz lik ša nu par emo ci-
onā lu vai fi zis ku var dar bī bu pret bēr nu, bet par at-
kār to tu no da rī ju mu – nau das so du. Pan ta dar bī bas 
sā kums bi ja 2005. ga da jan vā ra no ga le. Da ti lie ci na 
(skat. 2.4. at tē lu), ka 2006. ga dā ie vē ro ja mi pie au-
dzis lie tu skaits. 2005. ga dā at kār to ti ie ro si nāto lie tu 
skaits bi ja 2, bet 2006. ga dā – 4.

At šķi rī bā no var dar bī bas in tī mo par tne ru star pā, 
kur par gal ve na jiem var mā kām tiek uz ska tī ti vī rie ši, 
uz ska ta, ka var mā cī gā at tiek smē pret bēr niem dzi-
mu mam nav no zī mes. Tā Zem ga les lau ka pē tī ju mā 
bā riņ tie sas pār stā ve pat pau da vie dok li, ka sie vie tes 
bie žāk ir var dar bī gas pret bēr niem, jo ar tiem pa va-
da vai rāk lai ka. Sa vu kārt so ci ālā dar bi nie ce uz ska-
tīja, ka rei zēm tie ši tē vi aiz stā vot bēr nus.

Var dar bī bas pār trauk ša na pret bēr niem ir at bal stī ta 
ko pie nā, jo bēr ni ir vis ne aiz sar gā tā kā sa bied rī bas 
da ļa, kā arī tā da ļa, ku rai vis vieg lāk ir pa lī dzēt, ja lai-
kus tik tu snieg ta pa lī dzī ba. Vien lai kus, kā jau mi nēts 
ie priekš, ro be žas no vil kša nā starp var dar bī bu un 
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2.4. at tēls. Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa 172.2. pan ta pie mē ro ša na

Avots: Valsts po li ci jas da ti

Man ir tā das bai les no vi sa. Kā es la sī ju, ka tās ir bai les, ka ma ni ne mīl, un arī, kā bēr niem, kas no var dar bī bas 
cie tu ši, ne var kār tī gi iz paus ties, tā vai nas sa jū ta ma ni vi su lai ku pie mek lē. Es ne va ru nor mā li strā dāt. Arī dar bu 
grū ti at rast. Cik es ne es mu bi ju si uz in ter vi jām, bet ma ni ne ņem dar bā. Sko lā man vi su lai ku li kās, ka es es mu 
pa ti slik tā kā. Vi su dzī vi nāk līdz i tā vai nas ap zi ņa. Dar bā es arī strā dā ju... man lie kas, ka tā va dī tā ja... es jū tos vai-
nī ga par vi sā diem sī ku miem, jo no ģi me nes tas ir ie po tēts, ka tu esi slik tā, tas ir bai gi, ta gad es arī ša jā ve cu mā 
gri bē tu mek lēt pa lī dzī bu, bet kas man var pa lī dzēt, cil vēks ti kai pats sev var pa lī dzēt. (Lat ga les lau ka pē tī jums, 
stāsts par ve cā ku var dar bī gas audzi nā ša nas se kām)

ko pie nā no so dī tu rī cī bu un pie ļau ja mu at tie cī bu 
mo de li ir grū ti no vilkt.

Ve cā ku bez spē cī ba kom pen sē jas var dar bī gās audzi nā-
 ša nas me to dēs. Viens no ro bež jau tā ju miem, kur sa du-
ras da žā di priekš sta ti par pie ļau ja mām bēr na ie tek mē-
ša nas me to dēm, ir pēr ša na (sk. 2.1. in for mā ci jas lo gu).

Pē tī jums uz rā da di vas da žā das pie ejas bēr na audzi-
nā ša nai, kas pie ļauj kar di nā li at šķi rī gas audzi nā-
ša nas me to des. Vie na da ļa uz ska ta, ka pēr ša na vi-
sos ga dī ju mos ir var dar bī ba pret bēr nu, jo viņš tiek 
fiziski ie spai dots, bet ot ra – ka pē riens ir pie ļau jams, 
jo bērns ir jā so da, ja viņš da ra kaut ko ne pa rei zi.

Ta ču Kur ze mes lau ka pē tī jums rā da, ne ska to ties uz 
ci tā du pār lie cī bu, spe ci ālis ti at zīst, ka li ku mi šo brīd 
bēr nam “pat ne ļauj pirk sti ņu pie durt”. Li kums tiek 
no so dīts, jo aiz liedz ko pie nā ie ras to audzi nā ša nas 

pa ņē mie nu. Dau dzi pēr ša nu uz ska ta par tra di ci o-
nālu audzi nā ša nas for mu, kas ir pie ļau ja ma, kad 
bērns ne klau sa, vai ir iz da rī jis blē ņas, ne iz tu ras ar 
cie ņu pret pie au gu ša jiem, ap draud sa vu vai ci tu dzī-
vī bas, vai lai “ie mā cī tu strā dāt”. Pēr ša na kā sods tiek 
le ģi ti mi zēts caur vai rā kiem fak to riem: bēr na vai nu 
un ve cā ku tie sī bām so dīt bēr nu, jo vi ņi ir tie, kas 
bēr nu audzi na, lai tas iz aug tu par cil vē ku.

Tā bi ju sī sko lo tā ja Kur ze mes lau ka pē tī ju mā re zu mē, 
ka pēr ša na “lai kam nav īs ta var dar bī ba”. Vi ņai ro bež-
šķir tne ir pēr ša nas ak ta pe da go ģis kā no zī me. Tū līt 
pēc tam nā ka ma jā tei ku mā sie vie te sa ka, ka jā būt zi-
nā mai pie re dzei no abām pus ēm, lai sa pras tu, kā da 
tai var dar bī bai bi ju si jē ga. Vi ņa no rā da uz līdz sva ru kā 
sa snie dza mo mēr ķi – ve cā kais bērns ir var dar bīgs 
pret jaun āko, tad viņš “da bū kā du pli ķi no pie au gušā”. 
Arī vi ņas maz dē lam grū ti at bil dēt, vai pa rau šana 
aiz auss, ie si ša na pa di be nu ir var dar bī ba vai nav.
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2.1. in for mā ci jas logs. Uz ska ti par bēr na pēr ša nu

Ļo ti maz pē tī ju ma da līb nie ku ie stā ša nos pret fi zisku 
bēr na ie tek mē ša nu pa ma to ja ar ne pie cie ša mī bu 
pār traukt var dar bī bas cik lu. Tie, kas no so da pēr ša nu, 
cē lo ņus sa ska ta ve cā ku bez spē cī bā un ne spē jā at ri-
si nāt sa vas pro blē mas, tā vie tā iz gā žot uz bēr niem, 
kā arī ne pras mē sa ru nā ties ar bēr niem vai ne adek-
vātu mu al ko ho la ie spai dā.

Var dar bī ba pret ve cu cil vē ku 
Zem ga les lau ka pē tī ju ma da līb nie ki ve cus cil vē kus 
ne mi nē ja pie var dar bī bas ris ka gru pas, bet ja pa-
jau tā ja, tad at zi nās, ka tie var būt arī ve cā ki cil vē ki, 
bet tas esot re ti. Ko pie nas ie dzī vo tā ji pie ļauj, ka ir 
ie spē ja ma var dar bī ba ģi me nē pret ve cā kiem cil vē-
kiem, to mēr ne sa ska ta bie žas šā das si tu āci jas sa vā 
ko pie nā. Ti pis kā kie var dar bī bas vei di pret ve ca jiem 
cil vē kiem, ko iden ti fi cē ja res pon den ti, bi ja pen si jas 
at ņem ša na vai tās ko pī ga no dzer ša na, vai vien kār ši 
si tu āci ja, kad mā te dē lam ne var uz ti cēt nau du, jo 
no dzers, un ne pa lī dzē ša na ne ti kai dzī vī bai bīs ta-

mās si tu āci jās, bet arī ne pil dot pie nā ku mu pret ve-
cā kiem.

Lat ga les lau ka pē tī jums lie ci na, ka pen si onā ri lau-
kos ne re ti ir vie nī gi, kam ir sta bi li ie nā ku mi, un uz 
vi ņu rē ķi na dzī vo vi ņu ne no dar bi nā tie bēr ni vai maz-
bēr ni. Var dar bī ba ša jā si tu āci jā sais tī ta ar al ko ho la 
lie to ša nu, jo arī ve ci cil vē ki cieš no al ko ho lis ma, un 
bie ži sais tī ti ar ga ru var dar bī bas vēs tu ri ģi me nē. Po-
li ci jā sais tī bā ar šā diem pār kā pu miem ne viens nav 
vēr sies. Kā ti pisks ga dī jums tiek stās tī ta kā das mā tes 
un dē la ko pī ga mā tes pen si jas no dzer ša nas tra dī-
cija. Ša jās dzer ša nas rei zēs abiem ne re ti iz rai sās var-
dar bī gi kon flik ti, ku ros dēls mā ti arī žņau dzis. Ne sen 
viņš ar lāp stu sa ka pā jis mā tes ka ķi tri jās da ļās vi ņas 
acu priekš ā un sa cī jis: “Nā ko šā bū si tu!” 

Vis bie žāk to mēr var dar bī ba ir emo ci onā la vai arī 
tiek tā in ter pre tē ta no ve cā ko cil vē ku pus es. Pie mē-
ram, tā kā pa gas tā pie ņemts ap sveikt pen si onā rus 

Zem ga les lau ka pē tī jums:
Nē, pēr ša na nav var dar bī ba, es pa ti es mu iz au dzi nā-
jusi trīs bēr nus, un ma ni ve cā ki ir pē ru ši, es vi ņiem par 
to ti kai pal dies es mu tei ku si. Es es mu vi su sa snie gu si, 
jo ma ni ve cā ki bi ja stin gri un tā ma ni audzi nā ja.
Es es mu pie lie to ju si pē rie nu, ja es es mu sa viem bēr-
niem tei ku si un vi ņi ma ni nav sa dzir dē ju ši. Ma nu 
bēr nu la bā, es sa pro tu, ka vi ņam tas ir va ja dzīgs. Tad 
neko da rīt. 
Bēr ni ir jā per, jo kā tad vi ņam ie mā cīs strā dāt. 
Man nav nā cies sa skar ties ar īs tu var dar bī bu, ja ne-
runā tur, ka pa sī ku miem, tur bēr nu kāds no per, bet 
es pa ti sa vus bēr nus es mu no pē ru si. Es to ta gad no-
žē loju. Bēr na pēr ša na ir pie ļau ja ma, ja viņš ap draud 
otra dzī vī bu, tur su ni vai ka ķi.
Kur ze mes lau ka pē tī jums:
Kat rā zi ņā fi zis ki maz drus ciņ ie tek mēt ir daudz la bāk, 
ne kā emo ci onā li to bēr nu zā ģēt vi su lai ku – tu esi 
idiots, tu ne ko ne pro ti. Tā ir lie lā ka trau ma ne kā... Viš 
jau pats sev ne tic vai rāk. To pē rien viš aizmir sīs kād-
reiz, bet to emo ci onā lo un to, ka vīņ pa muļķ ap sau-
kās un tā tā lāk, to viš ne aiz mir sīs, tas vi ņam ie sē dī sies 
zem apzi ņā un viš vairs no tā ne tiks va ļā.
Es pie mē ram ne uz skat, ka pēr šan ir var dar bib. Var būt 
cit uz skat. Es do māj, ka bērns – kurš tad nav iz au dzis, ja 

viš nav da bujs kād reiz pa di ben, kād pļauk vai a kād 
ža gar? Es do māj, ka tā nav var dar bīb. Var dar bīb ir pa-
tie šam si šan un mo cī šan, un tād, un arī ba dā tu rē šan. 
Un aiziet un ie slēdz – tā jau viss ir var dar bīb. (vie tē jais 
po li cists)
Nu, tas i tā – ja tu a kaut kād siksn da bu, ja tu i no pel-
nijs no ve ca kiem, tas vel tā, ja, bet, nu, ja tēv dien die na 
klo pe viss laik, ta ka ne zin ko, nu, tad jau tur i cit rūn 
at kal.
Un ta nī lai kā [pirms ga diem 20] tas jau ne maz tik bries-
mīg ne bij, ja tas puik ar to, ar to... Man bij kla se ar puik –
mamm teic tā – un man tāds dusms ir, es ka ņem to ve-
ļas ma šī nas šlan gu, vīņ teic, un tad es vi ņam tā sa dev 
pa di ben. Kas ta tur?(sko lo tā ja)
Lāb, uz dot pa di ben jau ne skai tās var dar bib. (bēr nu-
dār za audzi nā tā ja)
Lat ga les lau ka pē tī jums:
Dau dzi ru nā par si ša nu. Ko no zī mē si ša na? Es uz-
skatu per so nī gi, ka dis cip lī nai mā jās ir jā būt, var būt 
tas bērns nav jā sit tā, lai vi ņam bū tu zi lu mi, bet at kal 
otrs jau tā jums, ir la bāk, ja bērns dzer un ir pa laists 
sa vā va ļā vai bērns ir mā jās un pie dis cip lī nas, jā būt 
mā jās ti kos un ti kos, ne var klai ņot, ja to ne var, tad 
ir zvans uz uz ti cī bas tāl ru ni. (bā riņ tie sas priekš sē dē-
tā ja)
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apaļās ju bi le jās, so ci ālai dar bi nie cei šā dās rei zēs 
ne re ti jā uz klau sa ap cie mo to ga viļ nie ku sū dzī bas par 
sa vām pro blē mām, daž reiz arī par ne sa ska ņām ar ģi-
me nes lo cek ļiem. Vis bie žāk to mēr ve cie cil vē ki cie ši 
no vien tu lī bas, kas sais tī ta ar iz ju ku šiem ģi me nes tīk-
liem un pār ag ri aiz sau lē aiz gā ju šiem bēr niem.

2.7. Var mā kas un upu ra at tie cī bas 

Var mā kas daudz vei dī gā se ja
Spe ci ālis ti at zīst, ka sa vā prak sē ar vien bie žāk vi ņi 
sa ska ras ar t. s. mas kē tiem var mā kām. Tie ir ga dī-
jumi, kad pat pro fe si onā ļi jū tas “ap mā nī ti”, jo var-
māka ap kār tē jā sa bied rī bā ir la bi ie re dzēts, pa tī-
kams, uz ti cību rai sošs un paš ap zi nīgs cil vēks. Tā di 
ga dī ju mi liek pār vēr tēt vis pā rē jos priekš sta tus par 
var dar bību un var mā ku, kas pir ma jā brī dī aso ci ējas 
ar ne pa tī ka mu, kla ji ag re sī vu un cil vē cis kās at tie cī-
bās pro ble mā tis ku per so nu, ta ču iz rā dās, ka var dar-
bī ba bie ži tiek pa slēp ta aiz ār ēji pār lie ci no ša tē la. 
Tas liek vēl vai rāk liek pie vērst uz ma nī bu pro fe si o-
nā ļu ap mā cī bai kā vie nam no lī dzek ļiem, lai ap tu-
rē tu mas kē tās var dar bī bas iz pla tī bu un vai ro ša nos 
mū su sa bied rī bā.   

Arī in ter vē jot ko pie nas pār stāv jus lau ka pē tī ju mā, 
tika at zīts, ka ār ēji var dar bī gais sub jekts ne kā di ne at-
šķi ras no ci tiem. Līdz ar to in for mā ci ja par var mā ku 
ko pie nā iz pau dī sies ti kai tad, ja upu ris to iz pla tīs. 
Bi ju sī so ci ālā dar bi nie ce Kur ze mes lau ka pē tī ju mā 
sa ka: Viņš va rē tu būt arī tāds – sa bied rī bā viņš ir tāds 
un mā jās pa vi sam sa vā dāks. Sa bied rī bā un dar ba vie tā 
ide āls cil vēks un mā jās des pots, var teikt, kas jeb ku rā 
brī dī ir ga tavs uz sprāgt un iz da rīt kaut ko ne at ļau tu. Ja 
tas līdz no teik tam brī dim uz ār u nav kon sta tē jams, 
tad arī ie tek me pro blē mas ma zi nā ša nai ie spē ja ma 
ti kai tu vā ko tīk lu ro be žās.

Var mā kas vai upu ra vai na? 
Pla ši sa sto pa ma ten den ce ir var mā cī bā vai not pa-
šu upu ri, ja vien tas nav ne aiz sar gāts bērns. Pirm-
kārt, upu ris no so da pats se vi par si tu āci jas pie ļau-
šanu, pa ma to jot vai nu ar paš cie ņas un paš ap zi ņas 

trū kumu. Līdz īga pie eja at tie cī bā uz var dar bī bu 
in tīmo par tne ru star pā ir arī Zem ga les lau ka pē tī-
jumā in ter vē ta jai so ci āla jai dar bi nie cei – “ja pa tīk 
tā dzī vot, lai dzī vo”.

Otr kārt, upu ri vai no arī ko pie na. Tā ne iz tu ras vie-
nā di pret var dar bī bā ie sais tī ta jiem cil vē kiem. Zem-
ga les lau ka pē tī jums rā da, ka no so dī jums pret vī-
riem, kas sit sa vas sie vas, nav liels. Nav arī ko pie nas 
spie die na, kas lik tu var mā kam mai nī ties, jo val da 
uz ska ta, ka var mā cīgs cil vēks mai nī ties ne var. Sa vu-
kārt sie vas tiek no so dī tas par to, ka ne ri si na sa vas 
pro blē mas. Stās tot si tu āci jas par var dar bī bu pret 
sie vie tēm, ti ka pie mi nēts, ka arī pa šas sie vie tes ir 
dzē rā jas un līdz ar to ir pel nī ju šas, ka pret vi ņām var-
dar bī gi iz tu ras.

Nav jau mūs die nās, ka sie vie te ne var iz lemt pa ti sa vu 
dzī vi. Var lūgt so ci ālo pa lī dzī bu, un es do mā ju, ka tā 
ne bū tu pro blē ma arī mū su pa gas tā lūgt so ci ālo pa lī-
dzī bu. Tā ir sie vie tes pa šas iz vē le un vi ņas gri ba, ja viņa 
ša jos lai kos vi su pa cieš, tā ir vi ņas pro blē ma. Vi ņa ir 
liels cil vēks un ja vi ņai ir bēr ni, vi ņai ir jā do mā par to, 
ka šo si tu āci ju var ri si nāt. Ja vi ņa ne ri si na, tad tā ir vi-
ņas pa šas ne gri bē ša na. (Zem ga les lau ka pē tī jums, me-
di cī nas dar bi nie ce)

Vai rā ki res pon den ti uz ska ta, ka sie vie tes, kas cieš 
no var dar bī bas, bie ži pēc pa lī dzī bas ne grie žas, jo 
vi ņām ir bail no sa bied rī bas at tiek smes, vai arī ir 
kauns. Kā da sie vie te stās ta, ka jau nī bā iz sau ku si 
ātr o pa lī dzī bu un po li ci ju, jo kai mi ņu vīrs si tis sa vu 
sie vu. Vē lāk kai mi ņie ne iz li ku sies, ka vi ņu pa lī dzī bas 
iz sau cē ju ne pa zīst, jo pa lī dzī bas iz sauk ša nas ra dī tā 
pub li ci tā te bi ja kauns. Mi nē tā sie vie te tā pēc ta gad 
vairs ne jau cas ci tu da rī ša nās, ja vien ne tiek lūg ta 
kon krē ta pa lī dzī ba. Arī ci ti ko pie nas lo cek ļi at zi nās, 
ka, lai arī zi not, ka kā da sie vie te tiek sis ta, vi ņi cen šas 
iek šā ne jauk ties, jo tā ir ģi me nes lie ta. Ti kai pa gas ta 
me di cī nas dar bi nie ce uz ska ta, ka kauns vai kā das ci-
tas emo ci jas nav at tais no jums tam, ka sie vie tes ne-
lūdz pa lī dzī bu, jo arī ša jā ga dī ju mā vi si par vi ņu vi si 
sme jas: Var būt vie nu rei zi la bāk kauns, ne vis kad vi su 
mū žu par te vi sme jas, jo te vi dau za.

Nu, bi ja, kad ve cis pie kā va sa vu sie vu, ie de va dien nak tis trīs. Nu, kad at grie zās, viss kār tī bā. Nu, tur pro blē ma 
ir tā da, kad sie va sāk dzert, vi ņa va zā jas vi sur, kad pa rā dās mā jās pie dzē ru sies, tad viņš vi ņu sit, kad skaid rā –
ne aiz tiek. Pats viņš arī dzer. Vi ņa pa ti ir vai nī ga, jo ap kārt va zā jas. Nu, kā žē lo jas, to tā pat viss kol hozs zi na. 
Mums jau ciems mazs, ku ram pa žē lo sies? Nu, tur nā cās ātr o pa lī dzī bu saukt. Sa si ta vi ņu – jā. (Zem ga les lau ka 
pē tī jums)
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Ko pie nā ir kon sta tēts arī kon krēts ga dī jums, kad 
tiek sis ta sie vie te. Vi ņa pa ti tiek uz ska tī ta par at bil-
dī gu kon krē tās si tu āci jas ra dī ša nā. Vi ņa ir at bil dī ga 
par to, ka vi ņu sit, jo vi ņa to pie ļauj. Vi ņa ir pie au gu si 
un tā pēc par se vi at bild pa ti. Ne tiek ņemts vē rā, ka 
sie vie tei nav kur vēr sties pēc pa lī dzī bas:

Nu, ir mums tā da An tra, kas stai gā, vi su lai ku dzer, nu, 
bet vi ņai pa tīk. Tā ir vi ņas pro blē ma. Vi ņai gri bas būt par 
upu ri, vi ņai tas pa tīk. Ja vi ņai tas ne pa tik tu, vi ņa aizie tu. 
Tas ir vi ņas dzī vok lis. Vi ņa vi ņu jau sen va rē ja [par tne ri] 
iz likt un pa teikt: es ne gri bu vai rāk ar zi lu miem stai gāt. 
Ljub lju kak dus hu, ko lac hu kak grus hu. [Mī lu kā sir sni ņu, 
dau zu kā bok sa mai su]. Mēs esam at šķi rī gi, bet iz vē le 
mums vi siem ir. Ja vi ņa pa ti ne iz lemj, es va ru vi ņai teikt, 
ko gri bu. An tra, es va ru teikt, tu ko, muļ ķe, vi su lai ku ar zi lu-
miem stai gā. Ja vi ņa pa ti to ne no lems, ne ko ne var da rīt. 

Kāds cits res pon dents at zīst, ka grū ti no teikt vai nī go 
pār a at tie cī bās, jo vie nu die nu vi ņi kau jas, bet ot rā –
stai gā, ro kās sa de vu šies. Ko pie na iz lie kas, ka vi ņa to 
vi su ne redz, vai arī ir pie ra du si pie kon krē ta jiem ga-
dī ju miem. 

Var dar bī ba tu rī ga jās ģi me nēs
Var dar bī ba vis bie žāk tiek pa ma nī ta na ba dzī ga jās 
un daudz bēr nu ģi me nēs, kur ģi me nes ap stāk ļi un 
struk tū ra kal po par vieg li at pa zīs ta mu pa zī mi. Gan 
na ba dzī ba, gan var dar bī ba ir sa bied rī bā mar gi nā las 
pa rā dī bas, ku ras cil vē ki ne at tie ci na uz se vi. Īpa ša 
pro blē ma ir var dar bī ba tu rī ga jās ģi me nēs. Tā, pirm-
kārt, ne at bilst priekš sta tam par ti pis ka jiem var dar bī-
bu iz rai so ša jiem fak to riem. Otr kārt, ar šīm ģi me nēm 
ir grū ti strā dāt, jo la bi si tu ētās ģi me nes ko pie nā ie-
man to zi nā mu au to ri tā ti un var mā ka pa ras ti ir ap vel-
tīts ar augs tu in te lek tu un spēj var dar bī bu no slēpt:

Tur bēr nam ir viss, ko viņš vē las, tā vis pār ir ka pi tā la 
at pir kša nās, bet tad kad re gu lā ri no tiek šī te bēr na pa-
ze mo ša na: “No te vis ne kas ne iz nāks, tu esi tāds! (spe-
ciālis tu dis ku si ja, Kur ze me)

Vien lai kus spe ci ālis ti tie ši šo var dar bī bas vei du dē vē 
par vis no piet nā ko. Var mā kam ir pie eja mi au to ri tā-
tes un fi nan šu re sur si cī ņai pret upu ri un vēl me sa-
gla bāt au to ri tā ti gan ģi me nē, gan ko pie nā:

Daudz grū tāk ir strā dāt ar tām ār ēji lab vē lī gām ģi me-
nēm. Ar tām ir ļo ti grū ti, vi ņām ļo ti grū ti ir tik klā t. Un 
mums ir tā, mums at ved, un ti kai lū dzu ne vie nam, bā-

riņ tie sa no bi ju sies, jo tas ir vie tē jais bie zais, nu ka ti kai 
ne no kai ti nā tu to... Ir bi jis tā, kad at brauc tēvs un te 
man no sē žas... nu tā, jūs man te ta gad sa kiet, ko mans 
bērns te da ra, un bei gās bi ja tā, ka to bēr nu arī no tās 
ģi me nes iz ņē ma. At ņē ma uz lai ku tiem ve cā kiem ap rū-
pes tie sī bas, jo vi ņi bi ja draus mī gi pār i no da rī ju ši tam 
bēr nam. Tī ri emo ci onā li ļo ti ne smu ku lie tu, bet tā diem 
tik klāt ir daudz grū tāk. (krī zes cen tra dar bi nie ce)

2.8. Se ci nā ju mi un ieteikumi

Var dar bī bas iden ti fi cē ša nā sva rī ga lo ma ir ko pie-
nas vēr tī bām un tra dī ci jām, no sa kot pie ļau ja mās 
un ne pie ļau ja mās at tie cī bu for mas. Sa lī dzi not PVO 
de fi nī ci ju ar Lat vi jas si tu āci jā prak tis ki lie to to, vē ro-
ja mas bū tis kas at šķi rī bas da žā du emo ci onā lās un 
sek su ālās var dar bī bas for mu at zī ša nā par var dar-
bību un at tie cī gi arī iden ti fi cē ša nā. Ir tē mas, kas tiek 
uz tver tas kā pa šas par se vi sa pro ta mas, pie mē ram, 
var dar bī ba ģi me nes skan dā lu lai kā, īpa ši al ko ho la 
ie tek mē, tā pēc par tām īpa ši ne tiek ru nāts.

Gan eks per ti, gan sa bied rī bas pār stāv ji par var dar-
bī bu ru nā ja kā par at sve ši nā tu pa rā dī bu, kas no tiek 
ār pa sau lē (pret bēr niem, kai mi ņiem utt.) un par ko 
ir pie eja ma vis pā rī ga rak stu ra in for mā ci ja kā ga dī-
ju mā ar var dar bī bu pret bēr niem. Tra di ci onāls lo mu 
da lī jums par tne ru star pā un upu ra vai na nor ma li zē 
var dar bī bu arī spe ci ālis tu vi dū.

Valsts
1. Lie lā ka uz ma nī ba jā vel ta ve cā ku dar ba vai bez-
dar ba dēļ pa mes to bēr nu pro blē mai, tai skai tā to 
bēr nu lab klā jī bai, ku ri ko pā ar ve cā kiem iz brauc no 
Lat vi jas. Pē tī jums lie ci na, ka spe ci ālis tu ska tī ju mā šī 
si tu āci ja sma gi ie spai do bēr nu psiho so ma tis ko ve se-
lī bu. Spe ci ālis tiem jā māk at pa zīt un no vērst jaun ās 
var dar bī bas se kas bēr nos.
2. Jā vei ci na no dar bi nā tī bas lī me ņa un lab klā jī bas 
cel ša nās re ģi onos, sti mu lē jot ko pie nu un in di vī du 
eko no mis ko ak ti vi tā ti un paš ap zi ņu. Ne ti cī ba val stij 
un si tu āci jas uz la bo ju mam ra da dep re si ju un pa-
aug sti na var dar bī bas ris ku.
3. Jā ma zi na ne vien lī dzī ba sa bied rī bā – ve ci cil vē ki 
un sie vie tes ar bēr niem ir gal ve nās ris ka gru pas. 
Zem as pen si jas un nie cīgs valsts at balsts, ņe mot vē rā 
vi su bēr na audzi nā ša nas pe ri odu, pa da ra šīs gru pas 
at ka rī gas no ci tiem ģi me nes lo cek ļiem un vai ro ris ku 
kļūt par upu ri.
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4. Jā vei ci na dzi mu mu līdz tie sī bas prin ci pa īs te no-
šanu vi sos lī me ņos: ģi me nē, ko pie nā un po li ti kā. 
Dzi mu mu līdz tie sī ba – abu dzi mu mu līdz vēr tī ga 
vie ta, pie nā ku mi, tie sī bas un at bil dī ba sa bied rī bā 
ma zi na var dar bī bas ris ku gan sie vie tēm, gan vī rie-
šiem.
5. Jā vei ci na dar ba un ģi me nes dzī ves ap vie no ša na, 
ļau jot ve cā kiem, jo īpa ši vien tu ļa jiem ve cā kiem, sa-
vie not bēr na kop ša nu ar dar ba dzī vi.
6. Jā ri si na “strā dā jo šo na ba gu” pro blē ma, pa aug sti-
not no dok ļu at vieg lo ju mus par ap gā dā ja miem un 
iz lī dzi not star pī bu starp mi ni mā lo al gu un iz dzī vo-
ša nas mi nu mu mu.
7. Jā vel ta uz ma nī ba spe ci ālis tu iz glī to ša nai par var-
dar bī bu un tās pro fe si onā la jiem at pa zī ša nas kri tē-
ri jiem. Zi ņo ju mam veik tais pē tī jums lie ci na, ka 
at pa zī ša na bal stās uz aizs prie du miem par ne lab vē-
lī gām ģi me nēm kā gal ve no var dar bī bas vi di, ig no-
rē jot var dar bī bu tu rī ga jās ģi me nēs. Ne ie jauk ša nās 
kul tū ra trau cē sa ska tīt var dar bī bu pret sie vie tēm un 
sek su ālo var dar bī bu ģi me nē.
8. Jā ie ro be žo al ko ho la kā bū tis ka var dar bī bu past ip-
ri no ša fak to ra lie to ša nas ap jo mi.

Ko pie na
1. Jā vei ci na pār mai ņas pār u at tie cī bu un dzi mu mu 
lo mu iz prat nē ko pie nā un ģi me nē. Cil vē ki, ku ri uz-
sver līdz vēr tī gu at tie cī bu mo de li, vieg lāk sa ska ta un 
no so da var dar bī bu vi sos at tie cī bu lī me ņos.
2. Jā vei ci na ko pie nas līdz at bil dī ba par var dar bī bas 
ne pie ļau ša nu. Vi sak tī vā kā rī cī ba lau ka pē tī ju mos ti ka 
no vē ro ta Lat ga lē. Sa vu kārt Kur ze mē un Zem ga lē 
ne ie jauk ša nās kul tū ra iz pau dās vis spē cī gāk.
3. Ko pie nās jā vei ci na dis ku si jas par bēr nu audzi nā-
ša nu un pār u at tie cī bām, iz man to jot vie tē jos re sur-
sus – sko las, me di jus un ģi me nes at bal sta gru pas.
4. Lie lā ka uz ma nī ba jā pie vērš ve co cil vē ku stā vok-
lim un pa mat va ja dzī bu ap mie ri nā ša nai ko pie nā un 
ģi me nē, tai skai tā vi ņu iz man to ša nai bēr nu audzi-
nā ša nai ve cā ku ilg sto šas prom būt nes lai kā.

5. Jā vei do bēr nu ap rū pes in fra struk tū ra ko pie nā – 
bēr nu dār zi un die nas cen tri –, ļau jot ma zi nāt bēr nu 
pa mes tī bu un var dar bī gas me di ju tel pas ie tek mi.
6. Jā vei ci na at tu rī ba un al ter na tī vas at pū tas un iz-
klai des for mas, īpa ši jaun ie šu vi dū. 
7. Jā vei ci na psiho lo ģis kā at bal sta pa kal po ju ma at-
tīs tī ba un ci tas ģi me ņu at bal sta for mas.
8. Ko pie nām jā se ko līdz i to bēr nu emo ci onā la jam 
un fi zis ka jam stā vok lim, ku ru ve cā ki aro das ilg sto šā 
prom būt nē dar ba mek lē ju mos ār ze mēs vai ci tās 
Lat vi jas vie tās.

Me di ji
1. Jā mai na var dar bī bas po zi ci onē ša na me di jos, vai-
rāk uz ma nī bas pie vēr šot var dar bī bas no vēr ša nas 
rī cī bai. Bū tis ki vei dot ap zi nā tu al ter na tī vu me di ju 
dis kur su par var dar bī bas no vēr ša nu kā ko pie nas 
rī cī bas nor mu un kon krē tiem me hā nis miem. Ne pie-
cie ša ma ir var dar bī bas no vēr ša nas past āvī ga re ak tu ali-
zā ci ja, snie dzot at bal stu cil vē kiem, kam kon krē tajā 
brī dī in for mā ci ja un ti cī ba po zi tī vam ri si nā ju mam ir 
ne pie cie ša ma.
2. Jā pa dzi ļi na dis ku si ja sa bied rī bā un kon krē tās ko-
pie nās par var dar bī bas cē lo ņiem un me hā nis miem. 
Sā ku ma tē mas šā dām dis ku si jām ir bēr nu audzi nā-
ša nas tra dī ci jas un bēr nu ie spai do ša na, bēr nu pa me-
ša na dar ba dēļ, ko pie nas at tiek sme pret var dar bī bā 
ģi me nē cie tu šām sie vie tēm, pat ri ar hā lās ģi me nes 
mo de ļa ie tek me uz ģi me ni un ko pie nu, var dar bī ba 
tu rī ga jās ģi me nēs.
3. ANO kam pa ņas pret var dar bī bu da ti lie ci na, ka 
me di ji ne ie gul da pū les pie dā vā to ma te ri ālu tē mas 
ra do šā at tīs tī ša nā, bet iz man to jau sa ga ta vo to. In-
for mā ci jas snie dzē jiem rū pī gi jā plā no in for mā ci jas 
kam pa ņa, ap zi no ties sa vu ie tek mi uz me di ju tel pu. 
Var dar bī bas ap jo mu un fak tu at spo gu ļo ša na ne ti kai 
ak tu ali zē jau tā ju mu sa bied ris ka jā tel pā, bet arī ra da 
priekš sta tu par var dar bī bu kā ne no vēr ša mu pa rā-
dību, ja vien ne tiek likts uz svars uz no vēr ša nu un 
kri tis ku at tiek smi pret var dar bī bas iz pla tī bu.
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3. NO DA ĻA. VAR DAR BĪ BAS NO VĒR ŠA NAS RĪ CĪB PO LI TI KA:
TRA DĪ CI JAS UN PO ZI TĪ VIE RI SI NĀ JU MI
Ša jā sa da ļā var dar bī ba ģi me nē ska tī ta pār val des un 
pār val dī bas kon tek stā. Pār val dī ba ie pre tim pār val-
dei ie zī mē jaun u ska tī ju mu uz rī cīb po li ti ku. At šķi rī bā 
no pār val des mo de ļa, pār val dī ba ir sa dar bī ba starp 
val sti, paš val dī bu un pil so nis ko sa bied rī bu. Pē tī-
jums rā da, ka šā du, sa dar bī bā bal stī tu, ska tī ju mu uz 
rī cī bu var dar bī bas no vēr ša nā at pa zīst un lie to ti kai 
da ļa rī cīb po li ti kas da līb nie ku. Ta ču tie ši sa dar bī bas 
prak se vei ci na at bil dī bu un ak tī vu po zī ci ju, snie dzot 
vis vai rāk po zi tī vo at ri si nā ju mu. Šā dā rī cīb po li ti kas 
mo de lī nor ma tī vais re gu lē jums kal po par ie tva ru, 
ku rā in sti tū ci jas un ko pie nas ra do ši sa dar bo jas. Pār-
val des mo de lī nor ma tī vais re gu lē jums kļūst par gal-
ve no rī cī bas pa ma to ju mu un mo ti vā ci jas avo tu. 

Ša jā no da ļā rī cīb po li ti ka ap lū ko ta di vās di men si jās. 
Pirm ā sniedz tās in sti tu ci onā lā ie tva ra vēr tē ju mu, 
ana li zē jot tie sī bu ak tos un po li ti kas do ku men tos 
for mu lē to valsts at tiek smi pret var dar bī bu. Ot rā 
skar pil so nis ko un pro fe si onā lo ak ti vi tā ti un ini cia-
tī vu, ska tot so ci ālie die nes tu, pe da go gu, me di ķu, 
tie sīb sar gā jo šo ie stā žu, paš val dī bu, sa bied ris ko or-
ga ni zā ci ju un ko pie nas lo cek ļu pie re dzi. 

3.1. Tie sis kais var dar bī bas un ģi me nes
de fi nē jums 

Lat vi jas nor ma tī vie ak ti var dar bī bu ģi me nē (līdz īgi 
kā ie priek šē jā no da ļā ko pie na) sais ta gal ve no kārt 
ar re dzamu un sma gu var dar bī bas for mu – “ne iz tu-
ramu ciet sir dī bu no vie na lau lā tā pus es” Ci vil li ku ma 
74. pan tā un “tī ša vieg la mie sas bo jā ju ma no da rī ša nu” 
Kri mi nālli ku ma (KL) 130. pan tā, kā arī ci tiem no da rī ju-
miem. Pat la ban Kri mi nāl li kums ne iz da la ga dī ju mus, 
kad šie no zie dzī gie no da rī ju mi veik ti ģi me nē, ne at zīs-
tot ģi me ni par at šķi rī gu no ci tām var dar bī bas vi dēm.

Ir pie eja mi vi si val stī pa re dzē tie in stru men ti, to mēr var dar bī bas no vēr ša nā ļo ti bū tisks ir arī līdz cil vē ku at balsts 
un pa lī dzī ba šai ģi me nei, baz nī cas at balsts, kā arī iz pro to ša un kom pe ten ta ie stā žu, ku ras nav at bil dī gas par 
var dar bī bas no vēr ša nu ģi me nē, pie mē ram, sko las, rī cī ba. (An ke ta, so ci ālais dar bi nieks, Zem ga le)

Strī dīgs ir jau tā jums par ģi me nes de fi nē ša nu nor ma-
tī va jos ak tos (skat. 3.1. in for mā ci jas lo gu). D. Ro nes 
veik ta jā pē tī ju mā ANO kam pa ņai ie teikts, ka var dar-
bī bu ģi me nē ne va ja dzē tu īpa ši de fi nēt ģi me nes 
mo de ļu daudz vei dī bas dēļ1. PVO pie eja at da la var-
dar bī bu tu vā ko cil vē ku lo kā kā īpa šu var dar bī bas 
vi di. Arī zi ņo ju ma pa ma tā veik tā pē tī ju ma da līb-
nieki uz svē ra, ka var dar bī ba ģi me nē jā iz da la kā 
īpašs no da rī ju ma veids, jo tās ap stāk ļi at šķi ras no 
ci tiem var dar bī bas vei diem – tā ir at kār to ta var dar-
bība, tā ra da īpa šas at tie cī bas starp upu ri un var-
māku, un abus vie no ne ti kai emo ci onā las saik nes, 
bet arī eko no mis kā at ka rī ba un tu vī bas un rad nie cī-
bas saik nes.

3.1. in for mā ci jas logs. Ģi me nes jē dziens valsts 
lī me ņa nor ma tī va jos ak tos

Valsts lī me ņa nor ma tī vie ak ti pre tru nī gi de fi nē ģi-
me ni. LR Ci vil li ku ma2 241. pants no sa ka, ka pie ģi me-
nes šau rā kā no zī mē pie der lau lā tie un vi ņu bēr ni, 
ka mēr tie vēl at ro das ne da lī tā saim nie cī bā.
Sa ska ņā ar Kri mi nāl pro ce sa li ku ma3 12. pan ta 
piekt o da ļu par per so nas tu viem ra di nie kiem šī li-
ku ma iz prat nē tie uz ska tī ti – sa de ri nā tais, lau lā tais, 
ve cā ki, vec ve cā ki, bēr ni, maz bēr ni, brā ļi un mā sas. 
Šīs pa šas per so nas tiek uz ska tī tas par kā das per so-
nas tu viem ra di nie kiem arī sa ska ņā ar Kri mi nāl li-
kuma4 22. pan tu.

Kri mi nāl pro ce sa li ku ma 7. pants no sa ka, ka pa ras ti 
no zie dzī gos no da rī ju mos, kas kva li fi cē ja mi sa ska ņā 
ar Kri mi nāl li ku ma 130. pan tu kā vieg li mie sas bo-
jā ju mi, cie tu ša jam pa šam jā uz tur ap sū dzī ba bez 
valsts pa lī dzī bas, to mēr ga dī ju mos, kad var dar bī ba 

1 Pētījums ANO kampaņai pret vardarbību. ANO Latvijā, 2005.
2 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības: LR likums, spēkā ar 01. 09. 1993., www.likumi.lv
3 Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 11. 05. 2005, Nr. 74
4 Krimināllikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 08. 07. 1998., Nr. 199/200` 



Vardarbība un veselība

43

no ti ku si ģi me nē, ap sū dzī bu uz tur valsts. Līdz ar to 
ga dī ju mos, kad var dar bī ba ģi me nē ra dī ju si vieg lus 
mie sas bo jā ju mus, tiek pa re dzē ta daudz efek tī vā ka 
cie tu šā tie sī bu aiz sar dzī ba. 

Po li ci jas un pro ku ra tū ras dar ba prak se5 rā da, ka ne 
vien mēr var dar bī bas ga dī ju mi ģi me nē, ku ros no da-
rīti vieg li mie sas bo jā ju mi, tiek iden ti fi cē ti. Pie mē-
ram, Krās la vas ra jo na pro ku ra tū ra no lē ma iz beigt 
pub lis kās ap sū dzī bas kri mi nāl pro ce su, jo lau lā tie dzī-
vo at se viš ķi, ne ņe mot vē rā ap stāk li, ka sie vie te bi ja 
pār trau ku si kop dzī vi var dar bī bas dēļ un bi ja re gu lā ri 
vēr su sies pēc pa lī dzī bas po li ci jā vēl kop dzī ves lai kā, 
kā arī to, ka vī ru tie sa jau bi ja at zi nu si par vai nī gu un 
so dī ju si par vai rā kiem no zie dzī giem no da rī ju miem6.

Tie su prak se lie ci na, ka ar var dar bī bu ģi me nē tiek 
sa pras ta ti kai var dar bī ba pret lau lā to, at se viš ķos ga-
dī ju mos – par tne ri un bēr nu. Nav zi nā mi ga dī ju mi, 
kad par var dar bī bu ģi me nē tik tu uz ska tī ta arī var dar-
bī ba pret ci tiem ģi me nes lo cek ļiem, pie mē ram, ve-
cā kiem, brā ļiem, mā sām vai ci tiem cil vē kiem, kas ar 
var mā ku dzī vo zem vie na jum ta.

Fi zis kās dro šī bas ga ran ti jas – aiz lie gums tu vo ties 
noteik tai per so nai vai vie tai
Var dar bī ba ģi me nē ir sa rež ģī ta arī no ri ses vie tas 
dēļ. Kri mi nāl pro ce sa li ku ma (KPL) 243. pants no sa ka 
vir kni dro šī bas lī dzek ļu, ko kri mi nāl pro ce sa no dro ši-
nāša nas no lū kā var pie mē rot aiz do mās tu rē ta jam 
vai ap sū dzē ta jam. Starp tiem pa re dzēts aiz lie gums 
tu vo ties no teik tai per so nai vai vie tai. Kaut arī KPL 
pa redz šā du dro šī bas lī dzek li, tā īs te no ša na prak sē 
ir pro ble mā tis ka ga dī ju mos, kad upu ris un var mā ka 
dzī vo zem vie na jum ta.

Var dar bī bas ģi me nē ga dī ju mos ir bū tis ki izo lēt var-
mā ku no sa skar smes ar cie tu šo ne ti kai no zie dzī ga 

Mū su val stī li kum de vē ji un li ku ma iz pil dī tā ji, kā arī li kum do ša nas un iz pil dva ras sis tē ma pa ras ti at ro das var dar-
bī go per so nu pus ē, lai gan uz pa pī riem ir sa rak stī tas dau dzas jau kas lie tas. Ja sko lo tā jiem un ve cā kiem li ku mi 
pret var dar bī bu ģi me nē un par cil vē ku tie sī bām vēl vai rāk sa mez glo pro blē mas, ne vis pa līdz tās at ri si nāt, tad 
la bāk ne kā dus jaun us li ku mus vai rāk ne va jag. Drī zāk va jag pa do māt, kā at ri si nāt jau tā sa mil zu šās pro blē mas. 
Jaun i li ku mi vēl vai rāk ti kai ra dīs lie ku lī gu priekš sta tu uz pa pī ra, ka valsts in te re sē jas, lai ri si nā tu pro blē mu, to-
mēr īs te nī bā vēl vai rāk sa rež ģīs un sa mez glos šo jau tā ju mu. (Ap tau jas an ke ta, Vid ze me, sko lo tājs)

no da rī ju ma iz mek lē ša nas un iz tie sā ša nas lai kā, bet 
arī pēc so da iz cie ša nas. Kri mi nāl li kums ne pa redz 
tā du pa pil dso da vie du kā aiz lie gums tu vo ties kā dai 
per so nai vai vie tai, līdz ar to ir zi nā mi ga dī ju mi, kad 
var mā ka ne trau cē ti tur pi na emo ci onā lo un arī fi zis ko 
var dar bī bu pret upu ri pēc so da iz cie ša nas7.

Eko no mis kā dro šī ba – uz tur lī dzek ļu ga ran ti jas 
lau lī bas šķir ša nas ga dī ju mā
Eko no mis kās at ka rī bas ma zi nā ša na ģi me nes lo cek ļu 
star pā ir fak tors, kas bū tis ki ie tek mē var dar bī bas 
no vēr ša nu. Sa ska ņā ar Ci vil li ku ma 77. pan tu lau lība 
ne tiek šķir ta, ka mēr nav pa nāk ta vie no ša nās par 
uz tur līdzek ļiem bēr nam. Sa ska ņā ar Ci vil li ku ma 80. 
pan tu per so nai ir tie sī bas pra sīt uz tur lī dzek ļus no 
bi ju šā lau lā tā, ja viņš bi jis vai no jams lau lī bas iz ir ša-
nā un lī dzek ļi ne pie cie ša mi ie priek šē jā lab klā jī bas 
līme ņa no dro ši nā ša nai vai uz tu ram. Pē tī jums “Sie-
vie šu un bēr nu tie sī bu īs te no ša na lau lī bas šķir ša nas 
ga dī ju mos Lat vi jas tie su prak sē”8 at klāj Ci vil li ku ma 
nor mu par uz tur lī dzek ļu pie dzi ņu pro ble mā tis ko 
pie mē ro ša nu tie su prak sē. Tie sa lie lā da ļā no ana li-
zē tiem no lē mu miem virs pu sē ji ana li zē at bil dē tā ja 
pa tie so ma te ri ālo si tu āci ju. Sa vu kārt ma zais no lē-
mu mu skaits par uz tur lī dzek ļiem bi ju ša jam lau lā-
ta jam no rā da uz to, ka per so nas ne iz man to sa vas 
tie sī bas. Tā kā vis bie žāk par upu riem var dar bī bai 
ģi me nē kļūst sie vie tes un vi ņu ie nā ku mi ir zem āki 
par vī ra ie nā ku miem, tad šķir ša nās ga dī ju mā sie vie-
tēm jā rē ķi nās ar ne iz bē ga mu ma te ri ālās lab klā jī bas 
kri tu mu.

Upu rim ir ne iz de vīgs arī pu šu sa cīk stes prin cips lau-
lī bas šķir ša nas ga dī ju mā. Tas no zī mē, ka ie gu vējs ir 
tas lau lā tais, ku ram ir lie lā ki re sur si un la bāks fi nan-
siālais stā vok lis, lai ap mak sā tu kva li ta tī vu ju ri dis ko 
pa kal po ju mu. Pu šu sa cīk stes prin ci pa un pie rā dī-
ju mu trū ku ma dēļ var dar bī bas ģi me nē upu rim ir 

5 Bite, Lauma, Svilāne, Linda, 2007. Vardarbība pret sievieti ģimenē, Jurista Vārds, 07. 08. 2007., Nr. 32
6 turpat
7 Bite, Lauma, Svilāne, Linda, 2007. Vardarbība pret sievieti ģimenē, Jurista Vārds, 07. 08. 2007., Nr. 32
8 Tallija, Andra, Ālere, Elīna 2006. “Sieviešu un bērnu tiesību īstenošana laulības šķiršanas gadījumos Latvijas tiesu praksē”, www.politika.lv 
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vieg lāk šķirt lau lī bu, abām pus ēm vie no jo ties, kas 
iz slēdz ie spē ju pra sīt uz tur lī dzek ļus ie priek šē jā lab-
klā jī bas lī me ņa no dro ši nā ša nai. Per so nas, kas dzī vo-
ju šas ne re ģis trē tā lau lī bā, at ro das īpa ši ne lab vē lī gā 
si tu āci jā – vi ņām nav ne kā du tie sī bu uz kop dzī ves 
lai kā ie gū to man tu un nav ne kā du tie sī bu pie pra sīt 
no bi ju šā par tne ra uz tur lī dzek ļus.

So ci ālā dro šī ba – so ci ālā pa lī dzī ba un pa kal po jumi  
Per so nai, ku rai ir ne pie cie ša ma so ci ālā pa lī dzī ba, 
ir jā pie rā da paš val dī bai zem ais ie nā ku mu lī me nis. 
Ienā ku mu lī me nis tiek rē ķi nāts ne vis in di vi du āli, 
bet gan ģi me nei ko pu mā9. Ne viens nor ma tī vais akts 
ne de finē, kas ir uz ska tā mi par ģi me nes lo cek ļiem. 
Tas ne iz slēdz si tu āci ju, kad var dar bī bas upu rim tiek 
at teik ta so ci ālā pa lī dzī ba, jo var mā ka tiek at zīts par 
ģi me nes lo cek li, ku ra pie nā kums ir upu ri uz tu rēt. 
Tajā pa šā lai kā ne valsts, ne paš val dī bu in sti tū ci jas 
ne no dro ši na, lai var mā ka šo pie nā ku mu arī pil dī tu. 

3.2. Var dar bī bas ģi me nē no vēr ša na po li ti kā

3.2.1. Valsts 
Ko pu mā var dar bī bas ģi me nē no vēr ša na valsts lī me-
nī ir sa drum sta lo ta un pa sā ku mu pri ori tā te pro g ram-
mās ir zem a (skat. 3.2. in for mā ci jas lo gu). Ve se lī bas 
ap rū pes no za re ir vie na no pir ma jām, ku ra ak tu ali zē 
var dar bī bas jau tā ju mu Sa bied rī bas ve se lī bas stra tē-
ģi jas ie vie ša nas rī cī bas prog ram mā 2004.—2010. 
ga  dam10 un uz skai ta kom plek sus pa sā ku mus var-
dar  bī bas no vēr ša nai. To mēr prog ram ma ne pa redz 
ne vienu pret var dar bī bu ģi me nē vēr stu pa sā ku mu 
no za res iek šie nē. 

Vis pla šāk var dar bī bu ģi me nē ap tvē ru si Lat vi jas 
dzi mu mu līdz tie sī bas po li ti ka. To mēr vē ro jams, 
ka Prog ram mas dzi mu mu līdz tie sī bas īs te no ša nai 
2007—201011 pa sā ku mu fi nan sē ša nas me hā nis mā 
do mi nē Eiro pas Sa vie nī bas lī dzek ļi, ne vis Lat vi jas 
finan sē jums. Pats dzi mu mu līdz tie sī bas prog ram-
mas dar bī bas vir ziens for mu lēts kā “var dar bī bas 
ģi me nē pro blē mas ak tu ali zē ša na”. 

Pro ble mā tis ka ir bu dže ta lī dzek ļu pie šķir ša na plā no ta-
jai pie au gu šo upu ru un var mā ku re ha bi li tā ci jai. Pat la-
ban valsts fi nan sē re ha bi li tā ci jas prog ram mas cie tu ša-
jiem bēr niem (to iz mak sas 2006. ga dā sa snie dza 357 
700 la tu), kā arī re ha bi li tā ci jas prog ram mas tie sā tiem 
var mā kām (ne tiek iz da lī tas no ko pē jām Probā ci jas 
die nes ta dar bī bas iz mak sām). Plā nots, ka ar 2009. ga-
du 108 000 la tu no valsts bu dže ta ga dā tiks pie šķir ti 
arī cie tu šo pie au gu šo per so nu re ha bi li tāci jai. Re ha bi li-
tā ci jas pa sā ku mi var mā kām lī dzek ļu trū ku ma dēļ plā-
no ti ti kai pēc 2010. ga da. Re ha bi li tā ci jas prog rammu 
iz strā dē un ie vie ša nā no 2004. līdz 2006. ga dam caur 
pro jek tu kon kur su va rē ja iz man tot arī Eiro pas So ci ālā 
fon da lī dzek ļus. Var dar bī bas no vērša na bi ja viens no 
prog ram mas vir zie niem.

Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri jas 2007. ga dā sa-
ga ta vo tais In for ma tī vais zi ņo jums par pro blē mām 
sais tī bā ar var dar bī bu ģi me nē un to ie spē ja miem 
ri si nā ju miem12 un tam se ko jo šā rī cī bas prog ram ma 
var dar bī bas no vēr ša nai ģi me nē13 ir pir mais po li ti-
kas do ku ments, kas plā no vi sap tve ro šu pie eju var-
dar bī bas no vēr ša nas po li ti kai. Līdz tā iz vei dei var-
dar bī bas ģi me nē no vēr ša na mi nē ta kā apakš sa da ļa 
da žā du no za ru po li ti kas do ku men tos. Ta jā gal ve no-
kārt ap ko po ta da žā du in sti tū ci ju plā no tā dar bī ba, 
ne ri sinot pa šu pro blē mu stra tē ģis ki. 

Spe ci ālis tu ap tau jā var dar bī bas no vēr ša nas sis tē-
mas efek ti vi tā te vēr tē ta ļo ti ze mu, sa ņe mot vi dē ji 
1,92 pun ktus 5 bal lu sis tē mā. Ne daudz augst āk, bet 
jo pro jām ne ga tī vi tiek vēr tēts tie sis kais ie tvars (2,20 
pun kti) un ne daudz virs vi dē jā rā dī tā ja – re ha bi li tā-
cijas prog ram mu efek ti vi tā te (2,54).

Vēr tē jot cē lo ņus līdz ši nē jam valsts po li ti kas vā ju-
mam var dar bī bas no vēr ša nā, jā min var dar bī bas 
pro blē mas zem ā pri ori tā te, ko ra da ie priek šē jā no-
da ļā ap rak stī tā at bil dī bas uz lik ša na upu rim un zem a 
“sie vie šu jau tā ju mu” pri ori tā te po li ti kā. 

Iz teik ta ir ār val stu lī dzek ļu un ini ci atī vu no zī me var dar-
bī bas no vēr ša nā14. Jeb ku ras dis kri mi nā ci jas pret 

   9 Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu: MK 25. 02. 2003. noteikumi Nr. 97, Latvijas Vēstnesis, 05. 03. 
2003., Nr. 35

10 Skat. http://www.sva.lv/svm/ppd/index.php
11 Skat. http://www.lm.gov.lv/?sadala=871
12 Skat. ppd.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=5447
13 Programmu plānots pabeigt 2008. gada 1. februārī
14 Vardarbības novēršanai ir pievērsusies ANO kampaņa un Ziemeļu Ministru padomes un Labklājības ministrijas kopprojekts “Starpsektoru 

kooperācija vardarbības novēršanai 2005.—2006. gadā”. Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Probācijas dienests izmanto Kanādas atbalstu 
izglītošanas un rehabilitācijas programmu pārņemšanai. Eiropas Padome sāk kampaņu 2006. gadā (skat 3.2. informācijas logu).
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sie vie ti no vēr ša nas ko mi te ja, iz ska tot Lat vi jas zi-
ņo ju mu par kon ven ci jas iz pil di 2004. ga dā, kri tizē 
val dī bu par tā du da tu trū ku mu, kas rak stu ro tu var-
dar bī bu pret sie vie ti, lī dzek ļu trū ku mu var dar bī bas 
no vēr ša nai, un iz sa ka ba žas, ka “var dar bī ba pret 
sie vie ti un īpa ši var dar bī ba ģi me nē jo pro jām tiek 
uz ska tī ta par pri vā tu lie tu starp upu ri un var mā ku15”.
Lat vi jā spie diens var dar bī bas no vēr ša nas po li ti-
kas vei do ša nai nāk gal ve no kārt no sie vie šu un 

cil vēk tiesī bu in ter ešu or ga ni zā ci jām.16 Zi ņo ju mam 
veik tais pē tī jums rā da, ka var dar bī ba ģi me nē ra da 
lie lu dar ba ap jo mu gan tie sīb sar gā jo ša jām ie stā-
dēm, gan ve se lī bas ap rū pes no za rei, gan paš val dī-
bu so ci āla jiem die nes tiem. Valsts po li ti kas dar ba 
kār tī bā valsts fi nan sē tās no za res cen šas ie kļūt, pie-
pra sot pa aug sti nāt at al go ju mu, ne vis ak tu ali zē jot 
kon krētu no za res pār zi ņā eso šu pro blē mu ri si nā-
jumu.17 

3.2. in for mā ci jas logs. Ar var dar bī bas no vēr ša nu sais tī tie Lat vi jas po li ti kas do ku men ti un plā no tie 
pa sā ku mi

Sa bied rī bas ve se lī bas stra tē ģi jas ie vie ša nas rī cī-
bas prog ram ma 2004.—2010. ga dam (Ve se lī bas 
mi nis tri ja): 
vir ziens Var dar bī bas un ne lai mes ga dī ju mu iz rai sī to 
ve se lī bas trau cē ju mu bie žu ma sa ma zi nā ša na cī ņai 
ar var dar bī bu ģi me nē pa redz: 1) veikt pē tī ju mu un 
ie gūt in for mā ci ju var dar bī bas no vēr ša nas pa sā ku mu 
iz strā dei; 2) vei dot pa sā ku mus cie tu ša jiem, snie dzot 
in for mā ci ju par pa lī dzī bu; 3) vei dot krī zes tāl ru ņus 
un pa kā pe nis ki at tīs tīt bez mak sas ju ri disko un psiho-
lo ģis ko kon sul tā ci ju die nes tu trū cī gām un maz tu rī-
gām cie tu ša jām per so nām var dar bī bas un ne lai mes 
ga dī ju mos pie sep ti ņu paš val dī bu so ci āla jiem die nes-
tiem; 4) vei dot mul ti dis cip li nā ru ko man du dar bam ar 
ie lu bēr niem un ris ka gru pas ve cā kiem iz vei di vie tē-
jās paš val dī bās; 5) at tīstīt re ha bi li tā ci jas die nes tus (krī-
zes ka bi ne tus, re ha bi li tā ci jas in sti tū ci jus) var dar bī bā 
cie tu šiem. Zī mī gi, ka pa ti Ve se lī bas mi nis tri ja nav at-
bil dī ga ne par vie nas ak ti vi tā tes īs te no ša nu. 

Rī cī bas prog ram ma kon cep ci jas “Valsts ģi me nes 
po li ti ka” īs te no ša nai 2004.—2013. ga dam (Bēr nu 
un ģi me nes lie tu mi nis tri ja) ie tver var dar bī bas no-
vēr ša nas kom po nen tu un pa redz at bal stu var darbī-
bas ģi me nē upu riem. Gal ve nie ri si nā ju mi ir psiho-

loga kon sul tā ci jas un spe ci ālis tu ap mā cī ba dar bam 
ar var dar bī bas upu riem, kā arī var dar bī bas no vēr-
 šana me di jos.18 

Al ko ho la pa tē ri ņa ma zi nā ša nas un al ko ho lis ma 
ie ro be žo ša nas prog ram ma 2005.—2008. ga dam 
(Ve se lī bas mi nis tri ja): var dar bī ba ģi me nē ska tī ta 
kā ar al ko ho lis ko dzē rie nu lie to ša nu sais tī ta pro-
blē ma. Pa re dzēts veikt pē tī ju mu, kas at klā tu saik ni 
starp al ko ho lis ko dzē rie nu lie to ša nu un tā dām pro-
blē mām ģi me nē kā dzi mum at tie cī bu kva li tā te, lau-
lā to ne uz ti cī ba, var dar bī ba ģi me nē, šķir ša nās, ma-
te ri ālas grū tī bas, cie ša nas u. c.

Prog ram ma dzi mu mu līdz tie sī bas īs te no ša nai 
2007.—2010. ga dam (Lab klā jī bas mi nis tri ja): var-
dar bī ba de fi nē ta kā dzi mu mu līdz tie sī bas pro blēma, 
bal sto ties gan uz starp tau tis ka jām re ko mendā ci jām, 
gan da tiem par si tu āci ju Lat vi jā. Pa redz 1) zi ņo ju ma 
iz strā di Eiro pas Pa do mei par var dar bī bas pro blē mu 
Lat vi jā 2007. ga dā; 2) pē tī ju ma  “Starp sekto rā lās 
sa dar bī bas var dar bī bas ģi me nē ga dī ju mos no vēr-
tē jums” veik ša nu un me to dis ko ma te ri ālu sa ga ta-
vo ša nu 2009. ga dā; 3) no pre ttie sis kām dar bī bām 
cie tu šo pie au gu šo per so nu so ci ālās re habi li tā ci jas 

15 Komitejas gala secinājumi, CEDAW: Latvia. 18/08/2004. http://www.unhchr.ch/TBS/doc.nsf/e121f32fbc58faafc1256a2a0027ba24/
5c126eefd11c1afcc125729a00331a56?OpenDocument

16 Valsts Cilvēktiesību birojs 2000. gada ziņojumā vardarbību min kā galveno sieviešu diskriminācijas faktoru (www.vcb.lv/zinojumi/2000.
g.z.doc), 2001. gada ziņojumā kritizē valsts institūcijas par psiholoģiskās vardarbības ignorēšanu. (www.vcb.lv/index.php?open=gadazinoju
mi&this=230903.73)  Ēnu ziņojumā par Jebkuras diskriminācijas pret sievieti izskaušanai Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīkls kritizē 
valdību par nepietiekami efektīvu rīcību vardarbības novēršanā (http://www.politika.lv/index.php?id=5288). Ēnu ziņojumā par Pekinas Rīcības 
platformas izpildi Latvijas Sieviešu oranizāciju tīkls uzsver vardarbību pret sievieti kā problēmzonu (www.marta.lv/page.php?lang=lv&id=33&l
apa=24). Krīzes centrs “Skalbes” ar pētījumu 2006. gadā kritizē tiesu rīcību, saskaroties ar vardarbību pret sievieti (Tallija, Andra un Elīna Ālere 
2006. Sieviešu un bērnu tiesību īstenošana laulības šķiršanas gadījumos Latvijas tiesu praksē, http://www.politika.lv/index.php?id=9912)

17 Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība, Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība 2007. gadā aktīvi cīnās par algu palielināšanu (piemēram, http://www.nra.lv/index.php?rid=63974)

18 Rīcības plāns Koncepcijas “Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.—2013. gadam Bērnu un Ģimenes lietu ministrija, 2004, 
http://www.bm.gov.lv/lat/gimenes_valsts_politika/
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pa kal po ju ma no dro ši nāša nu dzī ves vie tā un in sti tū-
ci jā, ie kļau jot mērķ gru pā ve cos cil vē kus.

Lab klā jī bas mi nis tri ja pa redz: 1) līdz 2007. ga da 
bei gām iz strā dāt priekš li ku mus psiho so ci ālās pa lī dzī-
bas snieg ša nai no no zie dzī ga no da rī ju ma cie tu šām 
per so nām un vi ņu ģi me nes lo cek ļiem; 2) uz sākt dar-
bu pie jaun a so ci ālās re ha bi li tā ci jas pa kal po ju ma –
so ci ālās re ha bi li tā ci jas pa kal po ju ma var mā kām – iz-
strā des pēc 2010. ga da. Lab klā jī bas mi nis tri ja ir kon-
tak tpunkts Eiro pas Pa do mes kam pa ņas par var-
dar bī bas pret sie vie tēm īs te no ša nai Lat vi jā. 

Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri ja: 2007. ga dā ar 
Mi nis tru Ka bi ne ta rī ko ju mu uz ņe mas var dar bī bas ģi-
me nē no vēr ša nas prog ram mas iz strā des va dī šanu. 

Ties lie tu mi nis tri ja: 2006. ga da 12.—13.ok tob rī Ere-
vā nā ik ga dē jā Eiro pas Ties lie tu mi nis tru kon fe ren cē 

pie ņemts lē mums iz strā dāt pē tī ju mu par var dar-
bību ģi me nē ar mēr ķi sa ga ta vot kon ven ci ju Eiro pas 
Pa do mes ie tva ros. 2004. ga dā iz vei dots Pro bā ci jas 
die nests, kas no dar bo jas ar no tie sā to var mā ku re-
ha bi li tā ci ju di vās prog ram mās: “Cieņ pil nas at tie cī-
bas” un “Var dar bī bas no vēr ša nas prog ram ma”. Pro-
bā ci jas die nests re ali zē vie nī go valsts ap mak sā to 
var mā ku re ha bi li tā ci ju.

Iekš lie tu mi nis tri ja: Bēr nu no zie dzī bas no vēr ša nas 
un bēr nu aiz sar dzī bas pret no zie dzī gu no da rī jumu 
prog ram ma 2006.—2008. ga dam, ku rā pa redz Valsts 
po li ci jas dar bi nie ku ap mā cī ba par bēr nu tie sību aiz-
sar dzī bas jau tā ju miem. 

Cen trā lā sta tis ti kas pār val de: pie da lās Eiro pas 
Ko pie nu Sta tis ti kas bi ro jā (Eu ros tat) iz vei do tā dar ba 
gru pā, ku ras uz de vums ir sa ga ta vot vie no tu var dar-
bī bas ap se ko ju ma me to do lo ģi ju 2010. ga dā.

Ir tā, ka tiek iz slu di nāts kon kur su, pie sa kās krī žu cen tri, un kurš tad vin nē to kon kur su. Ta jā pa šā lai kā viens no 
gal ve na jiem, ko vi ņi ska tās, ku ram zem ākās iz mak sas un tas, pro tams, kva li tā tei “ie griež”. Un arī pra sa tur kaut 
kā das iz glī tī bas un vēl ko, bet vien al ga vi ņi pa ska tī sies, kāds ir pie dā vā jums nau das iz teik smē. Tiem [cen triem], 
kas ir paš val dī bām, tiem tik daudz ne kreņ ķē tā lie ta, tur diez gan ātr i da bū un mums ir ļo ti jā do mā, kā mums 
da būt nā ko šo. Nu šo gad viņš bei dzas, ta gad bi ja uz di viem ga diem, viņš it pa lai kam jā at jau no. At kal jā pie da lās 
kon kur sā, tas jau nav tā uz il gu lai ku valsts pa sū tī jums, šo brīd viņš de cem brī bei dzas. Un at kal mums pa jaun u 
jā ņe mas. (krī zes cen tra dar bi nie ce)

3.2.2. Paš val dī bas
Paš val dī bu ie sais tī ša nās var dar bī bas no vēr ša nā ir at-
ka rī ga no paš val dī bas ie spē jām un pri ori tā tēm. Gan 
fi nan šu, gan cil vēk re sur su re sur su dēļ īpa ši pro ble mā-
tis ka ir ar var dar bī bas no vēr ša nu sais tī to in sti tū ciju 
rī cī ba ma za jās un no cen tra at tā la jās paš val dī bās: Ja 
tiek kon sta tē ta var dar bī ba ģi me nē, ir ne pie cie šams vei-
dot ko man du efek tī vam dar bam ar šo ga dī ju mu, bet 
ma zās paš val dī bās tas gan drīz nav ie spē jams, jo pie-
trūkst pro fe si onā ļu šim dar bam (An keta, so ci ālais dar bi-
nieks, Kur ze me). Arī li ku mā lī dzek ļu īs te no ša na, no vēr-
šot var dar bī bu, vie tu mis ir pro ble mā tis ka. Pie mē ram, 
var mā kas īs lai cī gu aiz tu rē ša nu ap grū ti na izo la to ra at-
tā lums no aiz tu rē ša nas vie tas. Var mā ku ir ie spē jams 
ar po li ci jas trans por tu no gā dāt tu vā ka jā cen trā, ta ču 
sa bied ris kā trans porta kus tī ba var mā kam ne ļauj pēc 
at brī vo ša nas no kļūt mā jās, tā pēc lī dzek li iz man to re ti.

Dau dzas paš val dī bas var dar bī bas ģi me nē jau tā jumu 
to mēr ir sā ku šas ri si nāt pēc sa vas ini ci atī vas, šā di 
ap lie ci not pro blē mas ak tu ali tā ti ko pie nas po li ti kas 

lī me nī. Paš val dī bas, ku ras ak tī vi ie sais tās var dar bī-
bas ģi me nē no vēr ša nā, iz man to pro jek tu lī dzek ļus. 
Pro jek tos pie dā vā tie ri si nā ju mi ir da žā di – sā kot ar 
die nas cen triem un bei dzot ar pa gai du mā jok li krī zē 
no nā ku šiem paš val dī bas ie dzī vo tā jiem. Šī ini ci atī va 
ļauj vieg lā kos ga dī ju mus ri si nāt paš val dī bā, ne ie-
saistot krī zes cen trus.

Pē tī ju ma da līb nie ki un zi ņo ju ma dar ba gru pa paš-
val dī bu lo mu sa ska tī ja arī pla šā kā kon tek stā. Paš val-
dī bām un no va du cen triem jā kļūst par ko or di nē jošu 
un at bal sta vie tu, ku rā tiek pār ru nā ta po zi tī vā pie-
re dze, ana li zē tas pro blē mas un ri si nā ju mi, plā no ta 
vietē ja mē ro ga stra tē ģi ja. 

3.2.3. Ne val stis kās or ga ni zā ci jas un ko pie na
Ne val stis kais sek tors ir bi jis ak tīvs valsts rī cī bas kri ti-
zē tājs un al ter na tī vas rī cī bas vei do tājs. Ša jā sek torā 
arī tiek no dro ši nā ti pa kal po ju mi, ku rus fi nan sē valsts 
vai paš val dī ba. Pē tī ju mā ie sais tī tās or ga ni zā ci jas 
kri ti zē ja sa dar bī bu ar val sti, uz sve rot, ka klien tu un 
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ku men tu (pra sī bas pie tei ku mi, sū dzī bas, vie no ša nās 
u. tml.); no dro ši nā jis pār stā vī bu 45 tie sas sē dēs, bet 
15 ga dī ju mos no dro ši nā jis pār stā vī bu ci tās in sti tū ci-
jās (bā riņ tie sā, po li ci jā, pro ku ra tū rā u. tml.). Ko pu mā 
no 2006. ga da feb ru āra līdz 2007. ga da no vem brim 
snieg ta pa lī dzība 173 sie vie tēm.
Šis centrs sa ga ta vo jis in for ma tī vu buk le tu, ini ci ējis 
ap tu ve ni 70 pub li kā ci ju me di jos un iz vei do jis tī-
mek ļa viet ni www.pretvardarbību.lv. 2007. ga da 
no ga lē ti ka pre zen tē ta do ku men tā lā fil ma par var-
dar bī bu ģi me nē. Prog ram ma fi nan sē ta par ār val stu 
fon da FO KUS (Nor vē ģi ja, Os lo) lī dzek ļiem, un tās īs-
te no ša nas ter miņš ir no 2006. līdz 2008. ga dam. Ko pā 
pro jek ta ak ti vi tā tēm iz lie to ti 55 145,84 eiro 2007. ga dā 
un 118 62,15 eiro 2006. ga dā.

3.3. Var dar bī bas no vēr ša nas so ļi

Var dar bī bas no vēr ša nu vei do ko or di nē ta un se cī ga 
trīs so ļu sa sais te: at pa zī ša na, re ha bi li tā ci ja un pro fi-
lak se. Jeb kurš sek mī gi at ri si nāts ga dī jums ra dīs po-
zi tī vu at pa zī ša nas pie re dzi un kal pos par pro fi lak ses 
līdzek li. Pro fi lak se ir cie ši sais tī ta ar at pa zī ša nu, jo 
ļauj vei dot zi nā ša nas par var dar bī bas pa rā dī bu un 
tās iz paus mes for mām, kā arī vei ci na ne ie cie tī gu 
at tiek smi pret to. Veik smī ga pro fi lak se un re ha bi li tā-
cija mo ti vē cil vē kus ie sais tī ties sa vas dzī ves uz la bo-
ša nā. Kā da no pos miem iz kri ša na vā ji na ci tus. Lat vi-
jas pie mērs rā da, ka uz la bo ja mi ne pie cie ša mi vi sos 
trīs no vēr ša nas pos mos.

3.3.1. Var dar bī bas ģi me nē at pa zī ša na
Var dar bī bas at pa zī ša na ir pir mais so lis var dar bī bas 
no vēr ša nā. Var dar bī ba ir cie šā saik nē ne ti kai ar at-
tie cī bām ģi me nē, bet arī ģi me nes un ko pie nas at tie-
cī bām. Mai not iz prat ni par var dar bī bu, jā mai na arī 
ko pie nas prak ses un nor mas. Zi ņo ju mam veik tais 
pē tī jums rā da, ka gal ve nie šķēr šļi var dar bī bas at pa-
zī ša nai ir var dar bī bas vai tās at se viš ķu vei du nor ma-
li zē ša na, vie no tas iz prat nes trū kums pat spe ci ālis tu 
vi dū, kā arī var dar bī bas stig ma ti zē ša na un pie dē vē-
ša na trū cī gām un ne lab vē lī gām ģi me nēm.

Var dar bī ba un nor ma
Ie priek šē jā no da ļā veik tā ana lī ze rā da, ka sa bied rī bā 
nav vie no tas iz prat nes par to, kas ir var dar bī ba, un 

19 MK noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un 
kārtību”.

krī zes cen tru va ja dzī bas un pa kal po ju ma kva li tā te 
ne tiek iz vēr tē ta, priekš ro ka tiek do ta kon kur siem 
par lē tā ko pa kal po ju mu. Valsts fi nan sē ta jiem krī zes 
cen triem tas ra da pa pil du sprie dzi lī dzek ļu vāk ša nai, 
lai va rē tu no dro ši nāt kva li ta tī vu pa kal po ju mu. Pē tī-
ju ma da līb nie ki uz ska tī ja, ka paš val dī bu iz vei do tie 
krī zes cen tri ir sta bi lā ki un pa sū tī tā ju un iz pil dī tā ju 
vie no cie ša sa dar bī ba un ab pu sē ja ie in te re sē tī ba kva-
li ta tīva pa kal po ju ma snieg ša nā.

Vien lai kus krī zes cen triem nav iz de vies iz vei dot sa vu 
sa dar bī bas tīk lu, kas ļau tu ak tī vāk aiz stā vēt in te re ses 
un da lī ties dar ba pie re dzē, pie dā vā jot al ter na tī vas 
pa kal po ju mu iz vēr tē ša nas un at tīs tī ša nas ie spē jas.

Ne val stis kais sek tors ir ak tī vāks elas tī gu un ino va tīvu 
ri si nā ju mu iz strā dā ša nā un īs te no ša nā. Viens no pē tī-
juma da līb nie ku mi nē ta jiem po zi tī va jiem pie mē riem 
ir re sur su cen tra sie vie tēm “Mar ta” dar bī ba. Īpa ši 
augs tu pē tī ju ma da līb nie ka vi dū ti ka no vēr tēts cen-
tra re ali zē tais ju ri dis kās pa lī dzī bas pro jekts (skat. 3.3. 
in for mā ci jas lo gu). Prak se rā da, ka var dar bī bas upu ru 
zi nā ša nas par sa vām tie sī bām un ie spē ja sa ņemt kva-
li fi cē ta ju ris ta kon sul tā ci ju ir viens no sva rī gā ka jiem 
fak to riem var dar bī bas ģi me nē pār trauk ša nai. Šis 
pro jekts ne ti kai pa līdz sie vie tēm kon krē tās si tu āci jās, 
in for mē sie vie tes un spe ci ālis tus, bet arī pa līdz vei dot 
po zi tī vu tie su prak si un stip ri na nor mu, ka var dar bī ba 
ģi me nē nav ne so dā ma. Šā pro jek ta tur pi nā ša nu, par 
spī ti tā efek ti vi tā tei, pat la ban ne pa redz ne vie na no 
valsts izstrā dā ta jām prog ram mām. Valsts ga rantē19 
bez mak sas ju ri dis ko pa lī dzī bu maz nod ro ši nā tām per-
so nām, ta ču, kā mi nēts ie priek šē jā sa da ļā, šā da sta tu sa 
pie rā dī ša na un ie gū ša na ir sais tī ta ar ģi me nes iz vēr tē-
ša nu ko pu mā, kas ne vien mēr rak stu ro upu ra stā vok li.

3.3. in for mā ci jas logs. Re sur su cen tra sie vie tēm 
“Mar ta” pro jekts pa lī dzī bai var dar bī bā cie tu šām 
sie vie tēm

Sa bied ris kā or ga ni zā ci ja Re sur su centrs sie vie tēm 
“Mar ta” pro jek tā “Ju ri dis kā pa lī dzī ba sie vie tēm, ku-
ras cieš no var dar bī bas ģi me nē” no 2006.gada feb-
ruāra līdz 2007. ga da mai ja bei gām ir no dro ši nā jis 
ap tu ve ni 490 klā tie nes, 200 tele fo nis ku un e-past a 
kon sul tā ci ju, sa ga ta vo jis ap mē ram 330 ju ri dis ku do-
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da ļa no PVO var dar bī bas de fi nī ci jas sa tu ra tiek uz ska-
tīta par nor mu. Kur ze mes lau ka pē tī jums uz ska tā mi 
pa rā da, ka past āv at rau tī ba starp in sti tū ci jām un pie-
nā ku miem, kas ie vies ti “no aug šas”, un ilg sto šā lai ka 
gai tā iz vei do ju šos sa dzī vo ša nas un pro blē mu ri si-
nā ša nas mo de li. Ja in sti tū ci jas un li ku mi ne at bilst 
ko pie nas tra dī ci jām, tad tiem ir de ko ra tī va fun kci ja. 
Rak stu rīgs pie mērs ir in ter vi ja ar vie tē jo bēr nu dār za 
va dī tā ju, ku rā sie vie te stās ta, ka, kon sta tē jot pro blē-
mas, tiek ie sais tī ta bā riņ tie sa, so ci ālie dar bi nie ki. Ta-
ču vē lāk pie bilst: Kaut gan man jau lie kas, ka kat ram 
jau ar sa vām pro blē mām vaja dzētu tikt pa šam ga lā, 
bet, nu.... Skep tis ki par ie spē jām ie tek mēt si tu āci ju 
ir gan at bil dī gie dar bi nie ki, gan pā rē jie ko pie nas lo-
cek ļi, vei do jot lie ku lī gu at tiek smi pret var dar bī bas 
pro blē mu ģi me nē.

Ko pie na ig no rē var dar bī bu ģi me nē, at bil dī bu pār-
ce ļot uz var dar bī bā ie sais tī tām per so nām, pa ras ti –
upu ri. Tā ie jau cas ti kai ga dī ju mā, kad ir pār kāp tas 
nor mas ro be žas – var dar bī gās at tie cī bās ie sais tī tās 
per so nas nav līdz vēr tī gi par tne ri. Pie mē ram, lau ka 
pē tī ju ma da ti rā da, ka ko pie na ak tī vi ie jau cas tad, 
kad var mā ka vēr šas pret bēr nu vai in va lī du. Tie sa, 
vār dis ki arī var dar bī ba līdz vēr tī gu par tne ru star pā 
ne tiek at zī ta par nor mā lu. 

Var dar bī bas ģi me nē iz prat ne pro fe si onā ļu vi dū
Pro fe si onā ļu star pā nav vien prā tī bas par to, kas ir 
var dar bī ba un kā dās var dar bī gās at tie cī bās ģi me nē 
bū tu jā ie jau cas. Tur klāt at šķi ras gan da žā dās jo mās 
strā dā jo šo (pie mē ram, so ci ālā dar bi nie ka, ār sta un 
po li cis ta ska tī jums), gan ne re ti arī vie nā jo mā strā-
dā jo šo spe ci ālis tu vie dok lis. Spilgts pie mērs ir pla šā 
vie dok ļu am pli tū da, sā kot no kā da ār sta trau ma-
tol ga uz ska ta, ka var dar bī ba ģi me nē ir ar sa dzī ves 
priekš me tu pa lī dzī bu ie gū tas trau mas, līdz ni an sē-
tam kā da po li cis ta vie dok lim par da žā dām var dar bī-
bas for mām ģi me nē un to ie tek mē jo šiem fak to riem. 

Abi šie spe ci ālis ti uz ska tī ja, ka sa ņē mu ši pie tie ka mu 
ap mā cī bu var dar bī bas ģi me nē at pa zī ša nā.

Var dar bī bas stig ma ti zē ša na pro fe si onā ļu vi dū 
Pē tī jums lie ci na, ka var dar bī bas ga dī ju mi tiek stig-
ma ti zē ti pat spe ci ālis tu vi dū. Par at pa zī ša nas kri-
tē ri ju kļūst ģi me nes ār ēja ne at bil stī ba “nor mā las” 
ģi me nes mo de lim, pie mē ram, ja abi ve cā ki strā dā 
ār ze mēs, at stā jot bēr nu pie ra di nie kiem Lat vi jā, ve-
cā ki ir šķī ru šies un bēr ni ne tie kas ar abiem ve cā kiem 
vai bēr nus audzi na mā te. 

Dis ku si jas ar Pro bā ci jas die nes ta spe ci ālis tiem par 
vi ņu dar ba pie re dzi rā da, ka pro fe si onā lu at tiek smi 
ma zās ko pie nās ie tek mē ste reo ti pi par kon krē ta jām 
ģi me nēm un klien tiem. Ste reo ti pi gan trau cē iz vēr-
tēt ris kus un pa ma nīt var dar bī bu so ci āli pres ti žās 
ģi me nēs, gan ri si nāt ar ne lab vē lī go ka te go ri jā ie rin-
do ta jām per so nām. Tā Pro bā ci jas die nes ta klien tu, 
no ku ra pie spie du dar ba pie dā vā ju ma at tei cās vi ņa 
dzī ves vie tas paš val dī ba, at zi nī gi vēr tē ja kai mi ņu 
paš val dī ba, ku rā šo cil vē ku sā kot nē ji ne pa zi na. 

Līdz īgi Zem ga lē pē tī ta jā pa gas tā pēc sū dzī bām par 
sek su ālo un fi zis ko var dar bī bu no ģi me nes ti ka iz-
ņem ta pus au dze. Ko pie na bi ja ne ap mie ri nā ta ar bā-
riņ tie sas lēmumu un uz ska tī ja, ka ga dī ju mu va ja dzē ja 
ri si nāt ģi me nes ie tva ros. Mei te nes ve se lī bas stā vok ļa 
ap se ko ša na, lai var dar bī bu do ku men tē tu, ne ti ka veik-
ta, un vie nī gā lie cī ba var dar bī bai bi ja mei te nes lie cība 
ie pre tim vi ņas ģi me nes uz ska tam, ka vēr ša nās pie tie-
sīb sar gā jo šām in sti tū ci jām bi ja at rie bī ba un uz ma nī-
bas pie vēr ša nas veids. Mei te ne at grie zās ģi me nē, ko-
pie nā ie gūs tot ap me lo tā jas re pu tā ci ju.

Uz skai te un sta tis ti ka 
Da tu vāk ša na par var dar bī bu ģi me nē ir pir mais pa-
ma to jums rī cī bas ne pie cie ša mī bai, ļau jot at klāt mērķ-
gru pas un to va ja dzī bas, vē lāk iz vēr tē jot rī cī bas un 

Es ne kad mū žā ne es mu ie ro si nā jis kri mi nāl lie tu, kad bi ja ie rak stīts, kā šeit pa re dzēts, ka cie tu šais cie tis no mo-
rālā kai tē ju ma vai emo ci onā lās var dar bī bas. Nav de fi nēts, kas ir var dar bī ba vis pār. Emo ci onā lā var dar bī ba vis-
pār ne tiek pie mi nē ta. Cil vē ki ne zi na, kas ir emo ci onā lā var dar bī ba. (..) Kad es uz stā jos pa mat sko lā par šiem tiem 
var dar bī bas pro blē mas ri si nā ju miem, pa lū dzu sī ka jiem [bēr niem] pa pra sīt, kurš no tiem sists un pērts. Pus e 
pa cē la ro kas. Vai vi sā sko lā ie spē jams ru nāt par kā diem kon krē tiem no ti ku miem, kad var bēr nu sist? Ro ku pa cē-
la tre šā da ļa sko lo tā ju. Tur tā pro blē ma. Ja es ru nā ju par de fi nī ci ju – nav. Bet ko mēs uz ska tām par var dar bī bu? 
Iz sis ti zo bi, iz te cē ju si acs, tad ir skaidrs, kas ir var dar bī ba. Bet tas, kas no tiek ģi me nēs? Tas ta ču ir ap kārt. (..) Kur 
es va zā jos pa mā jām, jeb ku rā sē tā ro das ie spaids, ka bur tis ki kat rā sē tā no tiek šī var dar bī ba. Es ne kad ne es mu 
pērts un ne kad ne es mu ne kā du bēr nu pē ris. (Vid ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja, po li cists)
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ie gul dī to lī dzek ļu efek ti vi tā ti. Var dar bī bas ģi me nē sta-
tis ti ka pat la ban val stī ne tiek vie no ti vei do ta. Po li ci ja 
re ģis trē iz sau ku mu un ie ro si na lie tu, bet cie tu šos ne-
uz skai ta. So ci ālā die nes ta uz de vums ir vei dot klien ta 
lie tas, ta ču pē tī jums rā da, ka fak tis kā si tu āci ja ir at šķi-
rī ga un šis uz de vums tiek uz tverts ar da žā du sa prat ni. 
Da ti ne tiek ap ko po ti un at tie cī gi arī iz vēr tē ti.

Sis te mā tis ka pie eja, rī cī bas plā na sa stā dī ša na un 
rak stis kas vie no ša nās no slēg ša na ar klien tu ir dar bī-
bas pa mats, kas ļauj iz vēr tēt dar ba re zul tā tu un pie-
ņemt lē mu mus:

Es es mu vai rā kas rei zes ie tei ku si, nu ele men tā rā kās 
lie tas, rak stis ku vie no ša nos, no slē dzam ar ve cā ku rak-
stis ku vie no ša nos, un, ja ve cāks ne ko nav uz sā cis da rīt 
un nav ne kā da sa dar bī ba bi ju si, vi ņam tad uz lai ku at-
ņem ap rū pes tie sī bas, un bērns tiek ie vie tots aiz bil dņu 
ģi me nē, var būt kaut kas at lec va ļā. Nu jā, bie ži vien arī 
pa līdz, bet ja ne ko, tad ta jā aiz bil dņu ģi me nē bērns pa-
liek. (krī zes cen tra dar bi nie ce)

Vie no tas me to do lo ģis kas pie ejas vei do ša na at-
vieglo arī lie tu no do ša nu no vie nas in sti tū ci jas ot rai. 
Pro bā ci jas die nes ti dar bi nie ki pē tī ju mā ap gal vo ja, 
ka tie ši rak stis ka in for mā ci ja par klien tu un kva li ta-
tī vi aiz pil dī ta lie ta vei ci na sa dar bī bu ar so ci āla jiem 
die nes tiem un ļauj gan efek tī vāk strā dāt ar klien tu, 
gan sa ska ņot dar bu ar klien ta ģi me ni.

3.3.2. Var dar bī bas ģi me nē pro fi lak se
Pro fi lak ses pa ma tā ir ko pie nas iz glī to ša nas darbs, 
ko ne var vie nā dot ti kai ar in for mā ci jas no do ša nu. 
Mā cī ša nās ir ab pu sējs pro cess, ku rā iz glī to tājs sa dar-
bo jas ar iz glī to ja mo. Gal ve nās mēr ķa gru pas var dar-
bī bas pro fi lak sei ir sko lē ni un jaun ie ši, kā arī to po šie 
ve cā ki un jaun ās ģi me nes.

Iz glī to ša na
Darbs ar jaun ie šiem ir viens no pat la ban po pu lā rā ka-
jiem iz glī to ša nas vir zie niem. In sti tū ci jas pie da lās lek ci-
jās sko lās, ru nā jot par var dar bī bas jau tā ju miem, ta ču 
sis te mā tis kas at tie cī bu, ģi me nes un ve se lī bas mā cī bas 
sko lās nav. Zi ņo ju mam veik tā pē tī ju ma da līb nie ku 
pie re dze lie ci na – lai veik smī gi pie vēr stos šai tē mai, 
ne pie cie ša mas īpa šas zi nā ša nas un me to do lo ģi ja. 

Pie re dze rā da, ka ko pie na un īpa ši jaun ie ši ak tī vi 
ie sais tās pār mai ņās, ja tās tiek pie dā vā tas sais to šā 
un in te re san tā for mā. Tā Sal dus ra jo nā 2006. ga dā 

ti ka or ga ni zē ta kon fe ren ce “Dzī ve bez var dar bī bas” 
(skat. 3.4. in for mā ci jas lo gu), ku rā ie sais tī jās sko lo-
tāji, skol nie ki un spe ci ālis ti.

3.4. in for mā ci jas logs. Kon fe ren ce pret var dar bī bu 
Sal dus ra jo nā

Kon fe ren ci “Dzī ve bez var dar bī bas” Sal dū 2006. ga dā 
or ga ni zē ja Sal dus ra jo na pa do me sa dar bī bā ar Sal-
dus ra jo na sko lē nu do mi. Kon fe ren ce ti ka plā no ta 
kā at bal sta pa sā kums tā lā kai dis ku si ju ķē dei ra jo nā. 
Kat ram sko lē nam ti ka iz da līts buk lets, kas in for mēja 
par var dar bī bas at pa zī ša nu un rī cī bu var dar bī bas 
ga dī ju mā. Buk le tā ti ka no rā dī ti arī spe ci ālis ti, pie 
ku riem jaun ie tis ne pie cie ša mī ba sga dī ju mā var vēr-
sties.
Pa pil dus skol nie ku do me ap tau jā ja 560 ra jo na skol-
nie ku par var dar bī bas pie re dzi. An ke tas rā dī ja, ka 
ti kai 10 jaun ie ši uz ska tī ja, ka nav in for mē ti par var-
dar bī bu. 45 no vi ņiem at bil dē ja, ka no var dar bī bas 
cie tu ši ģi me nē, 140 – uz ie las, 82 – sa vā kla sē, bet 
92 – sko lā. 316 jaun ie ši at zi nās, ka pa ši rī ko ju šies var-
dar bī gi, bet 240 to no lie gu ši. Lie lā kā da ļa (350) var-
dar bī bas ga dī ju mā lūg tu pa lī dzī bu drau giem, bet 
ne daudz vai rāk par pus i (269) – ve cā kiem. Te ju vi si 
jaun ie ši (508) ir in for mē ti par sa vām tie sī bām.
Kon fe ren ce kal po ja par fo ru mu, ku rā jaun ie ši va rē ja 
ne ti kai mā cī ties, bet arī vei dot zi nā ša nas un tās ak-
tī vi iz man tot.

Sa bied ris ko un re li ģis ko or ga ni zā ci ju lo ma 
Ne val stis kā sek to ra dar bī bai, or ga ni zē jot ve cā ku un 
ģi me ņu no dar bī bas, lek ci jas un iz glī to jo šus pa sā-
ku mus, ir sva rī ga lo ma at tiek smes mai ņā, vei do jot 
jaun us uz ve dī bas un sa skar smes mo de ļus ne ti kai 
ko pie nā, bet arī ģi me nēs.

Tal sos krī zes centrs ir no slē dzis vie no ša nos ar da-
žā dām ie stā dēm – ugun sdzē sē jiem, bib li otē ku, 
tū risma in for mā ci jas cen tru un ci tām – par sa dar-
bību cen trā no nā ko šo bēr nu iz glī to ša nai. Līdz īgu 
at bal stu krī zē no nā ku šām ģi me nēm sniedz arī ci tas 
or ga ni zā ci jas, īpa šu lau ku sie vie šu ko pas. Šīs ak ti vi-
tā tes ne ti kai sniedz at bal stu ne lai mē no kļu vu šām 
ģi me nēm, bet arī pa līdz tām sa ska tīt ci tā das dzī ves 
ie spē jas un in teg rē ties ko pie nā. Vien lai kus ar šo ie-
sais tī ša nos ko pie na mā cās pa ti un mai na at tiek smi 
pret var dar bī bu un tās iz paus mēm.
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Lat ga lē lie la no zī me jaun o pār u sa ga ta vo ša nā ģi me-
nes dzī vei ir baz nī cai. Spe ci ālis ti dis ku si jās re li ģis ko 
iz glī tī bu mi nē ja kā po zi tī vu pie mē ru, caur ku ru jau-
n ie ši ie gūst ģi me nes at tie cī bu vei do ša nas pras mes 
un sa ņem at bal stu krī zes si tu āci jās.

Me di ju du bul tā lo ma
Me di ji sais tī bā ar var dar bī bu spē lē du bul tu lo mu. No 
vie nas pus es, me di ji ir var dar bī bas pro du cē tā ji un at-
bal stī tā ji, at spo gu ļo jot var dar bī bu fil mās, kri mi nāl hro-
ni kās, un da tor spē lēs. Tele vi zo ra past āvī go klāt būt ni 
kā re ālo fo nu var dar bī bai ģi me nē ap rak sta gan lau ka 
pē tī ju mi, gan spe ci ālis tu dis ku si ju da līb nie ki:

Tu ie ej ta jā mā jā, vi ņiem vairs ne kā nav, viss ir no-
dzerts, bēr ni ne ēdu ši un ne maz gā ti, bet tele vi zors 
stāv go da vie tā, rā dot kār tē jo šaus me ni. Var būt ga-
lē jā na ba dzī ba, bet tele vi zors būs. [pā rē jie at bal sta 
šo vē ro ju mu, mā jot ar gal vu] (Vid ze me, spe ci ālis tu 
dis ku si ja)

No ot ras pus es me di ji ir arī ak tī vi var dar bī bas no vēr-
sē ji, at spo gu ļo jot kam pa ņas pret var dar bī bu, snie-
dzot in for mā ci ju un mo ti vē jot rī ko ties. Pē tī ju ma 
da līb nie ki uz svē ra, ka me di ji par maz tiek iz man to ti 
prak tis kas var dar bī bas no vēr ša nas kul tū ras vei do-
ša nā, iz strā dā jot ko pie nas lī me ņa no vēr ša nas mo de-
ļus. Lat ga les lau ka pē tī jums rā da, ka ko pie nā val da 
ļo ti lie la in te re se par at tie cī bu vei do ša nu un sa ru nu 
šo vi ir ļo ti po pu lārs iz klai des veids. Vien lai kus šiem 
rai dī ju miem var būt lie la pie vie no tā vēr tī ba ko pie-
nas vēr tī bu un rī cī bas mo de ļu mai ņā.

Ģi me nes ār sta un dzem dī bu spe ci ālis ta lo ma
Ģi me nes ār sta un dzem dī bu spe ci ālis tu in sti tū ci jai 
ir īpa ša lo ma ko pie nas at tiek smes mai ņā, strā dā jot 

ar jaun ajiem ve cā kiem. Šis ir posms, kad ve se lī bas 
jau tā ju mi vis cie šāk tiek sais tī ti ar vi des dro šī bas un 
ve cā ku bēr na ap rū pes pras mju jau tā ju miem. In for-
mē ša na par ele me tā riem dro šī bas pa sā ku miem rei zē 
ar bēr na kop ša nas ap mā cī bu bērna at šķi rī gos ve-
cuma pos mos bū tu efek tīvs lī dzek lis mo ti vē tās ko-
pie nas da ļas vie dok ļa mai ņai, īpa ši ga dī ju mos, kad 
at tiek smes mai ņa jau tiek sa ga ta vo ta sko lā.

Vien lai kus pē tī ju mā ne iz de vās gūt pie rā dī ju mus, ka 
ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis tu ie sais tī ša nās var dar bī-
bas pro fi lak sē bū tu pla ši iz pla tī ta prak se. Arī ci ti pē-
tī ju mi rā da, ka jaun ie ši ar ģi me nes ār stu ne pār ru nā 
ar re pro duk tī vo ve se lī bu un part ner at tie cī bām sais-
tī tos jau tā ju mus20.

3.3.3. Var dar bī bas ģi me nē re ha bi li tā ci ja

Pie spie du me hā nis mi var mā kas re ha bi li tā ci jai
Gan drīz vi sās dis ku si jās bi ja vē ro ja ma no stal ģi ja par 
pa dom ju lai kā ie di bi nā to kār tī bu un dis cip lī nu, kas 
bal stī jās uz pie spie du me hā nis miem. Vien lai kus to-
ta li tā ra rī cī bas mo de ļa iz man to ša na dis ku si ju re zul-
tā tā ti ka at mes ta kā lai kam un sa bied rī bas va ja dzī-
bām ne at bil sto ša. 

Pē tī ju ma da līb nie ki at zi na, ka pie spie du ār stē ša na 
bie ži ir pir mais so lis brīv prā tī gas re ha bi li tā ci jas uz-
sāk ša nai. To mēr jau tā jums ir strī dīgs, jo pē tī ju mi21 lie-
ci na, ka vi sus var mā kas re ha bi li tēt ne iz do das. Tā pēc 
īpa ši sva rīgs ir darbs ar ģi me nēm, ku rās var mā kas 
at grie žas. Līdz svars starp per so nas tie sī bām un vi ņa 
ģi me nes lo cek ļu tie sī bām dzī vot bez var dar bī bas ir 
trausls. Pie mē ram, Pro bā ci jas die nes ta dar bi nieki 
jo pro jām dis ku tē par tie sī bām in for mēt par šo
ie spē ju at brī vo ta sek su āla var mā kas ģi me nes lo cek-

20 Putniņa, Aivita, 2006. Seksuālā izglītība Latvijā, Eiropas partnerība jauniešu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību veici nā-
ša nai. LĢPSVA Papardes Zieds, Starptautiskās ģimenes plānošanas federācijas Eiropas organizāciju tīkls. http://www.policy.hu/putnina/
PZ%20petijums.html

21 Soltera, Anna, 2007. Varmākas, pedofili, izvarotāji un citi. Rīga. Adria

Mēs esam la sī ju ši lek ci jas po li ci jai, bā riņ tie sai, so ci āla jiem die nes tam, ir bi ju šas no dar bī bas bēr niem, da žā dām 
gru pām, ir bi ju šas ļo ti da žā das mēr ķau di to ri jas. Tās ir tās di vas gal ve nās jo mas, ku rās mēs strā dā jam – šī prog-
ram ma un ap mā cī ba. Nu kā, vi ņiem ir vien kār ši lie lāks priekš stats, kas šeit vis pār no tiek! Jo vi ņi bie ži vien vis pār 
ne sa prot, kas tas krī žu centrs vis pār tāds ir! Ci tam kā bu bu lis, ci tam kā vēl kaut kas kur no grūst bēr nu, ku ru 
šo brīd nav kur likt (ar iro ni ju). No teik ti jā, no teik ti po li ci jai īpa ši, kam vis pār brī žiem nav priekš sta ta, kā strā dāt 
bēr niem. Es do mā ju, ka ļo ti daudz dod darbs arī ar jaun ie šiem, tiek vei dots vis pār kaut kāds priekš stats par pro-
blē mām, kas no tiek, par at ka rī bām, par mi no ri tā tēm, par viss kaut ko vi ņiem bi ju šas lek ci jas. Tā kā arī jaun ie ši 
ir ļo ti veik smī gi iz glī to ti! (krī zes cen tra dar bi nie ce)
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ļus si tu āci jā, kad ris ka pa kā pe var dar bī bas re ci dī vam 
ir augst a. Tā pat sa bied rī bā no tiek dis ku si jas par var-
mā kas pe do fī la pri vā ta jām tie sī bām un sa bied rī bas 
tie sī bām zi nāt par ie spē ja mo ap drau dē ju ma ris ku22.

Pie spie du me hā nis mu ne pie cie ša mī bu pa ma to arī 
fakts, ka ne vien mēr var mā ka ir bez pa lī dzīgs, vieg li 
ie spai do jams un ga tavs pie ņemt pār mai ņas. Iz strā-
dā jot so du un re ha bi li tā ci jas prog ram mas, ir sva rī gi 
ņemt vē rā arī šo var mā ku rak stu ro jo šo pus i. Tie var 
būt sa bied rī bā ie tek mī gi cil vē ki, iz glī to ti, ar pla šu so-
ci ālo kon tak tu tīk lu, fi nan si āli no dro ši nā ti, ap mie ri-
nā ti ar eso šo dzī ves kva li tā ti, spē jī gi ie dvest uz ti cī bu 
un pār lie ci nāt par sa vu ne vai nī bu23. 

Pē tī jums lie ci na, ka jā stip ri na me hā nis mi, ar ku ru pa-
lī dzī bu ir ie spē ja ma pie spie du ār stē ša na kā pi mais 
so lis. Pat la ban gal ve nos šķēr šļus ra da gan at bil stī gu 
at zi nu mu prak tis ka ie gū ša na, ini ci ējot ār stē ša nu, 
gan valsts at bal stī tu pa kal po ju mu klās ta trū kums 
per so nām, kas vēl nav iz da rī ju šas no zie gu mu.

Brīv prā tī gie me hā nis mi var mā kas un upu ra re ha-
bi li tē ša nai 
Var dar bī bas no vēr ša nas vi sos pos mos ie gul dī to re-
sur su ap rē ķi nus zi ņo ju ma vei do tā jiem ne iz de vās 
ie gūt. Ir pie eja mi frag men tā ri da ti, ku rus vei do iz-
mak sas pa kal po ju mu prog ram mām cie tu šo bēr nu 
re ha bi li tā ci jai. Ta ču pē tī jums lie ci na, ka pa kal po-
juma snie dzē ji ir spies ti mek lēt pa pil du lī dzek ļus, lai 
no dro ši nā tu prog ram mu un pie sais tī tu dar bi nie kus. 
Līdz ar to valsts fi nan sē jums pil nī bā ne at spo gu ļo 
prog ram mu iz mak sas. Nav da tu par var dar bī bas ģi-
me nē iz mak sām ve se lī bas ap rū pes sis tē mā. Arī Pro-
bā ci jas die nes ta da ti par dar bī bas iz mak sām ne ļauj 
iz vēr tēt prog ram mu iz mak sas.

At šķi rī bas ro das, paš val dī bām ie sais to ties prog-
ram mu vei do ša nā. Eko no mis ki la bāk at tīs tī tās paš-
val dī bas spēj vai rāk ie gul dīt so ci āla jās prog ram mās. 
Eko no mis kā si tu āci ja tā dē jā di ne ti kai ie tek mē var-
dar bī bas ap mē rus, bet arī ie spē jas tās no vērst un vēl 
vai rāk pa lie li na Lat vi jas ie dzī vo tā ju ne vien lī dzī bu:

Viens augst as pro ves al ko ho li ķis, viņš ta gad ap zi nās, 
kad vi ņam ir jā ār stē jas... Vie nī gais, ko mēs va ram da rīt, 
ie teikt sa dar bo ties ar re li ģis kām ie stā dēm, pie mē ram, 

ar mā cī tā ju, vai kaut ko tā du, lai to si tu āci ju at ri si nā-
tu. Jo smiek lī gi sa nā ca tas, ka Pro bā ci jas die nes tā, pie-
mē ram, ir vi sas šīs prog ram mas vi siem tiem cil vē kiem, 
kas ir li ku mu kaut kur pār kā pu ši, vi ņiem ir šīs ie spē jas 
re ha bi li tē ties. Un tas cil vēks arī sa ka, acīm re dzot man 
ir jā uz tai sa kāds pār kā pums, lai es arī va rētu tikt va ļā 
no sa vām at ka rī bām, lai es va rē tu nor mā li ek sis tēt! 
Man lie kas arī tā si tu āci ja vi sā val stī tā da jo cī ga, kad 
ir jā gai da tās lie lās rin das, ja paš val dība ne spēj no dro-
ši nāt to. Ne kas cits ne at liek kā ti kai gai dīt tās rin das. 
(Kur ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja)

Nav tā da pa ma to ju ma valsts re ha bi li tē ja mo gru pu 
iz vē lei un pie dā vā tā pa kal po ju ma ap jo mam, kas bū tu 
bal stīts uz si tu āci jas ana lī zi un vēr tē tu re ģi onā lās 
va ja dzī bas.

Var dar bī bu ģi me nē pa ras ti pa va da arī eko no mis kā 
at ka rī ba. Krī zes cen tri kal po ne ti kai par re ha bi li tā ci-
jas ie stā di, bet arī pa tvē ru mu var dar bī bas upu riem. 
Re āla tie sis ka pa lī dzī ba un at balsts, at ro dot pa gai du 
dzī ves vie tu un dar bu, no dro ši not bēr na kop ša nas 
ie spē jas ār pus mā jas, upu rim uz sā kot no var dar bī-
bas brī vu dzī vi, ir no sa cī jums re ha bi li tā ci jā ie gul dī to 
lī dzek ļu efek ti vi tā tei.

Cie tu šā un var mā kas mo ti vā ci jas no zī me sek mī ga 
re zul tā ta sa snieg ša nai 
Lai sa snieg tu la bu re zul tā tu, sva rī ga ir gan upu ra 
mo ti vā ci ja, gan var mā kas mo ti vā ci ja. Mo ti vē ša nas 
me hā nis mi ir viens no pro ble mā tis kā ka jiem pos-
miem var dar bī bas no vēr ša nas ķē dē. Prak se rā da, 
ka var mā ku ga dī ju mā efek tī vāk dar bo jas ār ējie pie-
spie du jeb mo ti vē ša nas me hā nis mi, kas ir īpa ši sva-
rī gi sā kot nē jā re ha bi li tā ci jas pos mā.

Lai mo ti vā ci ju vei do tu, bie ži jā veic ilg stošs darbs ar 
klien tu, kurš sā kas vēl pirms kon krē to at tie cī bu pro-
blē mas ri si nā ša nas. 

Bi ja arī ģi me nē, ku rai sie vie tei bi ja jā skaid ro, ka logs jā-
maz gā, pie lo ga jā pie liek aiz kars. (..) Vi ņa no [at bal sta 
ģi me nes] bi ja sa dzir dē ju si to, ko es tie šā tek stā kaut rē-
jos [teikt]: “No maz gā lo gu!” Tad, kad vi ņa pēk šņi re dzē-
ja kaut ko ci tu no ci tas pus es. Tie ši tā iz glī tot, tie ši tā dā 
vei dā. Tā nav iz glī to ša na, tā ir pa rā dī ša na. (Vid ze me, 
so ci ālā dar bi nie ce)

22 Piemēram, izvērstu diskusiju var skatīt Rīgas Balss, 2007. gada 1. jūnijs, http://apollo.lv/portal/news/73/articles/101092
23 Soltera, Anna,  2007. Varmākas, pedofili, izvarotāji un citi. Rīga. Adria
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Mo ti vā ci ju var vei dot ti kai ga dī ju mā, ja pats cil vēks 
un ap kār tē jie at zīst, ka si tu āci ja nav nor mā la. Ie priekš 
ci tē tā so ci ālā dar bi nie ce min arī ci tu pie mē ru, kur 
var mā ka iz strā dā jis iz smal ci nā tus spī dzi nā ša nas pa-
ņē mie nus, jo po li ci jai ie ro do ties, viņš sāk pil dīt ap-
zi nī ga ģi me nes gal vas lo mu, vai nu par iz sau ku mu 
no ve ļot uz upu ri. Kad po li ci ja aiz brauc, var dar bī ba 
tur pi nās. Var dar bī ba vis pirms ie tek mē upu ra paš ap-
zi ņu un tās sa grau ša na ir fak tors, kas upu rim bez 
ak tī va at bal sta ne ļauj mek lēt pa lī dzī bu. Šis var dar bī-
bas me hā nisms ir pa mats, lai no vil ktu ro be žu starp 
pri vā to un pub lis ko jo mu, ku rā ko pie na var le ģi tī mi 
ie jauk ties. Uz šīs ro be žas no vil kša nu jā mo ti vē arī 
cie tu šais un var mā ka.

Ģi me ne pa kal po ju ma cen trā
Pē tī ju ma da līb nie ki vien bal sī gi at zi na, ka var dar-
bība ģi me nē jā uz lū ko un jā de fi nē kā īpašs var dar-
bī bas veids. Pirm kārt, tā ir grū tāk pa ma nā ma ne kā 
var dar bī ba pub lis ka jā tel pā. Ģi me ne un mā jas ir 
kat ra cil vē ka jeb ku ras dro šī bas pa mats. Var dar bī-
ba ģi me nē cil vē ku pa kļauj ne ti kai tie šam ve se lī-
bas kai tē ju mam, bet arī stre sam, kas ie tek mē vi su 
dzī ves kva li tā ti:

Bi ja tā da si tu āci ja, kad es gu lē ju tre niņ tēr pā, bo mis 
bla kus, un gai dī ju, kāds tad nu pār ra dī sies... [ar rūg-
tu mu](Kur ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja)

Ri si nā ju mi var dar bī bas ap ka ro ša nai ir ļo ti kom-
pleksi. Ie vē ro ja ma da ļa pē tī ju ma da līb nie ku at zi na, 
ka vi ņiem ri si nā ju mu nav, vai arī ne va rē ja no saukt 
po zi tī vu iz nā ku mu ga dī ju mus.

Otr kārt, tā ir ilg sto ša, jo ģi me nei kā sis tē mai pie mīt 
paš sa gla bā ša nās īpa šī ba un, lai tur pi nā tu past āvēt, 
ģi me ne cen tī sies ak cep tēt ta jā no tie ko šo var dar-
bību. Pre tē jā ga dī ju mā iz mai ņas var būt tik lie las, 
ka tās var ap drau dēt ie ras to kār tī bu. Tā kā ģi me ne 
cen šas no slēpt var dar bī bu, par to ne ru nā, un bēr ni 
bie ži vien ne maz ne sa prot, kas no tiek ģi me nē. Līdz 
ar to ilg sto ši ģi me nē pie dzī vo ta var dar bī ba kļūst 
par nor mu, un pie au dzis bērns to vairs ne at pa zīst.

Treš kārt, var dar bī ba ģi me nē ir at tie cī bu pro blē ma, 
un to ne var no vērst, strā dā jot ti kai ar vie nu ģi me nes 
lo cek li. Ģi me ne jā redz kā sis tē ma, sa ska tot ģi me nes 
lo cek ļu sav star pē jās at ka rī bas at tie cī bas. Sa šķel to 
pie eju uz ska tā mi at spo gu ļo pie eja mo pa kal po ju mu 
klās ta sa drum sta lo tī ba. 

Lai arī tiek at zīts, ka pa kal po ju mam jā būt vēr stam 
uz ģi me ni, tās ob jekts vis bie žāk pa liek in di vīds, bet 
ģi me ne tiek la bā ka jā ga dī ju mā ska tī ta kā kon teksts 
in di vī da so ci āla jā vai ve se lī bas pro blē mā. So ci ālie 
pe da go gi strā dā ti kai ar sko lē niem, Pro bā ci jas die-
nests – ar no tie sā ta jiem var mā kām, bet krī zes cen tri –
ar bēr niem un at se viš ķos ga dī ju mos ar mā ti un 
bērnu ko pā. Frag men tā ci ja ļauj at bil dī bu no velt uz 
ci tu in sti tū ci ju: Tās jau ti kai ir se kas un ģi me nē ir jā-
sāk. Es, pie mē ram, kā so ci ālais pe da gogs ne va ru vi sai 
ģi me nei ie stās tīt, ka vi ņa ir sli ma ģi me ne, ja vi ņi pa ši 
to ne sa prot. (Kur ze me, spe ci ālis tu in ter vi ja)

Trūkst priekš ta ta par pa lī dzī bas sis tē mu ko pu mā 
un “bal ta jiem” lau ku miem, ko pa lī dzī bas sis tē ma ne-
sedz:

Mū su pie nā kums zi ņot bā riņ tie sai. Bā riņ tie sa pil nī gi 
bez na giem – ne ko vis pār iz da rīt ne var. Ap se ko ja ģi-
me ni, kon sta tē ja, ka ir var dar bī ba, zi ņo po li ci jai vai 
pro ku ra tū rai. Vien al ga. Un tad ie ro si na to lie tu. Bet, 
jau tā jums, ko da rīt ar cil vē kiem, ku ri ne pie da lās. (Vid-
ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja, sko lo tā ja)

Priekš stats un zi nā ša nas par jau pie eja miem re sur-
siem pē tī ju ma da līb nie ku vi dū at šķī rās. Tā lā kas sa vas 
dar bī bas per spek tī vas un nā ka mā rī cī bas ķē des 
pos ma sa ska tī ša na ir no zī mīgs mo ti va tors sa dar bībai:

Ja so ci ālie dar bi nie ki, bā riņ tie sa ne ko ne var iz da rīt, 
tad pa šā bū tī bā no valsts nav no teik tās dar bī bas. Ko 
var da rīt, kā var pa lī dzēt cil vē kam, kur var no vir zīt? 
Par ko ar cil vē ku dis ku tēt, ja tas kon krē ti nav iz da rīts. 
Tie pa bal sti, mi ni mā lā al ga nav vis pār vē rā ņe ma mi 
[sti mu li]. (Kur ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja)

Po zi tī vas prak ses pie mērs ir vie nas no pē tī ju mā ie-
kļau ta jām paš val dī bām ini ci atī va vei dot at bal sta ko-
or di nā ci jas cen tru, kas snieg tu at bal stu cie šai sa dar-
bī bai starp ār stiem, so ci āla jiem dar bi nie kiem, po li ci ju 
un bā riņ tie su. Paš val dī bas ie sais tī ša nās tā dā pro jek tā 
ga ran tē tu gan fi nan si ālu, gan mo rā lu at bal stu var-
dar bī bas no vēr ša nas pa sā ku miem. Lī dz ī ga ini ci atī va 
Tal su ra jo nā pul ci na so ci ālos dar bi nie kus un ie sais ta 
arī ci tu die nes tu spe ci ālis tus. Re gu lā ras tik ša nās tiek 
rī ko tas da žā dos pa gas tos, un to lai kā tiek dis ku tē ti 
gan ga dī ju mi, gan uz tu rē tas so ci ālās saik nes. Dar ba 
gru pa zi ņo ju ma sa ga ta vo ša nai šā da vei da ini ci atī-
vas re dzē ja kā pa ma tu sa dar bī bas me hā nis ma vei-
do ša nai.
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Aiz lie gu ma tu vo ties no dro ši nā ša na un tās
at bil stī ba re āla jai si tu āci jai
Aiz lie gums tu vo ties paš rei zē jā var dar bī bas ģi me nē 
no vēr ša nas si tu āci jā dar bo jas ne ti kai kā pro ce su āls 
lī dzek lis lie tas iz mek lē ša nā, bet arī re āls upu ra dro šī-
bas lī dzek lis. Po li cis ti dis ku si jās at zīst, ka ne tu vo ša-
nās no dro ši nā ša na ga dī ju mos, kad ap sū dzē tais un 
cie tu šais da la vie nu mā jok li, ir prak tis ki ne ie spē ja-
ma, jo po li cists to ne spēj uz rau dzīt. 

Pa ras ti si tu āci jas at ri si nā jums tiek pa nākts, upu ri izo-
lē jot krī zes cen tros un aiz sar gā jot no var mā kas at kār-
to tiem uz bru ku miem. Ta ču uz tu rē ša nās cen tros un 
dro šī bas lī dzek ļa pie mē ro ša na ir īs lai cīgs lī dzek lis. Po-
zi tīvs si tu āci jas ri si nā jums ie spē jams, ja paš val dība 
upu ri at bal sta, no dro ši not pa gai du dzī ves vietu, ta ču 
pē tī ju ma da līb nie ki at zīst, ka paš val dī bas re sur su 
dēļ tas ie spē jams vien re tos ga dī ju mos.

Dar bī bas iz vēr tē ša na
Do ku men tā ci jas vei do ša nai no zī me ir ga dī ju mā, ja tā 
tiek tā lāk iz man to ta dar ba efek tī vā kai or ga ni zē ša nai 
un iz vēr tē ša nai gan vie tē jā, gan valsts lī me nī. Iz vēr-
tē ša na ne ti kai ļauj ra ci ona li zēt dar bu, bet arī sniedz 
pār lie cī bu, ka darbs ir mērķ tie cīgs un no zī mīgs.

Dau dzi pē tī ju ma da līb nie ki uz ska tī ja, ka eso šā re-
ha bi li tā ci jas sis tē ma ne at bilst va ja dzī bām vie tu trū-

kuma, spe ci fis ku ma un ie ro be žo tī bas dēļ. Vien lai-
kus tie ir sub jek tī vi ie spai di, jo prog ram mas ne tiek 
iz vēr tē tas pēc bū tī bas:

Do tu tā du re ālu prog ram mas iz vēr tē ju mu, pie mē ram, 
pār val des dar bi nie ki uz tai sa re ālas prog ram mas iz vēr-
tē ju mu. Cik ir efek tī va? Kas ir iz da rīts? Kas vai rāk iz da-
rīts, kas nav? Kā das ir mū su pro blē mas? Es uz ska tu, ka 
tā ir vie na no gal ve na jām pro blē mām, nu vi ņa jau ne-
tiek iz vēr tē ta, un tiem cil vē kiem, kas re āli kā du dar bu 
da ra, īs ti ne pa pra sa. (krī zes cen tra dar bi nie ce)

Iz vēr tē ša nu pa šās in sti tū ci jās ka vē no slo go tī ba un 
zem ais at al go jums. Pē tī ju mā ie kļau tā krī zes cen tra 
dar bi nie ki uz la bo ja prog ram mu dar bu, in ves tē jot 
ta jos pro jek tu nau du un pa lie li not dar bi nie ku al gas. 
Prog ram mu kva li tā tes kri tē ri ju un re ālo iz mak su iz vēr-
tē ša na ļau tu la bāk plā not dar bu ne ti kai cen trā, bet 
arī valsts mē ro gā, vei do jot un ko ri ģē jot pa sū tī ju mu.

3.3.4. Cil vēk re sur su fak tors var dar bī bas no vēr ša nas 
dar bā

Mā cī bu ne pie cie ša mī ba 
Mā cī bu ne pie cie ša mī bu uz rā da spe ci ālis tu da žā dā 
iz prat ne par var dar bī bu, tās cē lo ņiem un rī cī bu no-
vēr ša nā. Pē tī jums rā da, ka no zī mī ga lo ma var dar-
bī bas at pa zī ša nā ir mā cī bu kva li tā tei. Zi ņo ju mam 

Prin ci pā bi ja var dar bī ba ģi me nē pret mam mu no vī ra pus es un no vī ra ģi me nes pus es, jo tur vi sa ģi me ne, mā te –
vī ra mā te, vī ra mā sa, vi si dzī vo ja ko pā. Sie vie te bi ja ie nā cē ja no Lie tu vas, vi ņi no dzī vo ja, pui sī tim, 12 ga di tam 
zē nam, fak tis ki vi ņa vi su lai ku ti ka pa ze mo ta, ka ne kas tu ne esi, un bei gās vi ņa ti ka arī sis ta no vi sām pus ēm, 
ne ti kai vīrs [to da rī ja]! Un vi ņa uz dro ši nā jās no šīs ģi me nes aiziet prom, vi ņiem ir lie la zem nie ku saim nie cī ba, 
tā tad ir ko da līt. Da bī gi vi ņa grie zās paš val dī bā pie so ci ālā die nes ta, pa priekš pie bā riņ tie sas un pēc tam pie so-
ci ālā die nes ta. Šie cil vē ki uz dro ši nā jās sniegt vi ņai pir mo pa lī dzī bu. Pirm kārt, pa gasts ie de va dzī vok li, at se viš ķu, 
vi ņa aiz gā ja prom. Nu tad arī sā kās vi sā di tra ku mi. Šis cie nī ja mais kungs sā ka uz vi sām pus ēm par šo sie vie ti 
sū tīt sū dzī bas, rak stīt par so ci ālo die nes tu. So ci ālais die nests, na ba dziņš da bū ja at rak stī ties, ko viņš ir da rī jis, un 
bā riņ tie sa da bū ja at rak stī ties, cik vi ņa ir kom pe ten ta sa vā rī cī bā. Viss, pal dies Die vam, bi ja la bi, bet bei gās ti ka 
pie sais tī ta šī bied rī ba “Mar ta”, ku ra pār stā vē ja šo sie vie ti un pui si tie sā. Un prin ci pā tā si tu āci ja bei dzās tā, ka 
no nā ca pie se ci nā ju ma, ka tas vī rie tis,viņš pats sa pra ta, ka vi ņam va ja dzē tu psiho lo gu kon sul tā ci jas. Viņš arī 
iz gā ja šo psiho lo ga kon sul tā ci ju un bei gās viņš liek šo ģi me ni mie rā. Iz šķī rās nor mā li, man tu sa da lī ja nor mā li, 
viss bi ja kār tī bā. Bet viņš pats, lai pie tā no nāk tu, pal dies Die vam “pa rak stī jās” uz psiho lo gu kon sul tā ci jām. Paš-
val dī bas ap mak sā tas! (Kur ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja)

Ve cā ka gā ju ma tēvs dzī vo ko pā ar sa vu dē lu, kurš ir psi his ki slims, ku ram arī nā ca vir sū lēk mes, tēvs grie zās po-
li ci jā, viņš bi ja grie zies arī pie psi hi at ra, un uz to mo men tu ti ka kon sta tēts, ka viņš nav pie tie ka mi ag re sīvs. Tēvs 
sa ka, viņš [dēls] svie žot man tas pa lo gu ār ā un tā tā lāk, bet, kad at brauc po li ci ja, viņš ir mie rīgs un po li ci ja sa ka, 
ka ne ko ne va rot lī dzēt. Li kum do ša nā bū tu jā no rā da, ka pa cients jā no gā dā uz psiho lo ģis ki nei ro lo ģis ko ie stā di, 
ne vis uz tu vā ko me di cī nas ie stā di. (Vid ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja)
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veik tā ap tau ja rā da, ka 78% ap tau jā to var dar bī ba 
un tās no vēr ša na bi ju si pro fe si onā lo mā cī bu sa tāv-
da ļa. Sa lī dzi no ši vis ze mā kais vēr tē jums šā da vei da 
mā cī bu ie kļau ša nai pro fe si onā la jās prog ram mās ir 
po li cis tiem un ārst nie cī bas per so nām. 

Ap tau ja uz rā da augs tu kur su ap mek lē tī bas lī me ni. 
68% pro cen tu res pon den tu pē dē jo tri ju ga du lai kā 
bi ju ši kur sos, ku ros ie tver ta var dar bī bas ģi me nē tē ma. 
Arī ša jā zi ņā po li cis ti un ārst nie cī bas per so nas at-
pa liek no vi dē jā rā dī tā ja. Vien lai kus 72% ap tau jā to 
at zīst, ka šā das tā lā kas mā cī bas ir bū tis kas pro fe si-
onā lo ie ma ņu at tīs tī ša nai. To at zīst vi si an ke tē tie 
po li ci jas dar bi nie ki, bet ti kai ne daudz vai rāk par 
pus i ārst nie cī bas per so nu. 

Nu kad mēs pat ru lē jam, kad mēs re dzam, tad mēs so-
dam vi ņus, ja, bet tas nav ri si nā jums! Kad es bi ju uz 
kur siem, ja, in spek to re man tie ši tei ca, kad va jag vi ņu 
div reiz aiz vest uz po li klī ni ku un ti kai tad vi ņam ie teikt, 
kad viņš ir al ko ho li ķis, un kad vi ņam ir at dzi nums, tad 
vi ņus sū tīt tā lāk ār stē ties. (Vid ze me, spe ci ālis tu dis ku-
si ja, po li cists)

Kā mi nēts, šos da tus ne var at tie ci nāt uz vi su no za ri, 
jo ap tau ja nav re pre zen ta tī va un ļauj ti kai ie ski cēt 
si tu āci ju. Tur klāt, kā rā da in ter vi jas un gru pu dis-
ku si jas, ar mā cī bām par var dar bī bas no vēr ša nu 
res pon den ti sais tī ja ļo ti da žā du sa tu ru. Ie priek šē jā 
no da ļa lie ci na, ka pro fe si onāļiem grū tī bas sa gā dā 
slēp to var dar bī bas vei du at pa zī ša na.

Pro fe si onā ļu mo ti vā ci ja
Spe ci ālis tu pie sais ti var dar bī bas no vēr ša nai brem zē 
gan zem ais at al go jums ie sais tī ta jās no za rēs, gan 

pro fe si ju zem ais pres tižs sa bied rī bā. Cil vēk re sur su 
sa gla bā ša nā lie la no zī me ir dar ba or ga ni zā ci jai un 
dar ba vi des at bal stam, kā arī gan da rī ju mam par 
dar ba re zul tā tu. Tā krī zes cen tra dar bi nie ce, vai-
cā ta par dar ba mo ti vā ci ju, at zīst, ka bēr na pār vēr-
tī bas krī zes cen trā pa va dī ta jā lai kā ir gan da rī ju ma 
avots par dar bu:

Jā, jo ci tā dāk ne va rē tu strā dāt! Jo bēr ni ir ļo ti sma gi 
un si tu āci jas ir ļo ti sma gas. Un bie ži vien ir da žā das 
pre tes tī bas, mums šeit cit reiz ve či sit dur vis ār ā, tā ka 
jā sauc po li ci ja. Un ja ne bū tu ne kā du re zul tā tu, ne bū tu 
jau vis pār ko dzī vot (smai da).

Vie na no pē tī ju mā bie žāk mi nē ta jām var dar bī bas 
no vēr ša nas dar ba pro blē mām ir ne spē ja sa ska tīt re-
zul tā tu un re āli il gter mi ņā pa lī dzēt cil vē kiem. Dar ba 
bez jē dzī ba un pro fi lak ses in stru men tu trū kums gan 
iz rai sa skep si, gan no tru li na pret vai rāk kār tē jo si tu-
āci jas at kār to ša nos.

Pie mē ram, ta jā paš val dī bā, kur tas fakts kon sta tēts, 
[sū ta] uz krī zes cen tru, uz “Dar de dzi”, uz tri jiem mē-
nešiem lai kam var. Tā es strā dā ju tā dās si tu āci jās. 
Tie so ci ālie dar bi nie ki, ku ri strā dā, pa ši ir dep re si jā 
no tā re dzē tā. Ļo ti maz to cen tru, vēl tai sās lik vi dēt. 
(Kur zeme, spe ci ālis tu dik su si ja, paš val dī bas dar bi -
niece)

Līdz īgi po li ci jas dar ba mo ti vā ci ju ie ro be žo pie eja-
mo no vēr ša nas lī dzek ļu ko pums. Efek tīvs si tu āci jas 
ri si nā jums ie spē jams ti kai bei gu pos mā, kad no zie-
gums jau ir no ti cis un tie sa sprie du mā no rī ko re ha-
bi li tā ci jas pa kal po ju mus var mā kam, ku rus pil nī bā 
ap mak sā valsts.

Ide ja [par krī zes cen tru] jau ir la ba, bet, iz nā kot no krī zes cen tra, viņš no nāk at pa kaļ ģi me nē, un tas ir bez jē dzī gi –
vest vi ņu mai nīt, ka viņš to mēr at grie žas ta jā pa šā vi dē. Ne tā is ta ba ir sa re mon tē ta, tē tis tā pat tur pi na dzert, 
cen trā viņš sāk uz ti cē ties utt., bet, at grie žo ties mā jās, viņš ir vī lies, jo ne kas jau nav mai nī jies. (Kur ze me, so ci ālais 
pe da gogs)

Nu mums it kā ir, bet tas ir it kā vis pār ne tiek pē tī ta si tu āci ja val stī, vis pār nav sta tis ti kas (sa šu tu si)! Es ne es mu 
da bū ju si ne kā dus sta tis ti kas da tus nor mā li par to, kas no tiek val stī! Un tad arī, teik sim, kaut kas, plān vei dī gi, 
vai tiek ana li zēts vis pār, cik tie cen tri ir, cik dar bo jas, kā da ir vi ņu kva li tā te? Tās vi sas lie tas! Un tad pēk šņi, kaut 
kā da nau da pa liek pār i, pēk šņi iz met pie dā vā ju mu, uz pa pil dus vie tām, tad kas tās pa pil dus vie tas pa ņem? Es, 
go dī gi sa kot, zi nu, ka tur, teik sim go dī gi, tai sa pa pī rus, lai tur tik tās vie tas pie bāz tu. (ar smai du) Nu valsts pra sa, 
teik sim, “šmu gu lē ties”, lai va rē tu da būt pa pil du fi nan sē ju mu. Man lie kas, ka tas viss ir tā biš ķi sa vā va ļā. (krī zes 
cen tra dar bi nie ce)
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Pē tī ju ma da līb nie ki ra do ši ri si nā ja si tu āci jas, vei cot 
pār ru nas un ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā trans por tē-
jot var mā ku al ko ho lo ķi uz ārst nie cī bas ie stā di, ja īsā 
skaid rī bas brī dī ti ka pa nāk ta pie kri ša na, bet sa bied-
ris kais trans ports nav pie ejams.

Pār slo go tī ba
Pē tī jums uz rā da, ka spe ci ālis ti ik die nas dar bā ir pār-
slo go ti un ne spēj adek vā ti ri si nāt pro blē mas. So ciā-
lie dar bi nie ki un po li cis ti at zīst, ka ne spēj re gu lā ri 
ap se kot vi sas ģi me nes, ku rām šā da ap se ko ša na bū tu 
va ja dzī ga. Trūkst at bal sta spe ci ālis tu, kas snieg tu 
ārst nie cī bas un re ha bi li tā ci jas pa kal po ju mus: Mū su 
dar bī ba va rē tu būt efek tī vā ka, va ja dzē tu vai rāk spe-
ci ālis tus, psiho lo gus, ap mā cī bu kur sus or ga ni zēt, vai-
rāk sa dar bī bas mo de ļu, vai rāk par tne ru, pie mē ram, ar 
sko lām. (Kur ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja)

Pē tī ju ma da līb nie ki uz ska tī ja, ka jā pār ska ta past āvo-
šās slo dzes nor mas, pa aug sti not so ci ālo pe da go gu 
un psiho lo gu skai tu. Pār slo dzi ra da arī ne efek tī va 
fun kci ju sa da le un var dar bī bas at kār to ša nās, ko ra da 
ne spē ja si tu āci jas at ri si nāt līdz ga lam. Viens no il glai-
cī giem po li ci jas dar bi nie kiem Vid ze mē iro ni zē ja, ka 
vi ņa krā ju mā ir kon krē tas sie vie tes vār dā jau aiz pil-
dīts ie snie gums, ku ru viņš, sa ņe mot iz sau ku mu, aiz-
ved pa rak stīt.

Spe ci ālis tu “iz deg ša na”
Slo dze, mek lē jot ār kār tas ri si nā ju mus un strā dā jot 
virs stun das, ātr i no ved pie “iz deg ša nas”, par ku ru ru-
nā ja te ju vi si var dar bī bas ri si nā ša nā ie sais tī tie dar bi-
nie ki. Vie na no bi ju ša jām so ci āla jām dar bi nie cēm kā 
ie mes lu dar ba at stā ša nai min ne at ri si nā mas si tu āci-
jas, ku ras ne iz do das no kār tot pat pēc il ga un rū pī ga 
klien tu mo ti vē ša nas un do ku men tu sa ga ta vo ša nas 
dar ba, jo, pie mē ram, tu vē jā sko lā bēr niem ar īpa-
šām va ja dzī bām bēr nu vien kār ši at tei ku šies uz ņemt 
un bērns at grie zies ģi me nē, pie vi ļot grū ti pa nāk to 
ģi me nes uz ti cē ša nos so ci ālā die nes ta pa lī dzī bai.

Spe ci ālis ti, ku ri sa ņem re gu lā ru su per vī zi ju, vien prā-
tīgi to augs tu no vēr tē un uz sver tās ne pie cie ša mī bu. 
Pē tī jums lie ci na, ka su per vī zi ja nav pie eja ma vi siem 
spe ci ālis tiem, kas strā dā ar var dar bī bu. Daž viet spe-

ciā lis ti pār ru nā pro blē mas dar bā ar ko lē ģiem vai tu vi-
niekiem, ta ču to ie ro be žo klien tu kon fi den ci ali tā tes 
ie vē ro ša nas pra sī bas īpa ši ma zās paš val dī bās. At bal-
sta trū kums ir otrs fak tors, kas no ved pie “iz deg ša nas”.

Dar ba vi de
Spe ci ālis tu dar bī bas no dro ši nā ša nai ne pie cie šama 
la ba in fra struk tū ra – sa dar bī bas re sur si, tel pas, at-
balsts un iz prat ne no va dī bas. Ga lējs ga dī jums ir 
kā da ra jo na po li ci jas ie cir knis, kur aiz bil di no ties ar 
dar bi nie ku po ten ci ālo vēl mi iz klai dē ties in terne tā, 
tiek ie ro be žo ta in for mā ci jas ap gu ve in ter netā.

Sva rī gas ir arī kat ra dar bi nie ka piln va ras. Ap tau ja 
lieci na, ka lie lā kā da ļa ap tau jā to spe ci ālis tu nav ap-
mie ri nā ti ar sa vām pro fe si onā la jām piln va rām var-
dar bī bas ap ka ro ša nā. 

Bū tisks fak tors ir dro šī ba dar bā, jo darbs ar var mā-
kām un var dar bī bu ģi me nē ir bīs tams. Par to daudz 
ru nā ja ne at lie ka mās me di cī nis kās pa lī dzī bas dar bi-
nie ces, ku rām, līdz īgi kā po li ci jai, nā kas sniegt pa lī-
dzī bu ģi me nes kon flik ta lai kā.

Pro ak tī vā pie eja var dar bī bas no vēr ša nā 
Pil so nis kas sa bied rī bas vēr tī bas Lat vi jā ir jaun as, un 
tas jā ņem vē rā, arī strā dā jot ar var dar bī bu ģi me nē. 
Cil vē ki pa ļau jas uz in sti tū ci ju ak ti vi tā ti vi ņu ga dī ju-
mu ri si nā ša nā. Spe ci ālis tiem uz ņe mo ties for mā lu 
at bil dī bu, sek mes ir ti kai ga dī ju mos, kad klien ti ir 
ak tī vi – mo ti vē ti un zi no ši sa vās tie sī bās. Lat vi jas 
si tu āci ja rā da, ka spe ci ālis tiem ak tī vi jā ie sais ta un 
jā at bal sta cil vē ki, lai pa nāk tu līdz da lī bu. Ap tau ja rā-
da, ka spe ci ālis ti at bal sta ak tī vā ku valsts un paš val-
dī bu in sti tū ci ju ie sais tī ša nos var dar bī bas no vēr ša nā 
(4 pun kti 5 bal lu ska lā), bet ma zā ku uz sva ru li ka uz 
ko pie nas ie sais tī ša nu, ko pie nas iz glī to ša nas pa sā-
kumu efek ti vi tā ti vi dē ji vēr tē jot ar 3,66. Vien lai kus 
so du lie to ša nas efek ti vi tā te var dar bī bas ma zi nā ša-
nai ti ka vēr tē ta ar 3,3 pun ktiem.

Pro fe si onā ļi par sa vas dar bī bas sā ku ma pun ktu 
bie ži uz ska ta per so nas vēr ša nos pēc pa lī dzī bas un 
bai dās ie jauk ties ģi me nes var dar bī gās at tie cī bās, ja 
vien tajās nav ie jauk ti bēr ni vai upu ris ne gūst fiziskas 

Es par tiem kon tak tiem ar so ci ālo die nes tu. Tas in ter nets.. Nav tā in ter ne ta. Man, pie mē ram, ir tā, ka mēs va ram 
ti kai Iekš lie tu mi nis tri jā ie iet ar mums sais tī ta jās la pās. Pā rē jais mums tur slēgts dar bā, lai mēs pie vēr stos sa vam 
dar bam, ne vis “Drau gos” esam. (Vid ze me, po li cists)
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trau mas. Pa tu rot prā tā var dar bī bas ģi me nē de li kā tu-
mu un ne pie cie ša mī bu sa gla bāt augs tus ēti kas prin-
ci pus, vien lai kus no pro fe si onā ļiem tiek sa gai dīta 
ak tī vā ka po zī ci ja:

Ļo ti lab prāt tie sie vie ši ru nā par to. Lau kos vi siem ir 
tele fo ni, vi siem ir tele vi zo ri, bet zi nāt sa vas tie sī bas un 
mek lēt pa lī dzī bu – vi ņi zva na uz po li ci ju. Ne ko citu viņi 
ne sa prot. Vi ņi ne sa prot, kur vi ņiem griez ties. Un tur ir 
tā so ci ālo dar bi nie ku pro blē ma un pie nā kums. (Vid-
zeme, spe ci ālis tu dis ku si ja)

In sti tū ci ju pa lī dzī ba ti pis ki tiek mek lē ta ga dī ju mos, 
kad ne pie cie ša ma īs lai cī ga ie jauk ša nās, ku ras lai kā 
ar pār ru nām vai var dar bī bas ak tu var dar bī gais par t-
 ne ris tiek pār mā cīts vai īs lai cī gi aiz tu rēts. Šā da rī cība 
ir ne pie tie ka ma un ne ļauj pār raut var dar bī bas lo ku. 

Pro ak tī vā pie eja no zī mē uz sva ru uz mo ti vē ša nas 
dar bu, at bil dī bu, ini ci atī vu, sa dar bī bu, at vēr tī bu, un 
bū tī bā tā at tie cas uz vi siem trim var dar bī bas no vēr-
ša nas pos miem. Viens no bie žā ka jiem pa lī dzī bas ne-
veik smes cē lo ņiem ir ak tī va at bal sta trū kums, īpa ši 
sa dar bī bas sā ku ma pos mā. Spe ci ālis ti pa ras ti gai da, 
ka mēr klien ti vi ņus uz mek lēs un vē lē sies si tu āci ju 
risi nāt. 

Tā Rais ku ma pa gas ta so ci ālā dar bi nie ce jau vai rā-
kus ga dus or ga ni zē psiho te ra pi jas dar bu ar ģi me-
nēm, strā dā jot gan pa ti, gan ar uz ai ci nā tu spe ci ā-
lis tu (skat. 3.5. in for mā ci jas lo gu). Vi ņas pie re dze 
rā da, ka ak tī vais darbs ļauj ģi me nēm at pa zīt un ap-
zi nā ties pro blē mu līdz šim ik die niš ķa jās ģi me nes 
at tie cī bās, tad strā dāt un ie sais tīt pā rē jos ģi me nes 
lo cek ļus.

3.5. in for mā ci jas logs. Rais ku ma pa gas ta pie mērs

Pa tei co ties Rais ku ma pa gas ta so ci ālās dar bi nie ces 
ini ci atī vai, pa gas tā jau di vus ga dus, di vas rei zes mē-
ne sī no tiek re gu lārs darbs ar ģi me nēm. Tas no tiek 
gru pu un in di vi du ālo kon sul tā ci ju vei dā, ko va da 
ģi me nes psiho te ra peits Ar nolds Cer bu lis (sā ku mā 
kopā ar psiho te ra pei ti Ainu Po išu un šo brīd pār ī ar 
pa gas ta so ci ālo dar bi nie ci). Pro jek ta mēr ķis ir strā dāt 
ar ģi me nēm, ku ras ir pie dzī vo ju šas vai pie dzīvo pro-
blē mas at tie cī bās, tai skai tā arī var dar bī bu, snie dzot 
tām at bal stu un mo ti vē jot pār mai ņām, tai skai tā strā-
dā jot arī ar var mā kām. Jau pirms pro jek ta uz sāk ša-
nas pa gas ta so ci ālā dar bi nie ce bi ja iz lo lo ju si ide ju un 
prak sē pār lie ci nā ju sies par tā ne pie cie ša mī bu. Pro-
jek ta re ali zē ša nā sva rī gu lo mu no spē lē ja kā das po-
li tis kās par ti jas fi nan si ālais at balsts, ku ras pār stāvji 
pirms tam, so ci ālās dar bi nie ces vār diem “gri bē ja re-
dzēt, vai tas [so ci ālais darbs pa gas tā] īs ti dar bo jas, 
ru nā ja ar cil vē kiem, vi ņiem in te re sē ja pa ras ta dzī ve”. 
Cits iz šķi rīgs fak tors bi ja pa gas ta va dī tā ja iz prat ne 
un at balsts. Pa tei co ties šo trīs fak to ru ko pu mam –
so ci ālās dar bi nie ces pro fe si ona li tā tei, pie re dzei un 
mā kai pie sais tīt pras mī gus spe ci ālis tus, fi nan si āla-
jam at bal stam pro jek ta sā ku ma sta di jā un paš val dī-

Jā. Ja viņš pār kāp tie sas lē mu mu, es tei cu sie vie tēm, uz ņe ma ties vie nu reiz. Ja vi ņa spē jī ga sa ņem ties, ja vi ņai 
pa līdz drau dze nes vai so ci ālie die nes ti, vai pro bā ci jas die nes ti. Ja tie šām cil vēks var psiho lo ģis ki pār iet. Li kums 
ir. Bet ja tie sa pa sa ka – ši tā is ta ba ir ta vē jā,  tā ta vē jā. Tas ir ab sur di, ka var mā ka dzī vo vie nā dzī vok lī. Bet tā ir 
zi nā ma iz eja vis maz. Lai tam var mā kam pa rā dīt vi ņa vie tu. (Vid zeme, spe ci ālis tu dis ku si ja)

bas va dī tā ja iz prat nei, pro jekts va rē ja sākt dar bu. Šo-
brīd pro jek tam ne pie cie ša mais fi nan sē jums nāk no 
paš val dī bas lī dzek ļiem. So ci ālā dar bi niece no rāda, 
ka ģi me ņu ie sais tī ša nā var sa ska tīt četr us so ļus: “sā-
ku mā iz do das vis maz sie vie ti pie ru nāt. Nā ka mais, kad 
sie vie te pa ti grib nākt, bet ne nāk ne viens cits no ģi me-
nes. Tre šais so lī tis ir – sie vie te nāk un grib, un iz do das 
vī ru pie ru nāt. Ce tur tais – abi grib un nāk.” Viens no lie-
lā ka jiem ie gu vu miem, strā dā jot ar pro ble mā tis kām 
at tie cī bām ģi me nē, ir ce rī ba, ka tā dā vei dā tiek no-
vēr sta po ten ci ālā var dar bī ba nā kot nē. Cits pro jek ta 
ie gu vums ir darbs ar var mā ku. So ci ālā dar bi nie ce 
uz ska tī ja, ka tas var no tikt, pa tei co ties tie ši psiho te-
ra pei ta vī rie ša klāt būt nei. Gan da rī ju mu sniedz tas, 
ka ir ģi me nes, ku ras at zīst šā du no dar bī bu ne pie cie-
ša mī bu. So ci ālā dar bi nie ce sa ka: “Ja lau ku sie vie te var 
at nākt ar ro zi gan pie ma nis, gan pie Ar nol da, es jū tu, 
kas tas ir vi ņai no de rē jis.” Tie ši tas, ka sie vie tes at zīst, 
ka vē las tur pi nāt, pa rā da pro jek ta jē gu un no zī mi. 

Ci ta Rais ku ma pa gas tā uz sāk ta vēr tī ga ak ti vi tā te ir at-
bal sta ģi me ņu tīk la iz vei do ša na. At bal sta ģi meņu 
tīk la ide ja ir ap vie not ģi me nes, ku rām ir ko dot un 
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ku ras vē las sniegt at bal stu ģi me nēm, ku rām tas ir 
ne pie cie šams. Tas var iz paus ties kā pa doms vai pras-
mes, vai in for mā ci ja, vai kā ci tā di, bet ne fi nan si āls 
at balsts, jo“tas ir ļau nā kais, ko šim ģi me nēm var iz da-
rīt. Tā jau re dzot, ka viņš ne prot ap ie ties ar lī dzek ļiem –
ne prot un viss. .. Vie nā die nā no pirks klē pi ar de sām, 
bet ot rā ne būs, no kā zu pu iz vā rīt. Es uz ska tu, ka tas 
nav va ja dzīgs. Vēr tī gi ir ie dot ko ci tu. Jo sāk jau gai dīt, 

kad viņš at brauks un ie dos – ko at ve dis? Tad tas vairs 
ne dar bo jas. Drī zāk, ka uz kā du kon cer tu pa ņem. Es to 
re dzu sa vā dāk, vēl pla šāk. .. Man pa ti ka, kā viens vī rie-
tis tei ca: “Ie do mā jies, es tai su mā jās re mont u: man pa-
liek viens va da gals pār i, viens ta pe šu ru lons – kur es 
to lik šu? Var būt kā dam no der.” It kā ne vai nī ga sa ru na, 
bet es do mā ju, ka veik smī gi sa nā ca. Un tie ši caur to, 
ka cil vē ki redz, ka var sa vā dāk.”

Lat ga les lau ka pē tī ju ma pie mērs lie ci na, ka pē tā-
majā pa gas tā šo brīd top ad mi nis tra tī vie no tei ku mi, 
uz ku ru pa ma ta jau ta gad ir no di bi nā ju sies ko mi si-
ja, kas iz ska ta da žā dus ad mi nis tra tī vos pār kā pu mus 
un nā kot nē pa redz arī pa gas ta po li cis ta pos te ni. 

3.4. Uz ti cē ša nās – viens no sva rī gā ka jiem
sa dar bī bas priekš no sa cī ju miem

Uz ti cē ša nās at tie cī bas ir sa rež ģīts me hā nisms. 2. no-
da ļā, ana li zē jot var dar bī bas cē lo nī bu, uz ti cē ša nās 
trū kums val stij un so ci ālo tīk lu sa ir ša na ti ka mi nē ti 
kā var dar bī bu vei ci no ši fak to ri. Var dar bī bas no vēr-
šanas darbs ir šo uz ti cē ša nās tīk lu at jau no ša na.

Vis pā rē jā sa bied rī bas uz ti cē ša nās ār pus ģi me nes 
eso šām at bal sta sis tē mām, valsts pār val dei, paš-
val dī bai
Ģi me ņu un ko pie nu uz ti cē ša nās val stij un sa vai rī cīb-
spē jai ir ie tvars var dar bī bas no vēr ša nas rī cī bai. Tā nav 
sais tī ta ti kai ar eko no mis ko si tu āci ju, bet gan pe si mis-
tis ku un ne ti cī gu at tiek smi pret val sti un po li ti ku ko-
pu mā. Valsts pār ejas pe ri ods uz tir gus eko no mi ku ar 
ne no teik tī bu un ne dro šī bu ir bū tis ki ie tek mē jis gan ko-
pie nas dzī vi, gan cil vē ku at tiek smi pret dzī vi un dar bu. 

Uz ti cē ša nās at tie cī bas ir div pu sē jas un bal stās ab pu-
sē jā at bil dī bā un ie in te re sē tī bā. Pro blē mu sa rež ģī 
ap stāk lis, ka cil vē ki sa ska ta di vus vē la mos valsts un 

sa bied rī bas at tīs tī bas sce nā ri jus vai vēr tī bas. Viens 
sak ņo jas pār bau dī tā to ta li tā ras sa bied rī bas un po li-
ti kas mo de lī, si tu āci ju ri si not ar dis cip li nē ša nas pa-
lī dzī bu un at bil dī bas uz ti cē ša nu ano nī mām at bil dī-
gajām in sti tū ci jām. Otrs mo de lis bal stās uz ti cē ša nās 
at jau no ša nā un sa dar bī bā, at bil dī bu uz ņe mo ties 
vi sām ie sais tī ta jām pus ēm. Jau mi nē tais Rais ku ma 
pie mērs pa rā da paš val dī bas lo mu sa bied rī bas ie sais-
tī ša nā var dar bī bas no vēr ša nā: paš val dī ba fi nan si āli 
at bal sta ģi me ņu te ra pi ju, bet ģi me nes sniedz prak-
tis ku at bal stu ci tiem ko pie nas lo cek ļiem.

Ie dzī vo tā ju sav star pē jā uz ti cē ša nās un
līdz at bil dība ci tam par ci tu
Uz ti cē ša nās at tie cī bas no sa ka tas, cik lie lā mērā iedzī-
vo tāji cil vē cis ki jū tas at bil dī gi par to, kas no tiek kai-
mi ņa mā jā vai ko pie nā vis pār. Ko pie nas at tiek smes 
mai ņu, var dar bī bu ģi me nē pār de fi nē jot kā ko pie-
nas lie tu, uz sver arī spe ci ālis ti dis ku si jās:

Nu var būt val stij arī bū tu jā pie vērš uz ma nī ba, ka ne 
vien mēr ir slik ti bāzt de gu nu sve šā ģi me nē. Var būt va-
ja dzē tu kā du ro be žu iz vei dot, ka ta va uz stā jī ba un bā-
ša na de gu nu ta vā ģi me nē ir pie nā kums... Va jag ru nāt 
par to, ka tā nav vairs vi ņu pri vā tā dzī ve. (Kur ze me, 
spe ci ālis tu dis ku si ja)

Lau ka pē tī ju ma da ti Lat ga les pa gas tā rā da, ka var-
dar bī bas ro be žas ir skaid ri no vil ktas aiz līdz vēr tī gu 
at tie cī bu bei gām. Jau pir ma jā pē tī ju ma die nā, pēt-

Jo mums ir tie sī bas cil vē ku aiz tu rēt, pie lie to jot fi zis ku spē ku. Zi niet, tie cil vē ki, kas dzī vo lau kos, vi ņi ne sa-
prot mū su dis ku si jas, vi ņi ne sa prot nor mā lu lat vie šu va lo du. Vi ņiem ie dos pa pa kau si – ar vi su cie ņu. Ši tie ir 
pro dukts. Vi ņi bai dī sies, ja būs dis cip lī na. Vi ņi ne māk sa vāk ties, mums ir par daudz de mo krā ti jas. Par daudz 
cil vēk tie sī bu vis pā ri nā tā iz prat nē. Kur bei dzas vie na cil vē ka tie sī bas un kur bei dzas ot ra cil vē ka tie sī bas? Kur 
sā kas jū su tie sī bas? Bēr ni ne klau sa ve cā kus, sie va sit vī ru utt. Tā pēc, ka cil vēk tie sī bas ir pār pras tas. Nu, ne var 
tā kā Krie vi jā – vie nu dik ta to ru un būs kār tī ba. Bet ta jā pa šā lai kā val stīs, kur ir tie dik ta to ri, stin gra ro ka, po-
li ce jis kās val stis – tur šī pro blē ma, zi niet, ne pa stāv. Vi ņiem tur pē dē jie bom ži strā dā – ja ne strā dā, vi ņus bāž 
cie tu mā. Ta gad pa mē ģi ni cil vē kam – viņš pats ne vē las un nav ie spē jams. (Vid ze me, spe ci ālis tu dis ku si ja, 
po li cists)
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nie ce vie tē jā avī zē, sa da ļā “Re dak ci ja klau sās”, pa ma-
nī ja tele fo na zva na at re fe rē ju mu, ku rā kāds cie ma 
ie dzī vo tājs jau tā, ko da rīt, ja kat ru rei zi, kad kai miņš 
pie dze ro ties, viņš ejot pie ot ras kai mi ņie nes, pa ve cā-
kas sie vie tes in va lī des la mā ties. Ie teik tais ri si nā jums 
no re dak ci jas pus es bi ja po li ci jas iz sau kums. Cil vē ku 
pie re dze lie cina, ka ko pie na ie jau cas, ja no tiek var dar-
bī ba pret bēr niem. Pa ras ti par šā du var dar bī bu zi ņo 
ci ti ģi me nes lo cek ļi – viens no lau lā ta jiem, vec ve cā ki, 
krust ve cā ki –, vai arī var dar bī ba at klā jas, ana li zē jot, 
kāpēc bērns ir sā cis ne ap mek lēt sko lu un klai ņot.

Jau tā ta, vai kai mi ņiem jā ie jau cas, ja ģi me nē no tiek 
var dar bī ba, kā da pen si onā re at stās ta ga dī ju mu, kad 
kai mi ņie ni dzē ru mā si tis vi ņas mei tas vīrs. Uz klie dzie-
niem re aģē jis pen si onā res dēls un aiz svie dis var māku 
prom no sie vas mā tes un pa nā cis so lī ju mu tā vairs ne-
da rīt. Po li ci ja tā dos ga dī ju mos ne tiek ie jauk ta. 

Pē tī ju ma 2. no da ļa rak stu ro ne ie jauk ša nās kul tū ru, 
ku ra ir īpa ši spē cī ga Zem ga les un Kur ze mes lau ka 
pē tī ju mu ap rak stī ta jos pa gas tos. Ša jos ga dī ju mos 
kai mi ņu ie jauk ša nās mēr auk la ir trau cēk lis ap kār-
tējiem un to ko pie na at bal sta vien ga lē jos ga dī ju-
mos vai arī pēc upu ra at klā tas vēr ša nās pēc pa lī-
dzības.

Uz ti cē ša nās pro fe si onā lim
Jeb ku ras si tu āci jas veik smī gai at pa zī ša nai un at ri si-
nā ša nai jā bal stās uz uz ti cē ša nās at tie cī bu vei do ša-
nu. Pē tī ju mā ie sais tī tie pe da go gi at zi na, ka kat ru kon-
krē to var dar bī bas ga dī ju mu ir grū ti at pa zīt, jo bēr ni 
cen šas to no slēpt, vai ro ties no bied ru iz smiek la. 

Var dar bī bas ga dī ju mu at klā ša nā un ap stip ri nā ša nā 
lie la no zī me ir uz ti cē ša nās at tie cī bām. To, ka uz ti cē-
ša nās ir il gā lai kā vei do ja mas at tie cī bas, spil gti pa-

rā dī ja dis ku si jas ar po li cis tiem. Il glai cī gi vie nā vie tā 
strā dā jo ši spe ci ālis ti spē ja prak sē iden ti fi cēt un di fe-
ren cēt te ju vi sus PVO var dar bī bas de fi nī ci jā ie tver-
tos as pek tus. Vi ņu ie vē ro ja mu dar ba da ļu vei do ja 
darbs ar var dar bī bas upu riem un var mā kām. Sa vu-
kārt ar te orē tis ka jām augst sko las zi nā ša nām ap bru-
ņo tie tā pa ša ra jo na jaun ie spe ci ālis ti at zi na, ka vi ņu 
prak sē var dar bī bas ga dī ju mu ģi me nē nav vis pār. 

Sav star pē jā pro fe si onā lā uz ti cē ša nās
Lai ka ie gul dī ša na uz ti cī bas at tie cī bu vei do ša nā starp 
upu ri un pro fe si onā li ir bez jē dzī ga, ja pa lī dzī bas sis-
tē mā ne pa stāv sav star pē ja uz ti cē ša nās vai arī sis tē-
mas trū ku mu dēļ uz ti cē ša nās tiek pie vil ta. 

Par uz ti cē ša nos at tie cī bu vei do ša nu lie ci na kā da 
jaun a lau ku ie cir kņa po li cis ta stāsts, ri si not kon krē-
tu ga dī ju mu ar var dar bī bu ģi me nē. Sā kot nē ji pie 
vi ņa vēr su sies sie vie te, ku ra sa ņē mu si iz rē ķi nā ša nās 
drau dus no sa va psi his ki sli mā vī ra. Tā kā lie tas ie ro si-
nā ša nai par drau diem vien po li cists ne spē ja sa vākt 
par pie tie ka miem at zī tus pie rā dī ju mus, abi ar cie-
tušo re gu lā ri sa zi nā jās par kār tē jiem emo ci onā lās 
var dar bī bas ga dī ju miem un ie jau cās ti kai tad, kad 
vīrs sie vu sa dū ra. Šā di ie gū ti pie rā dī ju mi ļā va ie ro si-
nāt lie tu un var mā ku izo lēt. 

Uz ti cē ša nās un kon fi den ci ali tā tes pro blē ma
ma zās paš val dī bās
Var dar bī ba ģi me nē un it īpa ši sek su ālā var dar bī ba ir 
ļo ti de li kā ta tē ma ma zā ko pie nā. No kļū ša na upu ra 
lo mā vei ci na ne vis at bal stu, bet tā lā ku stig ma ti zā-
ciju. No piet na pro blē ma ir kon fi den ci ālas pa lī dzī bas 
or ga ni zē ša na. Pa lie li not pa lī dzī bas or ga ni zē ša nā un 
snieg ša nā ie sais tī to per so nu lo ku, pie aug kon fi den-
ci ali tā tes zau dē ša nas risks. Vai rā kums pē tī ju ma da-
līb nie ku kon fi den ci ali tā ti ne uz ska tī ja par pro blē mu 

Nu la bi ir tad, kāds cil vēks at nāk uz cen tru un pa sa ka pal dies, ka pa lī dzē ju ši. Bie ži vien tās ir sie vie tes, ku ras 
ga diem nav va rē ju šas tik ga lā. Pro tams, es ne mi nē šu kon krē tos [ga dī ju mus], bet ir sie vie te, kas ir tur 12 ga dus 
cie tu si, vī rie tis ir pie tie ka mi gud ri un vil tī gi to no strā dā jis, un vi ņai ne kad nav bi ju si uz ņē mī ba līdz ga lam to 
[no vest]. Viņš ir si tis vi ņu un pār i da rī jis un sek su āli diez gan spī dzi nā jis, bet viņš pa ras ti to tā ļo ti no vei do jis, nu 
tā emo ci onā li pie spie dis. Ne ko tu ne pa da rī si, viss! Vi ņa mē ģi nā ju si tur po li ci jā [griez ties]. Po li ci ja pa sa ka tur, 
ģi me nes lie tās, ne ie jau ca mies. Tas bi ja at pa kaļ vie nu lai ku, nu pat ta gad sāk kas mai nī ties, pa rā dās po zi tī vie 
mo men ti. Bei dzot mums at bild ar po zi tī vu slē dzie nu un par ne tu vo ša nos ir lē mums. Un tad ir tas, ka mēs esam 
gan da rī ti, ka esam ie ro si nā ju ši šo lie tu! Mēs esam po li ci jai to no sū tī ju ši un mā te ir tā kā dro šī bā. Un tā mam ma 
bei dzot sa ņē mās, un caur pub lis ko, tā teikt, pub li ci tā ti ti ka ār ā no sa vas ģi me nes, un tad vi ņu ie vie to ja šeit. Un 
tad, ie sais tot vi sas at bil dī gās in sti tū ci jas, “Mar tas” ju ris tu, da žā dus šos ce ļus, kas va rē tu vi ņai pa lī dzēt, lie ta ir 
iz kus tē ju sies un no nā ku si nor mā li po li ci jā, kas sā ka kaut kā ri si nāt. Nu tās ir tās la bās lie tas, kas mums no tiek. 
(krī zes cen tra dar bi nie ce)
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un tās zu du mu ma zā ko pie nā re dzē ja kā pa šu par 
se vi sa pro ta mu ap stāk li:

Ar sek su ālo [var dar bī bu] mums tā pa gā ju šo ga du 
bi ja. Mei te nī ti uz krī zes cen tru aiz sū tī jām, bet tur [at-
klājās, ka] bi ja pa tēvs sek su āli iz man to jis mei te ni, 
bet tur mēs ļo ti ātr i re aģē jam, vi ņa uz reiz bi ja uz krī-
zes cen tru. Šī mei te ne vairs ne at grie zās mū su sko lā, 
jo it kā ir kon fi den ci āla šī in for mā ci ja, bet maz pil sē tā 
vai pa gas tā ir vi siem zi nāms par vi su. (Kur ze me, sko-
las pe da gogs)

Pub lis kums jeb ku ras var dar bī bas, un it īpa ši sek suā-
lās var dar bī bas, upu rim ra da pa pil du trau mu. Sa šau-
ri not pa kal po ju mu vār tu vē rē ju lo ku, va rē tu pa nākt 
arī upu ru lie lā ku uz ti cē ša nos in sti tū ci jām, kas sniedz 
pa lī dzī bu.

3.5. Sav lai cī ga at bal sta, po zi tī va pie mē ra,
au to ri tā tes un “grū die na” no zī me var dar bī bas
ģi me nē no vēr ša nas uz sāk ša nā 

Ana li zē jot po zi tī vos pie mē rus, iz šķi rī ga lo ma ir kā-
dam “grū die nam”. Rei zēm iz šķi rī gais brī dis iz rā vie-
nam var būt in di vi du āls pār dzī vo jums. Pē tī ju ma 
da līb nie ce, spe ci ālis te Kur ze mē, kas sko lā ve se lī bas 
mā cī bas priekš me ta ie tva ros sko lē niem bi ja mā cī-
jusi par var dar bī bu ģi me nē, at zi na, ka zi nā ša nas un 
ci tu cil vē ku mā cī ša na ne pa līdz šīs zi nā ša nas iz man-
tot dzī vē. Vi ņai var dar bī bas ap li ļā va pār traukt pa šas 
skol nie ku at balsts:

Un pa gā ja, kāds laiks pēc šīs [var dar bī bas ģi me nē] 
tē mas ap sprie ša nas [ve se lī bas mā cī bas stun dā], es 
at nā ku uz sko lu ar zi lu aci, sko lē ni sā ka man jau tāt: 
“Kas, ko, un kā? Kā ir ar te ori ju un prak si, kas tad tev 
no tiek mā jās?” Ta jā pa šā va ka rā es iz dzi nu sa vu vī-
ru ār ā no mā jās [ar iro ni ju] un iz šķī ros pēc tam, vien-
kārši man va ja dzē ja to grū die nu, jo tu ne va ri strā dāt 
tā dā dar bā, ja no nāc pre tru nās ar se vi. Tas bi ja bai gi 
la bais grū diens! Di vus ga dus es ļā vu se vi sist. Lūk, tā. 
Tas jau nāk, ja ģi me nē pirms tam ir bi jis, tā ir var dar-
bī ba pret ma nu mā ti, ko mēs ar ma nu brā li jau bēr-
nībā pār cie tām, sa va tē va var dar bī bu. Nu es ne zi nu, 
tā jau lai kam sa ka, ka tu ar lai ku iz lauz do mas arī 
sev, tas tev zem ap zi ņā sēž! Un tad tev lie kas, ka tas ir 
pats par se vi sa pro tams. Ciet, ciet, nu, bet tad, kad es 
vien reiz pa ņē mu krāsns kru ķi [ie sme jas], vi ņiem va-
jag pre tī dot. Nu, lūk, ma na mam ma bai dī jās pre tī 

dot, līdz ar to, kaut tas pats [ma nī] sē dē ja iek šā. Kad 
es pa rā dī ju sa vu spē ku, tad ar to arī pie ti ka. Tad jau 
bei dzās var dar bī ba. 

Otrs fak tors iz rā vie nam var būt spe ci ālis ta au to ri-
tāte ko pie nā. Tie sa, au to ri tā tes no di bi nā ša na ko-
pie nā nav stan tar ta pro ce dū ra. Pē tī jums rā da, ka au-
to ri tā tes cen tri kat rā ko pie nā at šķi ras. Tā, vie nā no 
pa gas tiem au to ri tā tes centrs bi ja vie tē jais po li cists, 
bet ci tā – bēr nu tie sī bu aiz sar dzī bas spe ci ālis te, ku-
ras veik tās pār ru nas spē ja ie tek mēt ģi me ņu uz ve-
dību lie lā kā mē rā ne kā ci tu spe ci ālis tu aiz rā dī ju mi.

Pa lī dzī bas iz man to ša nā sva rīgs ir lai kā sa ņemts at-
balsts. At bal sta ie spē ju trū kums grauj upu ra mo ti-
vāci ju. Ana li zē jot sub jek tī vo vēr tē ju mu, ir ie vē ro ja-
mas at šķi rī bas pa kal po ju mu sav lai cī gā pie eja mī bā 
pat tām gru pām, ku rām valsts ga ran tē pa kal po-
jumu:

Ne ti kai uz šo prog ram mu, bet arī uz krī žu cen tru, tur 
arī tās vie tas ir diez gan maz. Pie mē ram, bi ja pui sis, 
kam bi ja sek su ālā var dar bī ba in ter nāt sko lā. Ka mēr 
mēs gai dī jām rin du ap mak sā tā krī žu cen trā, viņš bija 
ci tā sko lā, viņš jau bi jis vei cis pret ci tu [bērnu] sek su ālo 
var dar bī bu.

Sva rī ga lo ma at bal sta no dro ši nā ša nā ir ko pie nai. Tai 
ne pie cie ša ma ne for mā lo sa išu stip ri nā ša na un at bal-
stī ša na, jo tās da bis ki se vī nes lie lā ku uz ti cē ša nās 
re sur su ne kā spe ci ālis ti vai paš val dī bā strā dā jo šais 
so ci ālais dar bi nieks, kas pār stāv for mā lo valsts va-
ras jo mu. At bal sta ģi me ņu tīk lu tap ša nu Rais ku mā 
uz sā ka so ci ālais dar bi nieks, ie sais tot ta jā ko pie nu. 
To, vai ak ti vi tā tes tur pi nā sies vai ne, re gu lēs pa ti ko-
piena at bil sto ši sa vām va ja dzī bām.

3.6. At se viš ķi vē rā ņe ma mi (ne)efek tī vas
pār val dī bas prin ci pi 

Sa dar bī bas at tīs tī ša na valsts, paš val dī bas un ko-
pie nas lī me nī ir pa mat no sa cī jums efek tī vai no vēr-
ša nas po li ti kai. Sa dar bī bas me hā nis mi da žā dās 
Lat vi jas vie tās at šķi ras un lie lā mē rā ir at ka rī gi no 
in di vi du ālas ini ci atī vas un ne for mā la jām saik nēm. 
Nav vie no tas fun kci ju un piln va ru sis tē mas, kas ļautu 
klien tam sniegt lai kā un tel pā ne pār trauk tu pa kal-
po ju mu. Iz ņē mums ir Pro bā ci jas die nests kā valsts 
mē ro ga in sti tū ci ja ar skaid ri de fi nē tām piln va rām, 
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tai skai tā in for mā ci jas ap mai ņai ar vie tē jām in sti tū-
ci jām. Vien lai kus jā at zīst, ka ne for mā lu saik ņu vei-
do ša na un po zi tī va kop dar bī bas pie re dze ir pa mats 
jeb ku rai efek tī vai sa dar bī bai un to ne var aiz stāt ne-
vie na for mā la re gu la.

Pēc te cī ba ir otrs efek tī vas no vēr ša nas po li ti kas prin-
cips. Sva rī gi ir sa ska tīt var dar bī bas no vēr ša nu kā 
pro ce su, ku ras pa ma tā ir gan sa dar bī ba, gan vai rāki 
dar bī bas pos mi, ku ri iz riet cits no ci ta. Pār rā vums 
šā dā ķē dē ra da no piet nas se kas klien tam un ne re ti 
pro vo cē var dar bī bas at kār to ša nos. Pie mē ram, Lat vi-
jas si tu āci jai ti pis ki ir ga dī ju mi, kad sie vie te ir iz ņem-
ta no var dar bī gās vi des, ar vi ņu ir strā dāts, un pēc 
kā da lai ka vi ņa at grie žas ģi me nē, kur dzī vo var mā ka 
un var dar bī ba tur pi nās.

Tā pat rak stu rī gi ir ga dī ju mi ģi me nēs ar bēr niem, kur 
ne vien mēr abi vai pat viens no ve cā kiem ir ga ta vi 
kaut ko mai nīt. Tā pēc ir sva rī gi no dro ši nāt pēc te cī-
bas prin ci pa ie vē ro ša nu vi sos no vēr ša nas rī cī bas 
pos mos, kas nav vien kār ši, jo ne pie cie šams plašs 
spe ci fis ku pa kal po ju mu loks. Ne spē ja il gter mi ņā 
no dro ši nāt ak ti vi tā tēs pēc te cī gu var dar bī bas no vēr-
ša nas dar bu uz dod no piet nu jau tā ju mu par tā efek-
ti vi tā ti, rau go ties no klien ta vie dok ļa, jo pats gal ve-
nais var dar bī bas no vēr ša nas dar ba mēr ķis ir no vērst 
var dar bī bu un ne pie ļaut tās at kār to ša nos. 

Pēc te cī bas un vie no ta klien tu no vir zī ša nas ce ļa trū-
kums ra da rin das un starp lai ku, kad cil vēks gai da 
nā ka mo pa kal po ju mu. Cie tu ša jam tas vei ci na ris ku 
pie dzī vot at kār to tu var dar bī bu, bet var mā kam dod 
ie spē ju at kār tot un tur pi nāt var dar bī bu, kā arī ko-

pumā ne vei ci na uz ti cē ša nos un ti cī bu pār mai ņām. 
Var dar bī bas ga dī ju mu spe ci fi ka ir ne pie cie ša mī ba 
pēc tū lī tē jas pa lī dzī bas un ie jauk ša nās, tā lab ir sva-
rīgi jau ie strā dā ti un sa ska ņo ti sa dar bī bas mo de ļi. 

Dar bī bas ko or di nē ša nā sva rī gas ir ne vien sa ska-
ņotas ie sais tī to in sti tū ci jas fun kci jas, ne vei do jot “bal-
tos plan ku mus”, bet arī ne for mā lās sai tes. Tā Sal dus 
ra jo nā so ci ālo dar bi nie ku re gu lā ras ne for mā las tik-
ša nās, pār ru nas un dis ku si jas ļauj iz vēr tēt pa veik to, 
da lī ties pie re dzē un uz la bot dar bu. Tik pat no zī mīgs 
kā pro fe si onā lā at bal sta snieg ša na ir arī cil vē cis kais 
at balsts ko lē ģiem.

Iz vēr tē ša na ir bū tisks rī cīb po li ti kas posms, kurš 
var dar bī bas no vēr ša nā ir vājš. To ka vē da tu trū kums, 
ku ru iz rai sa gan var dar bī bas at pa zī ša nas kri tē ri ju 
trū kums, ne ļau jot var dar bī bu iden ti fi cēt, gan pār-
slo go tī ba un ie ro be žo tie lai ka re sur si pro fe si onā ļiem. 
Tei ca ma dar bī bas iz vēr tē ša na ir sa bied ris ko or ga ni-
zā ci ju pro jek tiem, ku ros tiek uz skai tī tas ak ti vi tā tes, 
iz mak sas un pē tī ti klien ti un vi ņu va ja dzī bas, ļau jot 
pie rā dīt kat ra rī cī bas pos ma efek ti vi tā ti.

Zi ņo ju mam veik tais pē tī jums lie ci na, ka ie vie šot 
kon kur su prin ci pu, sa ma zi nās pa kal po ju mu kva-
li tā te. Valsts ie pērk lē tā ko, ne vis kva li ta tī vā ko pa-
kal po ju mu, lie kot pa kal po ju mu snie dzē ju or ga ni zā-
ci jām sav star pē ji cī nī ties par fi nan sē ju mu. Sva rīgs 
var dar bī bas no vēr ša nas no sa cī jums ir klien tu uz ti cē-
ša nās, ko krī zes un at bal sta cen tri vei do il gter mi ņā. 
Līdz ar to ne ti kai pa kal po ju mam, bet arī kon krē tam 
tā snie dzē jam ir lie la vēr tī ba. Tur klāt ne pie tie ka mais 
fi nan sē jums ap grū ti na or ga ni zā ci ju dar bu, jo jā-

No zī mī ga lo ma var dar bī bas no vēr ša nā ir star pin sti tu ci onā lai sa dar bī bai. Diem žēl mū su val stī nav sa kār tota 
sis tē ma, kad vie nas in sti tū ci jas dar bī bu pār ņem nā ka mā, nav sa dar bī bas kon krē tu kri tē ri ju, nav at bil des sai tes. 
Šo brīd ir tā, ko katrs var iz da rīt pēc sa vām spē jām un gri bas, to var, bet līdz ar to nav efek ti vi tā tes, jo lie ta ne tiek 
no ves ta līdz ga lam, pa zūd re zul tāts. Līdz ar to arī ir si tu āci ja, kad at se viš ķi ga dī ju mi tiek pār spī lēti ti kai tā dēļ, lai 
at tie cī gā in sti tū ci ja pie rā dī tu – kaut kas šai jau tā ju mā tiek da rīts. (An ke ta, Vid ze me, so ci ālais pe da gogs)

Nav pie tie ka ma [sa dar bī ba], mēs esam kā caur ā mai sā, viens kaut ko da ra, bet, teik sim tā, mums ir in ter nāt-
sko la, no pa ras tas sko las mēs at šķi ra mies ar to, ka pie mums mā cās tā pa ti pa di be ne, šī ir tā sko la, kur pus e jau 
dzī vo kā bēr nu na mā. Pa ras ta jā sko lā jau tā nav – ir mam ma, ir tē tis, kam pa pra sīt, bet, ja, teik sim, ja es jū tu, 
ka ir pro blē ma, ja tam bēr ni ņam ne brauc jau ot ro ne dē ļu pa kaļ, un tas pui sī tis iet pir ma jā kla sē, un viņš grib 
pie tās mam mas braukt, un mēs zva nam uz pa gas tu un mums sa ka: “Ko jūs, mam ma jau ku ro ne dē ļu dzer!” Te 
pa rā dās, ka nav sa dar bī bas, ta gad pa gasts brauc pa kaļ šim pui sī tim, bet, kā tur mā jās ir sa kār tots, es paš laik 
ne zi nu. (sko las pe da gogs)
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vel ta laiks, lai pie sais tī tu pa pil dus fi nan šu re sur sus 
un spē tu uz tu rēt pa kal po ju mu kva li tā ti. Valsts pie-
šķir tais fi nan sē jums ne ļauj pa kal po ju mus at tīs tīt 
un uz la bot. Lī dzek ļu iz lie to jums jā plā no, va do ties 
ne vis pēc lē tā ka jām vien rei zē jām re ha bi li tā ci jas 
iz mak sām, bet gan pa kal po ju ma kva li tā tes un efek-
ti vi tā tes.

3.7. Se ci nā ju mi un ie tei ku mi

Tie sis kais re gu lē jums var dar bī bas ģi me nē
no vēr ša nai 

1. Si tu āci jā, kad var dar bī ba ģi me nē ir vā ji iz-
pras ta jo ma, ne pie cie ša mas ie spē ja mi skaid-
ras de fi nī ci jas tās at pa zī ša nas kri tē ri jiem.

2. Jā de fi nē ģi me ne li ku ma iz prat nē, ie tve rot ta jā 
re āla jā dzī vē ie kļau to per so nu lo ku un pa pla-
ši not ģi me nes lo cek ļu tie sī bas sa ņemt pa lī-
dzību.

3. So ci ālās pa lī dzī bas un pa kal po ju mu li ku mā 
jāno sa ka, ka valsts ap mak sā ta so ci ālā pa lī-
dzība, pa kal po ju mi un re ha bi li tā ci ja pie nā kas 
arī var dar bī bas ģi me nē upu riem un ka so ciālā 
die nes ta pie nā kums ir ak tī vi se kot līdz i iedzī-
vo tā ju ie spē ja mām pro blē mām un ie sais tī ties 
to ri si nā ša nā. 

4. Jā mai na no tei ku mi per so nas at zī ša nai par trū-
cī gu ju ri dis kās un ci tas pa lī dzī bas snieg ša nai 
var dar bī bas no vēr ša nā ģi me nē. No tei ku mi 
ne drīkst past ip ri nāt cie tu šās per so nas at ka-
rību no var mā kas. Ap rē ķi not cie tu šā ie nā ku mu 
lī me ni, ne drīkst ņemt vē rā arī var mā kas ie nā-
ku mus, jo lī dzek ļi ir ne pie cie ša mi tie ši šīs at-
karī bas pār rau ša nai. 

5. Ci vil pro ce sa li ku mā no sa kāms, ka, šķi rot 
lau lību un iz ska tot lie tas par uz tur lī dzek ļu 
pie dziņu bi ju ša jam lau lā ta jam vai bēr nam, 
pie mē ro jams ob jek tī vās iz mek lē ša nas prin-
cips. Tas ļau tu ma zi nāt upu ra at ka rī bu no var-
mā kas un sa gla bāt upu ra dzī ves lī me ni, šā di 
moti vē jot upu rus vēr sties pret var dar bī bu ģi-
me nē.

6. Lai vei ci nā tu upu ru fi zis ko dro šī bu, jā gro za Kri-
mi nā li ku ma 36. pants, pa re dzot aiz lie gumu 
tu vo ties kon krē tai per so nai un/vai vie tai kā 
pa pil dso du, kā arī pa re dzot kā pa pil dso du pie-
nā ku mu ār stē ties no var dar bī bas tiek smēm.

7. Lie lā ka vē rī ba jā pie vērš li ku mu pie mē ro ša nas 
spe ci fi kai, ja no da rī jums no ti cis ģi me nē. Vi sos 

lie tas ie ro si nā ša nas un iz ska tī ša nas pos mos 
ie sais tī ta jām tie sīb sar gā jo šām ie stā dēm jā at-
pa zīst var dar bī bas ģi me nē me hā nis mi un to 
at šķi rī ba no ci ta vei da no da rī ju miem, tai skai tā
jā ap zi nās upu ra fi zis kās un eko no mis kās dro-
šī bas no zī me uz reiz pēc no da rī ju ma iz da rī-
šanas.

Var dar bī bas no vēr ša nas po li ti ka
1. Jā vei do vie no ta pie eja, ku ra vēr sta uz ģi me ni 

ko pu mā, ne vis at se viš ķiem tās lo cek ļiem. No 
po li ti kas lo ģis ki iz riet sa ska ņo ti kat ras in sti tū-
ci jas pie nā ku mi un ak ti vi tā tes. Līdz ši nē jo po-
li ti ku vei do at se viš ķu in sti tū ci ju ini ci atī vu un 
at bil dī bu ap ko po jums.

2. Po li ti kas plā no ša nai jā būt pa ma to tai, iz vēr tē-
jot zau dē ju mus un ie gu vu mus kat ra rī cī bas 
vir zie na ie vie ša nā. Sub jek tī vā pē tī ju ma da līb-
nie ku pie re dze lie ci na, ka, ne vei do jot sa ska-
ņo tu un vi sus var dar bī bas pos mus ap tve ro šu 
po li ti ku, ma zi nās arī kat ra at se viš ķā kom po-
nen ta efek ti vi tā te un tiek zau dē ti ie gul dī tie 
lī dzek ļi.

3. Po li ti kas vei do ša nai jā bal stās uz iz pē ti un jā ie-
t ver pār rau dzī ba un iz vēr tē ša na pēc bū tī bas. 
Pē tī jums lie ci na, ka var dar bī bas da tus rū pī gi 
iz vēr tē ti kai ne val stis ka jās or ga ni zā ci jās.

4. Īpa ša uz ma nī ba jā pie vērš dzim tes jau tā ju-
mam vi sos trīs var dar bī bas no vēr ša nas pos-
mos. Sie vie šu un vī rie šu tra di ci onā lās lo mas 
ģi me nē, ko pie nā un po li ti kā trau cē at pa zīt 
var dar bī bu un sniegt at bil sto šu pa lī dzī bu 
tiem, kam tas ne pie cie šams.

5. Jā vei ci na uz ti cī bas at tie cī bu vei do ša na, sa dar-
bo jo ties ar sa bied rī bu, po li ti kas vei do ša nā, 
iz vēr tē ša nā.

Paš val dī bu lo ma
1. Paš val dī bām ir jā uz ņe mas īpa ša lo ma, uz la bo-

jot to ko pie nas lo cek ļu dzī ves kva li tā ti, kas cieš 
no var dar bī bas. Ie gul dī jums ko pie nas ģi me ņu 
at bal sta tīk lu un re ha bi li tā ci jas pa kal po ju mu 
tīk la iz vei dē sek mē ko pie nas lo cek ļu paš ap zi-
ņas cel ša nos un līdz da lī bu ko pie nas dzī vē.

2. Paš val dī bām jā kļūst par vie tē jā var dar bī bas 
no vēr ša nas dar ba ko or di nā ci jas cen tru, ra dot 
plat for mu spe ci ālis tu vie dok ļu ap mai ņai un 
sa dar bī bas sa išu vei do ša nai.

3. Jaun ie ši ir vie na no pro fi lak ses dar ba mērķ-
gru pām. Jā vei do re ģi onā lie jaun ie šu (ve se-
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lī bas) cen tri. Sva rī gi, lai šā di cen tri bū tu pie-
eja mi, lai tie dar bo tos sa ska ņā ar jaun ie šu 
in te re sēm un va ja dzī bām, pie mē ram, lai ta jos 
bū tu pie eja mas jaun ie šiem sva rī gu spe ci ā-
listu kon sul tā ci jas – gi ne ko logs, psiho logs, 
sek so logs u. c., bū tu pie eja ma in for mā ci ja, 
brī vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jas. Var dar bī bas 
no vēr ša nas dar bā īpa ši sva rī gi ir ap mā cīt arī 
pa šus jaun ie šus, kļūs tot par sa va vei da men-
to riem vie nau džu gru pās.

Sa bied ris ko or ga ni zā ci ju lo ma
1. Jā ņem vē rā sa bied ris ko or ga ni zā ci ju lo ma un 

ie spē jas jaun u un ino va tī vu ri si nā ju mu vei do-
ša nā.

2. Val stij sa dar bī bā ar sa bied ris ka jām or ga ni zā-
ci jām jā iz vēr tē de le ģē to pa kal po ju mu prog-
ram mu iz pil des kva li tā tes un iz mak sas.

3. Sa bied ris ko or ga ni zā ci ju fi nan sē ju ma lie lu 
da ļu vei do ār val stu lī dzek ļi, jā vei ci na vie tējā 
fi nan sē ju ma pie šķir ša na dar bī bas ne pār-
trauktībai, pie mē ram, ju ri dis kās pa lī dzī bas 
snieg ša nā. Re sur su cen tra sie vie tēm “Mar ta” 
pie re dze lie ci na, ka pie dā vā tā ju ri dis kā pa-
lī dzī ba ir ne pie cie ša ma un tās snieg ša nas 
veids ir at bil stošs klien tu va ja dzī bām un tā-
pēc efek tīvs.

Var dar bī bas pro fi lak se
Iz glī tī ba un at pa zī ša na

1. Jā izs trā dā sko lu prog ram mas un pro jek tu 
me to do lo ģi jas, kas jaun ie šiem snieg tu zi nā-
ša nas par cieņ pil nām at tie cī bām un sa skar-
smi ģi me nē, var dar bī bas vei diem un to at pa-
zī ša nu. Jā ap mā ca pe da go gi ar var dar bī bu 
sais tī tu jau tā ju mu pa snieg ša nā, kā arī at pa zī-
ša nā un tā lā kas rī cī bas vei do ša nā. Pē tī jums 
rā da, ka ar sko lu ad mi nis tra tī vi tie ši ne sa is tī-
ta at bal sta per so na ra da lie lā ku uz ti cē ša nos 
jaun ie šu vi dū. Jā ap sver ci tu ko pie nas spe ci-
ālis tu pie sais te jaun ie šu sis te mā tis kai iz glī-
toša nai.

2. Sek su ālā var dar bī ba un var dar bī ba in tī mo 
par tne ru star pā ir īpa ši no zī mī ga iz glī to ša nas 
tē ma un jā ska ta sais tī bā ar sek su ālo un re pro-
duk tī vo ve se lī bu. Šīs ir ko pie nās vis vai rāk 
stig ma ti zē tās var dar bī bas for mas.

3. Jaun ie ši un jaun ie ve cā ki jā iz vir za par īpa šu 
iz glī to ja mu mērķ gru pu, ku rai ir vis lie lā kais 
po ten ci āls rī cī bas mo de ļa mai ņai.

4. Jaun ie šu ap mā cī bā jā iz man to līdz da lī gas 
me to des.

5. Jā at tīs ta zi nā ša nas par sa skar smi, at tie cī bu 
vei do ša nu, audzi nā ša nu un kon flik tu ri si nā-
ša nu mū žiz glī bas ie tva ros, iz man to jot gan 
mā cī bu tīk lus, gan plaš sa zi ņas lī dzek ļus.

6. Jā iz man to plaš sa zi ņas lī dzek ļi. Pē tī jums rā da, 
ka tā di šo vi kā “Aina” un “Kat rī nes pa lī dzī bas 
for mu la” pa līdz cil vē kiem iz vēr tēt sa vas pro-
blē mas.

Ko pie nas ie sais tī ša na
1. Ko pie nas iz glī to ša na jā pa nāk ar ra do šām un 

līdz da lī gām me to dēm, vei do jot līdz at bil dī bu 
par ko pie nā no tie ko šo.Jā at bal sta ko pie nas 
ini ci atī vas un jā stip ri na ne for mā lie ko pie nas 
at bal sta tīk li. Jā vei ci na ko pie nas va ja dzī bās 
un ini ci atī vās bal stī ti pro jek ti, ku ros līdz dar-
bo jas ko pie nas da līb nie ki. Tā dē jā di tiek stip ri-
nā ta ko pie nas līdz at bil dī ba ci tam par ci tu un 
mo ti vā ci ja sa vas vi des un dzī ves kva li tā tes uz-
la bo ša nā. Ko pie nas ini ci atī vu pro jek ti bal stās 
in te re sēs un va ja dzī bās, tā dē jā di ap vie no jot 
ta jā ie dzī vo tā jus ar da žā du pie re dzi, ma te-
riālo si tu āci ju, iz glī tī bu, pa sau les ska tī ju mu, 
kas ko pu mā vei ci na sa dar bī bu un iz lī dzi na 
po la ri zā ci ju.

2. Jā lauž ne ie sais tī ša nās kul tū ra un upu ra no-
so dī ša nas tra dī ci jas, at bal stot jaun us at bil-
dī gus ko pie nas rī cī bas mo de ļus, pie mē ram, 
ģi me ņu at bal sta gru pas. At bal sta gru pās ap-
zi nāt un ie sais tīt vie tē jos re sur sus. Pē tī jums 
rā da, ka paš val dī bas at balsts un sā kot nē ja 
ini ci atī va ir viens no ce ļiem ko pie nas mo bi li-
zē ša nai.

3. Jā at bal sta ve cā ki, kas vē las bēr nus audzi nāt 
bez var dar bī bas. Kaut arī dau dzi ve cā ki ap zi-
nās, ka audzi nāt bēr nus bez var dar bī bas ir ne-
pie cie šams, vi ņiem trūkst prak tis ku ie ma ņu 
un at bal sta. Ie spē jams, rī cī ba jā plā no valsts 
lī me ņa prog ram mas vei dā, vei ci not vei do tu 
in ter ešu un in for ma tī vās gru pas gan pil sē tās, 
gan lau kos.

Re ha bi li tā ci ja no var dar bī bas
1. Jā pa lie li na pro fe si onā lu at bal sta pa kal po ju-

mu, īpa ši psiho lo ģis ko at bal sta pa kal po ju mu, 
re ģi onā lā un fi nan si ālā pie eja mī ba ko pie nā. 
Pē tī jums rā da, ka šāds pa kal po jums re ha bi li-
tā ci jas sā ku ma pos mā mo ti vē cil vē kus tā lā kai 



Vardarbība un veselība

63

dar bī bai dzī ves kva li tā tes uz la bo ša nā, bal sto-
ties jau pa šu ini ci atī vā. 

2. Par īpa šu mērķ gru pu jaiz vir za vī rie ši, ku ri re-
tāk ne kā sie vie tes ir ga ta vi mek lēt psiho lo ģis-
ku pa lī dzī bu.

3. Re ha bi li tā ci jas pa kal po ju mi jā plā no at bil sto ši 
klien tu va ja dzī bām un jā pie dā vā ope ra tī vi, ie-
spē ju mi ma zi not tā lā ku kai tē ju mu klien tam.

Spe ci ālis tu re sur si var dar bī bas no vēr ša nai
1. Jā plā no cil vēk re sur su at tīs tī ba, tai skai tā mo ti-

vē jot ap mā cī to dar bi nie ku pie sais ti pro fe si jai 
un dar ba vie tai. Pat la ban dar bi nie ku mai nī bu 
ie tek mē pār slo dze un “iz deg ša na”, ko vei ci na 
ne ti kai dar bi nie ku trū kums, bet arī ne ra ci-
onā la dar ba plā no ša na.

2. “Iz deg ša nas” sin dro ma ma zi nā ša nai ne pie cie-
ša ma su per vī zi jas no dro ši nā ša na var dar bī bas 
no vēr ša nas jo mā strā dā jo šiem spe ci ālis tiem. 
Mi ni mā lais su per vī zi ju skaits, tā pat kā mā cību 

ap joms, jā iek ļauj pa kal po ju mu kva li tā tes mi-
ni mu mā, kas ob li gāts dar ba de vē jam un ša jā 
spe ci ali tē strā dā jo šiem.

3. Jā vei ci na pro ak tī va pie eja vi su spe ci ālis tu 
dar bā.

4. Jā nod ro ši na var dar bī bas ģi me nē jau tā ju mos 
iz glī to ta po li cis ta vai po li ci jas psiho lo ga klāt-
būt ne kat rā pa gas tā, jo po li cists ir pirm ā 
per so na, kas sa ska ras ar var dar bī bas ak tu ģi-
menē, kad tas no ti cis.

5. Ģi me nes ār stu un ci tu me di cī nas dar bi nie ku 
ie sais tī ša na var dar bī bas ap ka ro ša nā va rē tu 
būt no zī mīgs so lis var dar bī bas no vēr ša nā. To 
ka vē ārst nie cī bas per so nu dis tan cē tā at tiek-
sme pret pa cien tu, lai ka trū kums un var dar bī-
bas at pa zī ša nas kri tē ri ju trū kums vai to ne at-
tie ci nā ša na un tie ša jiem dar ba pie nā ku miem.

6. Dar ba vi dei in sti tū ci jās jā vei ci na sa dar bī ba 
un ātr a in for mā ci jas ap mai ņa ar ci tu no za ru 
in sti tū ci jām.
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4. NO DA ĻA. VE SE LĪ BAS AP RŪ PES NO ZA RES LO MA 
Pa sau les Ve se lī bas or ga ni zā ci jas kam pa ņa pret var-
dar bī bu sā kās, iz vēr tē jot sta tis ti ku par var dar bī bas 
ie tek mi uz ve se lī bas no za res iz de vu miem, dar ba 
ap jo mu un pār do mā jot var dar bī bas se ku lik vi dē-
ša nas ze mo efek ti vi tā ti. Var dar bī bas un ve se lī bas 
saik nes sa ska tī ša na ir jaun a Lat vi jai. Zi ņo ju mam 
veik tais pē tī jums lie ci na, ka šī saik ne ir pa ma nī ta 
virs pu sē jā lī me nī, trau mas un ie vai no ju mus sais-
tot ar kon krētu no da rī ju mu, bet ti kai ne dau dzi 
spe ciālis ti ska tī ja var dar bī bas dzi ļās se kas psiho so-
matiskos trau cē ju mos, ko ra da bai les no var dar bī-
bas, pa me ša na no vār tā un mī les tī bas trū kums ģi-
me nē.

Ie priek šē jās no da ļas lie ci na, ka ve se lī bas no za res 
lo ma var dar bī bas no vēr ša nas vi sos trīs so ļos ir ma za. 
Ārst nie cī bas no za re ie sais tās ti kai akū tu se ku no vēr-
ša nas pos mā un re ha bi li tā ci jā vai arī dar bo jas at pa-
zī ša nas pos mā kā at zi nu mu snie dzo ši eks per ti, ta ču 
maz pie da lās var dar bī bas at pa zī ša nā ko pie nas lī-
me nī un pro fi lak sē. Var dar bī bas no vēr ša na nav ie-
kļau ta Sa bied rī bas ve se lī bas stra tē ģi jā kā ve se lī bas 
no za rē ri si nā ma pro blē ma.

4.1. At pa zī ša na un uz skai te

Lat vi jā var dar bī bas ģi me nē ga dī ju mu sta tis ti kas vāk-
ša na ve se lī bas ap rū pes no za rē uz sāk ta 2006. ga dā, 
Ve se lī bas sta tis ti kas un me di cī nas teh no lo ģi ju valsts 
aģen tū rai (VSMTVA) ap ko po jot da tus par trau mām 
un ie vai no ju miem1. Lai arī VSMTVA re ģis trē to ga dī-
ju mu skaits ir ne pil nīgs un da ti ne sniedz priekš sta tu 
par trau mām un ie vai no ju miem vi sā Lat vi jas te ri to-
rijā, to mēr pir mo rei zi ie spē jams ie gūt ti ca mus da tus 
par tiem var dar bī bas ga dī ju miem, kas no nāk ve se lī-
bas ap rū pes no za res re dzes lo kā. Pēc VSMTVA snieg-
ta jiem da tiem, 2006. ga dā var dar bī bas ga dī ju mi vei do 
10,6% no ko pē jā Trau mu un ie vai no ju mu re ģis trā 
ie kļau to ga dī ju mu skai ta. Var dar bī ba ģi me nē kla si fi-
cē ta kā fi zis kā un/vai sek su ālā, ka arī kom bi nē tā (ap-
vie no tā) var dar bī ba ģi me nē un sa sto pa ma 10,3% no 
vi siem re ģis trē ta jiem var dar bī bas ga dī ju miem.

VSMTVA da ti rā da, ka 75% ga dī ju mu var mā ka ir vī-
rie tis vi dē jos ga dos (skat. 4.1. at tē lu), sie vie tes ir 
bi ju šas var mā kas 14% ga dī ju mu, bet pā rē jos ga dī-
jumos da ti nav snieg ti.

1 To nosaka 2006. gada 4. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 263 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, 
papildināšanas un uzturēšanas kārtība”.

4.1. at tēls. Var mā ku da lī jums pēc dzi mu ma un ve cu ma gru pas

Avots: VSMTVA da ti
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Ti pis kie var dar bī bas upu ri ir 25—49 ga dus ve cas 
sie vie tes (skat. 4.2. at tē lu), ap stip ri not, ka var dar-
bī ba pār u star pā ir no piet na Lat vi jas pro blē ma. To-

mēr, rau go ties uz dzi mu mu pro por ci jām ko pu mā, 
katrs ce tur tais jeb 27% var dar bī bas ģi me nē upu ru 
ir bi ju ši vī rie ši.

4.2. at tēls. Upu ru da lī jums pēc dzi mu ma un ve cu ma grupas

Avots: VSMTVA da ti

VSMTVA da ti ne ti kai sniedz pār ska tu par si tu āci ju, 
bet arī nā kot nē ļaus iz vēr tēt var dar bī bas ga dī ju mu 
di na mi ku un ci tu no za ru dar bī bas efek ti vi tā ti no-
vēr ša nā. Tā pēc sva rī gi ir mo ti vēt ārst nie cī bas ie stā-
des rū pī gai zi ņu ie gū ša nai un snieg ša nai. Pla šā ka 
da tu bā ze ļaus ie gūt da tus re ģi onu grie zu mā, ļau-
jot iz vērtēt cī ņu pret var dar bī bu vie tē jā lī me nī.

Lo ma at pa zī ša nā 
Zi ņo ju mam veik tais pē tī jums lie ci na, ka pri mā rās ve-
se lī bas ap rū pes sek tors ir pār slo gots un pie eja tam 
ir ie ro be žo ta. No za res dar bi nie ki ir pa sī vi no stā jā 
pret ie spē ja mas var dar bī bas at pa zī ša nu arī tad, ja 
at zīst to par pro blē mu, uz sve rot, pir mais so lis jā sper 
pa cien tam:

Ide ālā ga dī ju mā jeb ku ra ār sta sa dar bī ba ar pa cientu 
bal stās uz sav star pē ju uz ti cī bu. Ja pa cients iz stās ta ār-
stam par sa vas dzī ves no ti ku miem, kas var būt sais tī ti 
ar var dar bī bu, ārst nie cī bas per so nai ir ie spē jas un pie-
nā kums zi ņot tie sīb sar gā jo šām in sti tū ci jām. (dar ba 
gru pas vie dok lis, Rī ga)

Pē tī jums rā da, ka ie dzī vo tā ji ģi me nes ār stus un vi-
dē jo me di cī nis ko per so nā lu ne uz tver kā sa dar bī bas 
par tne rus. Vēr ša nos pie ārst nie cī bas per so nas ko-
pie nā ie ro be žo gan ko pie nas ne ie jauk ša nās kul tū ra, 
gan upu ra vai nas ap zi ņa un kauns par sa vu stā vok li. 
Akū tos ga dī ju mus ri si na ne at lie ka mās me di cī nas 
pa lī dzī bas die nests. Šā di ko pie na par var dar bī bu 
un tās de ta ļām pa ras ti ne uz zi na, līdz ar to ne at lie ka-
mās me di cī nis kās pa lī dzī bas ie sais tī ša na pa līdz arī 
iz vai rī ties no stig ma ti zē ša nas. Ve se lī bas trau cē ju mi 
kā var dar bī bas se kas tad tiek at pa zī ti nā ka ma jos 
ve se lī bas ap rū pes lī me ņos, un to ār stē ša nai tiek iz-
man to ta gan me di cī nis ka, gan so ci āla re ha bi li tā ci ja.

No vēr šot var dar bī bu ģi me nē, ve se lī bas ap rū pes 
no za rē sva rī gi ir pro ble ma ti zēt vis pā rē jo uz stā-
dī jumu par ār sta un pa cien ta at tie cī bām Lat vi jā, 
kurš no sa ka, ka pro fe si onā lam ār stam pēc ie spē jas 
jā dis tan cē jas no pa cien ta (un līdz ar to arī no vi ņa 
per so nī ga jām pro blē mām). Ri si not vis pā rē jās ve se-
lī bas jau tā ju mus cie šā sa dar bī bā ar pa cien tu, ārsts 
var no nākt pa cien ta emo ci onā la jā un per so nī ga jā 
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aiz sar gte ri to ri jā, kas ļauj pie vēr sties var dar bī bas 
pro blē mai ie spē ja mi ag ri. Cie šo saik ni starp var dar-
bī bu un ve se lī bu ap lie ci na kā da pē tī ju ma da līb nie ce, 
psiho loģe, ku ras pro fe si onā lā pie re dze rā da, ka 
emo ci onā la sprie dze iz rai sa fi zis kās ve se lī bas pa-
slik ti nā ša nos. Pē tī ju mu da līb nie ku pie re dze lie ci-
na, ka ģi me nes ār sti šo saik ni un pri mā rās ap rū pes 
priekš ro cī bu var dar bī bas no vēr ša nā ne iz man to, bet 
ie ņem pa sī vu no vē ro tā ju po zī ci ju.

Īpa ši sva rī ga pri mā rās ve se lī bas ap rū pes lī me ņa lo-
ma ir slēp tā ko var dar bī bas for mu, tos tarp sek su ālās 
var dar bī bas starp par tne riem, at pa zī ša nai ģi me nē. 
Kā lie ci na pē tī jums, sek su ālā var dar bī ba ra da ne plā-
no tu grūt nie cī bu un sek su āli trans mi sī vu sli mī bu 
ris ku, ta ču re ti tiek at klā ta kā cē lo nis. Tik pat sva rī ga 
no zī me pri mā rās ap rū pes sek to ram un jaun ie šu ve-
se lī bas cen triem ir var dar bī bas, un īpa ši sek su ālās 
var dar bī bas, at klā ša nā un jaun ie šu iz glī to ša nā par 
ne pie ļau ja mām pie au gu šo un vie nau džu dar bī-
bām.

At pa zī ša nas kri tē ri ji
Par kri tē ri jiem var dar bī bas ģi me nē at pa zī ša nai kļūst 
re dza mas fi zis kas trau mas. Līdz īgu vie dok li kā 3. no-
da ļā pie mi nē ta jam trau ma to lo gam, kurš var dar bī bu 
ģi me nē aso ci ēja ar mā jās pie eja miem trau mu no da-
rīša nas lī dzek ļiem, iz tei ca arī ci ti spe ci ālis ti. Kon krē-
tā trau ma tiek no da lī ta no var dar bī bas ģi me nē kā 
at tie cī bu for mas un ri si nā ta kā kār tē jā epi zo de sa-
dzīves trau mu ār stē ša nā. 

Tie ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis ti, ku ri pa cien tu uz-
tvēra kā per so nī bu, la bāk spē ja at pa zīt var dar bī bas 
se kas da žā dos ar tie šu un akū tu kai tē ju mu ne sa is-
tī tos ve se lī bas trau cē ju mos un ie kļaut var dar bī bas 

Mā mi ņa vien tu ļa... at nāk pie ma nis pēc zī mes. Ka mēr to zī mi no for mē ju, ka mēr tam bēr nam ac ti ņu uz me tu, ta-
mēr tā mā te to bēr nu var ie pļau kāt četr as piec as rei zes pa di be nu, bet, es kā me di cī nas dar bi nieks [zi nu] – pa di-
be nu ne drīkst sist, īpa ši mei te nes, sā kas tā uri nā ci jas ne sa tu rē ša na, sā kas dzem des no slī dē ša nas, jo dzem di jau 
da ba ir ie li ku si tur iek šā. Nu un do mā ju, ka tā mei te ne jūt, ka vi ņu ši tā aiz tur [..] Kad bērns pa aug sies, tad at ce rē-
sies to pļau ku, dos mam mai at pa kaļ. Tā da ir ma na var dar bī bas de fi nī ci ja. (Lat ga les lau ka pē tī jums, fel dše re)

no vēr ša nu kā ār stē ša nas lī dzek li. Šiem ār stiem re-
dzī gums ir sais tīts ar cil vē cis ku mu, em pā ti ju, per so-
nis ku pie re dzi, kā arī pras mi ska tīt ve se lī bu un tās 
kop sa ka rī bas pla šā kā iz prat nē, ļau jot var dar bī bu 
at pa zīt arī tad, ja nav ie gū ta īpa ša pro fe si onā la iz glī-
tī ba var dar bī bas at pa zī ša nā.

Ci tu no za ru spe ci ālis ti ve se lī bas kai tē ju mu vis bie-
žāk sa ska tī ja var dar bī bas ga dī ju mos pret bēr nu –
fi zis kās un emo ci onā lās trau mās, kas gū tas no ne-
vē rī bas, var dar bī gām audzi nā ša nas me to dēm vai 
var dar bī gu ve cā ku at tie cī bu vē ro ša nas. Kā po ten-
ciāli ve se lī bai kai tē jo ši fak to ri ti ka mi nē ti ne pie nā-
cīga uz tu ra, ap ģēr ba un dzī ves ap stāk ļu sa gā dā ša na 
bēr niem. Ie ski cē ti ir arī ve se lī bas trau cē ju mi, ko bēr-
niem ra da ve cā ku prom būt ne un emo ci onā lu saik ņu 
trū kums ar ve cā kiem. Pro blē mas ra da šo fak to ru 
saik ne ar kon krē to ve se lī bas pro blē mu.

Vis grū tāk iden ti fi cē ja mi spe ci ālis tu vi dū ir ga rī gas 
ve se lī bas trau cē ju mi. Tie bie žāk tiek iden ti fi cē ti caur 
uz ve dī bas trau cē ju miem sko lā vai bēr nu dār zā, kļūs-
tot par sā ku mu var dar bī bas ķē des at šķe ti nā ša nai.

4.2. Cil vēk re sur si: plā no ša na un fun kci ju da lī ša na

Vie na no bie žāk mi nē ta jām pro blē mām, kas ve se lī-
bas ap rū pes no za ri ka vē ie sais tī ties var dar bī bas no-
vēr ša nā, ir dar bi nie ku trū kums un no slo go tī ba. Cil-
vēk re sur su plā no ša na ir sais tī ta arī ar efek tī vu dar ba 
or ga ni zā ci ju. Pē tī ju mā ap tver tie da ti par ve se lī bas 
ap rū pes sis tē mu lie ci na, ka pa kal po ju mi ir kon cen-
trē ti ap ār stu un ne tiek piln vēr tī gi iz man tots vi dē jais 
me di cī nis kais per so nāls. To ka vē ve se lī bas ap rū pes 
or ga ni zā ci jas tra dī ci jas un ne sek mī ga sa bied rī bas 

Mei te nī te nak tīs cie ta no urī na ne sa tu rē ša nas. Kad vi ņa ti ka ie vie to ta slim nī cā, ār sti vi ņas sim pto miem ne at-
rada fi zis ku cē lo ni un no sū tī ja pie psiho lo ga. Sa dar bī bā ar psiho lo gu iz rā dī jās, ka pro blē mas pa ma tā bi ja ļo ti 
lie las bai les, ka pa tēvs no si tīs mam mu, jo vi ņas ģi me nē tē tis to mam mu si ta past āvī gi. Vi ņa ne ko ci tu nav re-
dzē ju si. Mei te ne dzī vo ja bai lēs, ka mam ma no mirs. Ka mēr vi ņa gu lē ja slim nī cā, vi ņa bi ja tik pil nī gi at vē ru sies. 
Sa cīja, kā es gri bē tu, lai vi ņai bū tu tā das mam mas kā dak te res. (Lat ga les lau ka pē tī jums, ār ste) 



Vardarbība un veselība

67

ve se lī bas mā su in sti tū ci jas ie vie ša na. Pē tī ju ma da -
līb nie ku vi dū val dī ja uz skats, ka pri mā rais ve se lī-
bas ap rū pes lī me nis ne spēj no dro ši nāt tū lī tē ju pie-
kļu vi akū tu ve se lī bas trau cē ju mu ār stē ša nai, tā pēc 
tā ie sais tī ša na pro fi lak sē šo die nas si tu āci jā ir ne-
reāla. 

Pri mā rās ve se lī bas ap rū pes sek to ra at bil dī bas pa pla-
ši nā ša na var no tikt, ti kai vei ci not sa bied rī bas ve se lī-
bas mā su un ār stu pa lī gu pro fe si ju at tīs tī bu. Ti kai šo 
spe ci ālis tu ak tī va ie sais tī ša nās var dar bī bas no vēr ša-
nā spēs mai nīt si tu āci ju.

No za res ie sais tī ša nos var dar bī bas no vēr ša nā ie tek mē 
arī ap grū ti nā ta ār stu spe ci ālis tu pie eja mī ba re ģi o-
nos, kas brem zē var dar bī bas no vēr ša nas dar bu, pie-
mē ram, al ko ho lis ma ār stē ša nā.

4.3. Se ci nā ju mi un ie tei ku mi

   1. Ve se lī bas ap rū pes no za rē kar di nā li jā mai na 
iz prat ne par var dar bī bu un tās saik ni ar ve-
se lī bu. Pē tī jums rā da ie vē ro ja mas at šķi rī bas 
starp Pa sau les Ve se lī bas or ga ni zā ci jas iz prat-
ni un pē tī ju mā ie sais tī to ārst nie cī bas per so nu 
vie dok li. Bez šī so ļa nav ie spē ja ma ve se lī bas 
ap rū pes sek to ra efek tī va un at bil dī ga ie sais te 
un PVO re ko men dā ci ju iz pil de.

   2. Lai ārst nie cī bas per so nas ie sais tī tos var dar-
bības pro fi lak sē, jā mai na ār stu un pa cien tu 
at tie cī bu mo de lis. Pē tī jums rā da, ka ģi me nes 
ap rū pes kon cep ci ja ir vā ji ie sak ņo ju sies un 
to ka vē ne ti kai ārst nie cī bas per so nu no slo-
go tī ba, bet arī iz prat ne par ār sta un pa cien-
ta at tie cī bām. Var dar bī bas no vēr ša nu bū tu 
vieg li in teg rēt ģi me nes me di cī nas mo de lī, ja 
to pa pla ši nā tu ār pus fi zis kās ve se lī bas trau-
cē ju mu kri tē ri jiem uz sav star pē jām at tie cī-
bām.

   3. Pri mā rās ve se lī bas ap rū pes lī me nim ir liels po-
ten ci āls var dar bī bas at pa zī ša nā un pro fi lak sē, 
iz glī to jot ģi me nes. Šī fun kci ja ne tiek pie tie-
kami at pa zī ta un iz man to ta gan no ārst nie cī-
bas per so nu, gan ko pie nas pus es.

   4. Jā stip ri na pri mā rās ve se lī bas ap rū pes no za-
res un īpa ši jaun ie šu ve se lī bas cen tru lo ma 
var dar bī bas at pa zī ša nā un pro fi lak sē jaun-
ie šu vi dū. Šī no za re va rē tu kļūt par gal ve no 
sek su ālās var dar bī bas no vēr ša nas spē ku ve-
selī bas no za rē.

   5. Jā po pu la ri zē me di cī nas pē tī ju mi, kas ap lie ci na 
var dar bī bas un ve se lī bas kom plek so saik ni. Jā-
veic pē tī ju mi par var dar bī bas fak to ru ie tek mi 
uz ve se lī bu, ana li zē jot Lat vi jas si tu āci jai ak-
tuālo var dar bī bas pro blē mu (pie mē ram, bēr nu 
at stā ša nu no vār tā) se kas ve se lī bā. 

   6. Jā vei do var dar bī bas at pa zī ša nas kri tē ri ju ap-
 rak sti, lie to jot starp dis cip li nā ru pie eju ie spē-
jamo var dar bī bas se ku pa zīm ju iden ti fi cē ša nai. 
Šī in for mā ci ja jā iek ļauj vi su no za ru spe ci ālistu 
mā cī bu prog ram mās.

   7. Jā vei ci na starp dis cip li nā ra ap mā cī ba, kas vei-
ci nā tu spe ci ālis tu sa dar bī bu, re dzes lau ka un 
zi nā ša nu pa pla ši nā ša nu un vei do tu sa dar bī-
bas pa ma tus.

   8. Ko pie nas ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis tiem ir 
ak tī vi jā ie sais tās ci tu var dar bī bas no vēr ša nā 
ie sais tī to pro fe si onā ļu sa dar bī bas tīk lā un jā-
no vir za pa cien tu tā lā kas pa lī dzī bas sa ņem ša-
nai. 

   9. Īpa ša mēr ķa gru pa ģi me nes ār sta prak sēm ir 
pie au gu šie pa cien ti, ku riem var dar bī bas pro-
blē mas pār for mu lē ša na ve se lī bas pro blē mā 
no ņem tu stig mu un mo ti vē tu pro blē mas at-
ri si nā ša nai. Arī ko pie nas lī me nī var dar bī bas 
pār dē vē ša na par ve se lī bas pro blē mu ma zi-
nātu aizs prie du mus pret upu ri un vei ci nā tu 
at bal stu.

10. No zī mī ga ir psi hi at ru lo ma at zi nu mu snieg-
šanā var mā ku pie spie du ār stē ša nās uz sāk ša-
nai. Jā vei do cie šā ka ār stu sa dar bī ba ar ko pie-
nas spe ci ālis tiem var dar bī bas no vēr ša nā.

11. Jā iz vēr tē ve se lī bas ap rū pes no za res lo ma un 
sa dar bī ba ar ci tiem spe ci ālis tiem re ha bi li tā ci-
jas pa kal po ju mu snieg ša nā, iz vēr tē jot re ha bi li-
tā ci jā lie to to me to žu un prog ram mu efek ti vi-
tā ti, par pa ma tu ņe mot dar bī bas re zul tā tus, 
un vei do jot pie rā dī ju mos bal stī tu pa kal po-
jumu klās ta at tīs tī bu.
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Gal ve nā pro blē ma sais tī bā ar var dar bī bas ģi me nē no-
vēr ša nu ir vie no tas starp no za ru po li ti kas un da žādu 
ie sais tī to no za ru sa dar bī bas trū kums. Pie eja mie dati 
un pē tī ju mi ne sniedz pil nu ainu par var dar bī bas iz-
pla tī bu Lat vi jā – tie drī zāk ie zī mē vien ais ber ga re-
dza mo da ļu. Par pro blē mas no zī mī bu lie ci na tas, ka 
ar var dar bī bu ģi me nē un tās at se viš ķiem as pek tiem 
da žā du po li ti kas do ku men tu iz strā dē 2007. ga dā 
no dar bo jās Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri ja, Lab-
klā jī bas mi nis tri ja, Ve se lī bas mi nis tri ja un Ties lie tu 
mi nis tri ja. Ak tī vas bi ju šas ne val stis kās or ga ni zā ci jas, 
at tīs tot at bal stu un pa lī dzī bu per so nām, kas sa skā-
ru šās ar var dar bī bu. Zi ņo ju ma ga ta vo ša nas dar ba 
gru pā, bal sto ties uz pē tī ju ma da tiem, ti ka ap zi nā ti 
ri si nā ju mi šā da sa dar bī bas me hā nis ma vei do ša nai. 
Viens no pēt nie ku uz ve du miem bi ja iz zi nāt ve se lī-
bas ap rū pes no za res ie sais tī ša nās ie spē jas var dar bī-
bas pro blē mu ri si nā ša nā.

Var dar bī bas no vēr ša nas me hā nis ma iz prat ne

Var dar bī bas no vēr ša nas me hā nis mu tē lai ni var 
ap lū kot kā sa rež ģī tu tīk lo ju mu, kas ap tver da žā-
das no za res un in sti tū ci jas, ku ras dar bo jas vi sos 
čet ros var dar bī bas no vēr ša nas lī me ņos – in di vī da, 
ģi me nes, ko pie nas un valsts. Vie na no gal ve na jām 
pē tī ju mā at klā ta jām pro blē mām ir vie no tas var dar-
bī bas no vēr ša nas po li ti kas un sa dar bī bas un ko-
or di nā ci jas me hā nis ma trū kums, un tie ši tas ra da 
sa skal dī tu var dar bī bas pro ble mā ti kas ainu Lat vi jā 
ko pu mā. 

Var dar bī bas no vēr ša nā bū tis ka ir trīs so ļu – pro fi lak-
ses, var dar bī bas at pa zī ša nas un at klā ša nas, kā arī 
upu ru un var mā ku re ha bi li tā ci jas – sa sais te. Pro fi-
lak ses dar bu ir sva rī gi sa ska ņot starp in sti tū ci jām, 
de fi nē jot kat ras at bil dī bu ša jā jo mā. Pē tī jums rā da, 
ka at pa zī ša nas so lis ir pro ble mā tisks gan ko pie nā, 
gan in sti tū ci jās, īpa ši pri mā rās ve se lī bas ap rū pes 
no zarē. Lie lā ka uz ma nī ba jā vel ta spe ci ālis tu iz glī-
to ša nai un pro fe si onā lās kom pe ten ces ro be žu no-
vilk ša nai. Turp māk ap ko po tie priekš li ku mi pie dā vā 
sa dar bī bas me hā nis ma mo de li starp ie sais tī ta jām 
in sti tū ci jām, ie zī mē jot ta jā arī ve se lī bas ap rū pes 
no za res lo mu. Sa dar bī bas me hā nis ma ie vie ša na 
uz la bo tu var dar bī bas no vēr ša nu vi sos pos mos –
pro fi lak sē, at klā ša nā un re ha bi li tā ci jā.

SE CI NĀ JU MI UN IE TEI KU MI
Da ļa dar ba gru pas at zīst, ka var dar bī bas no vēr ša nas 
jo mā pē dē jo sep ti ņu ga du lai kā nav at tīs tī bas. Viens 
no sva rī gā ka jiem ie mes liem ir šai tē mai ga diem il gi 
ie rā dī tā zem ā pri ori tā te vi sos sa bied rī bas lī me ņos. 
Var dar bī ba vai rāk at ai no ta kā uz at se viš ķiem in di vī-
diem at tie ci nā ma pro blē ma, kas tā dē jā di arī ne pra sa 
īpa šu valsts prog ram mu at tīs tī bu. Kā la bas at tīs tī bas 
pie mērs ci tai vēl ne sen zem as pri ori tā tes pro blē mai 
ti ka mi nē ta sek su ālo pa kal po ju mu snie dzē ju re ha bi-
li tā ci jas pa kal po ju mu no nāk ša na po li ti kas ri si nā mo 
jau tā ju mu lo kā un sek mī ga pro blē mas ri si nā ša nas 
gai ta, iz strā dā jot at bal sta prog ram mas.

Var dar bī ba ģi me nē ir ģi me nes un ko pie nas lī me nī 
ak tu āla pro blē ma, un par to lie ci na dau dzo in sti-
tū ci ju ini ci atī vas, iz strā dā jot prog ram mas un pro-
jek tus tās no vēr ša nai. Stei dza ma rī cī ba ir ne pie cie-
ša ma, jo lai cī gas vis pu sī gas pa lī dzī bas snieg ša na 
upu rim ir efek tīvs lī dzek lis, lai no vēr stu tā lā ko po-
ten ci ālo var dar bī bu. Arī var mā kas pa ši vis pirms ir 
bi ju ši upu ri.

Fo kuss uz ģi me ni var dar bī bas no vēr ša nā

Var dar bī bas ģi me nē ga dī ju mā klients ir vi sa ģi-
mene. Pē tī jums lie ci na, ka pa kal po ju ma snieg ša nas 
sa drum sta lo ša na, pie mē ram, iz ņe mot bēr nu no 
var dar bī gas si tu āci jas ģi me nē, bet ne spē jot rast ri si-
nā ju mu vi sas ģi me nes re ha bi li tā ci jai, ir ne efek tīvs lī-
dzek lis un il gter mi ņā ne uz la bo bēr na stā vok li. Tā pat 
bēr ni kļūst par emo ci onā lās var dar bī bas upu riem, 
pie dzī vo jot pie au gu šo fi zis ku un ga rī gu var dar bī bu 
ģi me nē. 

Ģi me nei jā kļūst par re ha bi li tā ci jas vie nī bu. Līdz īga 
fi lo zo fi ja ir ģi me nes ār stu prak šu pa ma tā. Dar ba 
gru pa vie no jās par šā du ģi me nes un var dar bī bas 
de fi nī ci ju, kam jā kļūst par pa ma tu ne ti kai Kri mi nāl li-
ku ma un Kri mi nāl pro ce sa li ku ma kon tek stā, bet arī 
so ci ālo un ve se lī bas pa kal po ju mu snieg ša nā var-
dar bī bas ga dī ju mā:

“Par var dar bī bu ģi me nē uz ska tāms emo ci onā la, 
fi zis ka un sek su āla rak stu ra no da rī jums, kurš iz-
da rīts pret ģi me nes lo cek li. Par ģi me nes lo cek li 
uz ska tāms no da rī tā ja lau lā tais, dzī ves biedrs vai 
ci tas per so nas, kas ar vi ņu dzī vo ko pī gā māj saim-



Vardarbība un veselība

69

nie cī bā vai kas ir ma te ri āli vai ci tā di at ka rī gas no 
no da rī tā ja. Kā arī par ģi me nes lo cek li var dar bī bas 
ģi me nē iz prat nē uz ska tā ma per so na, kas ir pār-
trau ku si kop dzī vi ar no da rī ju mu iz da rī ju šo per-
so nu.”

Ņe mot vē rā ģi me nes mo de ļu daudz vei dī bu, iz vēr-
tē jot, vai per so nu star pā ir ģi me nis kas at tie cī bas, 
jā nos kaid ro, jau tā jot cie tu ša jai, no da rī ju mu iz da-
rī ju ša jai per so nai vai lie ci nie kiem. Li kums ne drīkst 
ie ro be žot fak tis ko ģi me nes at tie cī bu lo ku no sprau-
ša nu. 

Var dar bī bas at pa zī ša na

Pē tī jums uz rā da pla šu spe ci ālis tu lo ku, ku ru tie ša jos 
pie nā ku mos ne ie tilpst var dar bī bas ģi me nē at pa-
zī ša na un rī cī ba tās no vēr ša nai, ta ču ku ri ie sais tās 
pro blē mas ri si nā ša nā. Tie ir sko lo tā ji, bēr nu dār za 
audzi nā tā ji, po li cis ti un ārst nie cī bas per so nas, ku ru 
darbs dod ie spē ju at pa zīt var dar bī bu tie ši tās ag rī-
na jās sta di jās. Gal ve nās at pa zī ša nas pro blē mas ir da-
žā dā iz prat ne par var dar bī bu, spe ci ālis tu zi nā ša nu 
trū kums, for mā la pie eja sa vu pie nā ku mu pil dī ša nai 
un līdz at bil dī bas trū kums.

Trūkst kri tē ri ju, lai tie sīb sar gā jo šās ie stā des, so ci ālo 
pa kal po ju mu snie dzē ji un ve se lī bas ap rū pes spe-
ci ālis ti va rē tu iden ti fi cēt per so nas, kas cie tu šas no 
var dar bī bas ģi me nē, kā arī var dar bī bas vei cē jus. 
Šādu kri tē ri ju trū kums ir arī par ie mes lu pie tie ka mas 
sta tis tis kās in for mā ci jas trū ku mam par var dar bī bas 
ga dī ju miem. Līdz ar to ir ap grū ti nā ta pro blē mas ap-
zi nā ša na un re ālu, uz kon krē tiem cē lo ņiem vir zī tu 
pa sā ku mu no teik ša na.

Ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis ti var dar bī bu ģi me nē 
kon sta tē trau mu un ie vai no ju mu ga dī ju mos, ta ču 
aiz do mas par var dar bī bu ro das ģi me nes ār stiem 
un ci tiem spe ci ālis tiem. Nav at pa zī ša nas kri tē ri ju un 
rī cī bas piln va ru, kas ļau tu ve se lī bas ap rū pes no za ri 
pil nī gāk ie sais tīt var dar bī bas ģi me nē at pa zī ša nā un 
šīs pro blē mas ri si nā ša nā. 

Pē tī jums rā da, ka var dar bī bas iden ti fi cē ša nā līdz te-
kus for mā la jiem at pa zī ša nas me hā nis miem lie la no-
zī me ir uz ti cē ša nās at tie cī bām. Bez šo at tie cī bu vei-
do ša nas, at bal sta un mo ti vē ša nas dar ba var dar bī bu 
ģi me nē ne va rēs at klāt.

Sa dar bī bas me hā nis ma mo de lis

In sti tū ci ju sa dar bī ba ir viens no vā jā ka jiem līdz ši nē-
jās var dar bī bas no vēr ša nas po li ti kas īs te no ša nas 
pos miem. Dar ba gru pa se ci nā ja, ka vie no ta sa dar bī-
bas mo de ļa ie vie ša na pa lī dzē tu ri si nāt arī ci tus bū-
tis kus jau tā ju mus var dar bī bas no vēr ša nas pro ce sā, 
pie mē ram, da tu uz skai ti, fun kci ju ne pār klā ša nos, 
vai rā kām in sti tū ci jām vei cot vie nas un tās pa šas 
ak ti vi tā tes, un pie au gu šo per so nu var dar bī bas ga dī-
jumu no nāk ša nu re dzes lo kā.

N1. attēlā at tē lo ta vis pā rē ja in sti tū ci ju dar bī ba klien ta 
ska tī ju mā. Pat la ban vie no ta pa lī dzī bas sis tē ma dar-
bo jas ti kai ga dī ju mā, kad no var dar bī bas cieš bērns. 
In sti tū ci jas vai pats cie tu šais vēr šas Bā riņ tie sā un sa-
ņem ne pie cie ša mo pa kal po ju mu un ri si nā ju mu. Nav 
vie no tas pa lī dzī bas shē mas pie au gu ša jiem ģi me nes 
lo cek ļiem. Shē ma at tē lo ide ālo mo de li, ie zī mē jot in-
sti tū ci ju rī cī bu vi sos tri jos var dar bī bas no vēr ša nas 
pos mos. Pē tī jums rā da, ka skaid rī ba sa dar bī bas un 
fi nan su me hā nis mā, in sti tū ci ju at bil dī bas da lī ju mā 
un vi su no vēr ša nas pos mu se cī gā īs te no ša nā ir sva-
rī gā kais priekš no tei kums gan spe ci ālis tu un in sti tū-
ci ju dar bī bai, gan klien tu uz ti cī bas at ie cī bu ra dī ša nā 
spe ci ālis tiem.

Var dar bī bas fak ta kon sta tā ci ja

Pē tī jums un dar ba gru pa no rā da uz ko pie nas lie lo 
no zī mi var dar bī bas at pa zī ša nā. Tas at tie cas ne ti kai 
uz ko pie nas at bal sta rī cī bu, zi ņo jot par var dar bī bas 
ga dī ju miem, bet arī vi su var dar bī bas for mu at pa zī-
šanu ģi me nē un ko pie nas at bal stu, ne vis no so dī-
jumu pro blē mas ri si nā ša nā.

Vis bie žāk in sti tū ci jas, ku ras kon sta tē ie spē ja mās var-
dar bī bas fak tu ģi me nē, ir ārst nie cī bas ie stā des. Tie ši 
tā dēļ, ra ci onā li iz man to jot šo re sur su, pri mā rās ve se-
lī bas ap rū pes vie nī ba va rē tu kal pot par vār tu vē rē ju 
arī to so ci ālo un ve se lī bas pa kal po ju mu snieg ša nā, 
kas sais tās ar var dar bī bas no vēr ša nu un tie ši ie tek mē 
klien tu ve se lī bas stā vok li.

No zie dzī gu no da rī ju mu iz da rī ša nas fik sē ša na, kas 
sais tī ti ar var dar bī bu ģi me nē, no tiek gan Valsts, 
gan paš val dī bu po li ci jā. Bū tis ki, ka abas in sti tū ci-
jas sa dar bo jas un paš val dī bas po li ci jas kon sta tē tie 
ga dī ju mi tiek no do ti Valsts po li ci jai un tiek vei dots 
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pil nīgs ga dī ju mu re ģistrs. No zī mī ga lo ma var dar bī-
bas no vēr ša nā var būt po li ci jas psiho lo gam, kas ir 
ap mā cīts dar bam ar var dar bī bu ģi me nē. Po li ci jai 
jā būt piln va rām un pie nā ku mam ope ra tī vi sa ņemt 
gan ve se lī bas ap rū pes spe ci ālis tu at zi nu mu, gan 
no vir zīt cie tu šo tū lī tē ja at bal sta sa ņem ša nai, ja tāds 
ne pie cie šams.

Var dar bī bas fak tu var kon sta tēt cie tu šais pats un 
vēr sties pēc pa lī dzī bas pie pa kal po ju mu vār tu vē-
rē jiem ne pa star pi nā ti. Šā dā ga dī ju mā cie tu ša jam 
jā at pa zīst var dar bī ba, jā būt la bi in for mē tam par 
sa vām tie sī bām un jā gūst pil nīgs priekš stats par 
at bal sta ie spē jām un sa vu lo mu šo ie spē ju iz man-
to ša nā.

N1. attēls. Var dar bī bas ģi me nē ri si nā ša na no klien ta vie dok ļa

Sociālais
dienests/bāriņtiesa

Primārās veselības aprūpes
vienība

Probācijas dienests 

Izglītības sistēmas
darbinieks

Ārstniecības persona 

Psihologs

Tiesībsargs

Policija policijas
psihologs

Cietušais / varmāka

Nevalstiskais sektors 

Pakalpojums
valsts
izstrādātās 
programmas
mērķgrupām.
Citi
valsts/
pašvaldības 
pakalpojumi

Nevalstiskā
sektora
pakalpojumi

Ziņošana par upuri / varmāku

Klienta brīprātīga novirzīšana

Atgriezeniskā saite, uzskaite



Vardarbība un veselība

71

Pa kal po ju mu vār tu vē rē ju fun kci ja

Iz strā dā jot vie no tu sa dar bī bas mo de li, ļo ti sva rī gi ir 
ņemt vē rā jau eso šās ie strā des un pie eja mos re sur-
sus, tā dē jā di ne ra dot ko pil nī gi jaun u, bet gan ra ci o-
nā li iz man to jot eso šos re sur sus. Tā dēļ cen trā lā lo ma 
ide āla jā sa dar bī bas mo de lī ir ie rā dī ta so ci āla jiem 
die nes tiem, jo šie die nes ti da ļē ji jau veic līdz īgas 
fun kci jas. Arī dar ba gru pa par vār tu vē rē ju in sti tū-
ci ju re ha bi li tā ci jas pa kal po ju miem iz vir zī ja so ci ālo 
die nes tu, kurš pat la ban pil da šā du fun kci ju. Strā dā-
jot par vār tu vē rē ju var dar bī bas no vēr ša nā, sva rī ga 
ir pie eja mī ba vi su dien nak ti, ko die nests pat la ban 
ne pie dā vā. 

Līdz šim ne pie tie ka mi ie sais tī ta ve se lī bas ap rū pes 
no za re. Ļo ti sva rī ga ir ve se lī bas no za res lo ma tie ši 
var dar bī bas pro fi lak ses un at klā ša nas pos mā. Ve se lī-
bas no za res īpa šo lo mu past ip ri na vai rā ki fak to ri. 
Pirm kārt, tā ir no za res pie eja mī ba vi su dien nak ti. 
Otr kārt, tās ir ģi me nes ār stu prak ses, ku ru iz vei do-
ša nas pa ma tā ir ģi me nes ap rū pes kon cep ci ja vi sa 
mū ža ga ru mā, no dro ši not pro fi lak tis kos, ārst nie cī-
bas un re ha bi li tā ci jas pa kal po ju mus. Pa tei co ties ilg-
sto šai pa cien ta un ār sta sa dar bī bai, ār stam ir ie spē ja 
pa ma nīt un iz vēr tēt pār mai ņas pa cien ta fi zis kās un 
psi his kās ve se lī bas stā vok lī. Tur klāt sa dar bī ba kļūst 
arī par uz ti cē ša nās re sur su, kas var dar bī bas uz rā dī ša-
nas ga dī ju mā ir ār kār tī gi bū tis ka. Arī klien tiem, īpa ši 
ma za jās ko pie nās, dro šāk ir griez ties pie pri mā rā ve-
se lī bas ap rū pes spe ci ālis ta, var dar bī bu ģi me nē ska-
tot kā ģi me nes ve se lī bas, ne vis so ci ālu pro blē mu, 
tā dē jā di sa gla bā jot lie lā ku kon fi den ci ali tā ti un iz vai-
ro ties no stig ma ti zā ci jas ko pie nā. Treš kārt, tā ir tie šā 
var dar bī bas sais tī ba ar ve se lī bu tās pla šā kā iz prat nē 
un il gter mi ņa per spek tī vā. Ce tur tkārt, no za ri par no-
zī mī gu pa da ra var dar bī bā cie tu šo no nāk ša na ārst-
nie cī bas per so nu uz ma nī bas lo kā. Pē tī jums rā da, ka 
šī no za re pa gai dām ne redz sa vu lo mu var dar bī bas 
pro blē mas ri si nā ša nā, un šīs lo mas mai ņā būs ne pie-
cie ša mas cil vēk re sur su un kom pe ten ces uz la bo ša-
nas in ves tī ci jas.

Pa kal po ju ma kva li tā te un pie eja mī ba

Cil vēk re sur su or ga ni zā ci ja
Bez vār tu vē rē ju fun kci ju skaid ras de fi nē ša nas ne-
pie cie ša mas arī piln va ras fun kci ju īs te no ša nai. 
Var dar bī bā ie sais tī ta jai ģi me nei jā būt pie eja miem 

augst as kva li tā tes un va ja dzī bām at bil sto šiem pa-
kal po ju miem vi sā Lat vi jas te ri to ri jā. Bū tis ku lo mu 
šo pa kal po ju mu prog ram mu ra dī ša nā un kva li tā tes 
no dro ši nā ša nā jā uz ņe mas val stij, Bēr nu un ģi me nes 
lie tu mi nis tri jai kā var dar bī bas ģi me nē no vēr ša nas 
prog ram mas ko or di na to rei vai Lab klā jī bas mi nis tri-
jai kā līdz ši nē jai so ci ālo pa kal po ju mu iz strā dā tā jai. 
Lab klā jī bas mi nis tri jas līdz ši nē jā cen trā lā lo ma var-
dar bī bas ģi me nē no vēr ša nā to ir fak tis ki pa da rī ju si 
par jo mas lī de ri ar vis lie lā ko pie re dzi no vēr ša nas 
po li ti kā. Bēr nu un ģi me nes lie tu mi nis tri jai uz ņe mo-
ties var dar bī bas ģi me nē no vēr ša nas po li ti kas ko or-
di na to ra sta fe ti, bū tis ki ir šo re sur su ne pa zau dēt, 
bet at tīs tīt, ie sais tot ve se lī bas ap rū pes no za ri.

In sti tū ci ju fun kci ju, pie nā ku mu un piln va ru mai ņa ir 
jā ap stip ri na gan at tie cī go ie stā žu un spe ci ālis tu dar-
bības reg la men tā, gan paš val dī bas sais to ša jos no tei-
ku mos, no sa kot iz pil des kon tro les me hā nis mu. Vi-
sām ie sais tī ta jām in sti tū ci jām jā zi na, ka ir pa re dzē ti 
lī dzek ļi un me hā nis mi, lai snieg tu at bal stu gan upu-
rim, gan var mā kam, gan ci tiem ģi me nes lo cek ļiem.

Pē tī jums lie ci na, ka psiho lo ga, so ci ālā dar bi nie ka, 
ārst nie cī bas per so nas, ju ris ta un ci tu spe ci ālis tu 
at bal sta pa kal po ju mi ir ie ro be žo ti ma za jās un no 
cen triem at tā la jās paš val dī bās. Plā no jot spe ci ālis tu 
šta ta vie tas, jā ņem vē rā pie eja mī bas fak tors. Vie no tu 
bā zes lik mju iz strā dā ša na at al go ju mam un valsts 
at balsts vi su trūk sto šo spe ci ālis tu iz glī to ša nai ir pa-
mats pa kal po ju ma vie nā dai pie eja mī bai ne at ka rī gi 
no dzī ves vie tas.

Re ha bi li tā ci jas pa kal po ju mu fi nan sē ša na
Viens no pa kal po ju mu kva li tā tes rā dī tā jiem ir pa kal-
po ju mu pie eja mī ba, ko ie tek mē pa kal po ju mu fi nan-
sē ša nas me hā nisms. Bēr nu re ha bi li tā ci ja ir valsts 
ap mak sā ta, ta ču, kā at zīst dar ba gru pa, tā jā vei do 
spe ci fis kā ka. Lat vi jā nav pie au gu šo re ha bi li tā ci jas 
sis tē mas, iz ņe mot sis tē mu mā tēm, kas sa ņem pa-
kal po ju mu ko pā ar bēr nu, un tie sā ta jām per so nām. 
Pē tī jums rā da, ka var dar bī bas re ha bi li tā ci jas pa kal-
po ju mu fi nan sē ša nas me hā nis mam ir vai rā kas pro-
blē mas. Pie mē ram, pat la ban pa kal po ju mu ap mak sa 
ir pie sais tī ta cie tu šā bi olo ģis ka jam ve cu mam, un 
ne tiek ņem ti vē rā tā di fak to ri kā per so nas ie nā ku mi 
un ie spē jas ap mak sāt pa kal po ju mu, kā arī īpa šās va-
ja dzī bas. Lai var dar bī bas no vēr ša na bū tu efek tī va, 
ta jā jā ie sais ta vi si ģi me nes lo cek ļi. Re ha bi li tā ci jas 
pa kal po ju miem trū cī ga jiem ie dzī vo tā jiem jā būt 
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ga ran tē tiem no valsts bu dže ta, un pie eja mī bu ne-
drīkst ie tek mēt kat ras paš val dī bas so ci oe ko no mis-
kā si tu āci ja.

Jā pap la ši na trū cī gās per so nas de fi nī ci ja. Var dar bī-
ba ģi me nē ir cie ši sais tī ta ar da žā du vei du tie sī bu 
at ņem ša nu un upu ra at ka rī bu no var mā kas. Līdz īgi 
kā bēr ni, arī pie au gu šie var no nākt bez pa lī dzī gā si-
tu āci jā, ja var mā ka ne pie šķir vai at ņem lī dzek ļus. Šā-
das per so nas at zīs ta mas par trū cī gām, ņe mot vē rā 
fak tis kos, ne vis for mā los ģi me nes ap stāk ļus. Bū tisks 
as pekts ir prog ram mas no dro ši nā ša na trū cī ga jiem 
ie dzī vo tā jiem, kur val stij un paš val dī bai jā uz ņe mas 
at bil dī ba par pie eja mī bu.

Pa kal po ju mu snieg ša nā, iz man to jot jau eso šos re-
sur sus, jā ie sais ta gan ve se lī bas ap rū pes no za re, gan 
ne val stis kās or ga ni zā ci jas. Šo no za ru līdz da lī ba līdz 
šim ir vēr tē ja ma kā ne iz man to tais re surss. Ne val stis kā 
sek to ra lo ma ir at bal sta pa kal po ju mu ino vā ci ja, 
spe ci fis ku prog ram mu iz strā de un re ali zē ša na. 

Līdz īgi kā ve se lī bas ap rū pes no za rē, arī var dar bī-
bas jo mā jā no sa ka valsts ap mak sā to re ha bi li tā ci jas 
bā zes pa kal po ju mu grozs, kas ir pie ejams jeb ku rai 
var dar bī bā cie tu šai per so nai ne at ka rī gi no ve cu ma, 
dzi mu ma, ie nā ku miem. Tā pa ma tā ir jā būt kom pe-
ten tam un pēc ie spē jas vis pu sī gam var dar bī bas 
ga dī ju ma un per so nas va ja dzī bu iz vēr tē ju mam. 
Pie mē ram, psiho te ra pei ta un psiho lo ga kon sul tā-
ciju ie kļau ša na valsts ap mak sā to ve se lī bas ap rū pes 
pa kal po ju mu gro zā bū tis ki uz la bo tu ar var dar bī bu 
ģi me nē sais tī to ve se lī bas pro blē mu ri si nā ša nu. Līdz 
šim tā bez mak sas bi ju si pie eja ma ti kai at se viš ķos 
pro jek tos. Kā mi ni mu mam bā zes re ha bi li tā ci jas pa-
kal po ju mu gro zā jā būt pie eja miem uz spe ci fis kām 
mērķ gru pām vēr stiem ārst nie cī bas per so nas, ju ris ta, 
so ci ālā dar bi nie ka, psiho lo ga un psiho te ra pei ta pa-
kal po ju miem. Līdz ās valsts ap mak sā tam bā zes pa-
kal po ju mu gro zam jā iz vērš arī pla šāks pie dā vā jums 
ar ie spē ju pirkt kva li ta tī vu pa kal po ju mu.

In di vī da tie sī bas uz pri vā tās dzī ves ne aiz ska ra mī bu 
un dzī vi bez var dar bī bas

N1. attēlā ir ie ski cē tas ie spē ja mās sa dar bī bas saik-
nes, klien tu un in for mā ci jas plūs mas. Pro ble mā tis-
ka ir pa kal po ju mu vār tu vē rē ju in for mē ša na par 
po ten ci āla jiem var dar bī bas ga dī ju miem, sa gla bā-

jot per so nas tie sī bas uz pri vā to dzī vi un per so nas 
da tu ne iz pau ša nu. Tie sīb sar gam jā uz ņe mas pār rau-
go ša lo ma, līdz sva ro jot vi su ģi me nes lo cek ļu tie sī-
bas un tie sī bas uz dzī vi bez var mā cī bas. 

Skaid rī ba par klien tu un in for mā ci jas plūs mu ir in-
sti tū ci ju sa dar bī bas pa mats. Po ten ci ālās ģi me nes 
kā klien ta ga dī ju mā ir sva rī ga vie no ša nās par ģi me-
nes, kā arī da žā do var dar bī bas vei du de fi nē šanu. 
It īpa ši at tie cī bā uz emo ci onā lo var dar bī bu, kas 
ar vien bie žāk no kļūst spe ci ālis tu uz ma nī bas lo kā, 
ta ču ir grū tāk sa ska tā ma, un tās at pa zī ša nai un ri-
si nā ša nai ir ne pie cie ša mas pa dzi ļi nā tas zi nā ša nas 
un pras mes. 

Upu ru dro šī ba

Ne piln ga dī go ga dī ju mā dar bo jas in sti tū ci ju tīkls, 
kas ļauj bēr nu izo lēt no var dar bī gās vi des. Pie au gu-
šo ga dī ju mā ri si nā jums ir sa rež ģī tāks un at ka rīgs no 
var mā kas un upu ra in di vi du āla lē mu ma. Jau pat la-
ban spe ci ālis ti ie gul da dar bu, mo ti vē jot ie sais tī tās 
per so nas līdz dar bo ties pro blē mas ri si nā ša nā. Pa pil-
dus paš rei zē jiem cen tie niem jā pil nvei do var mā kas 
pie spie du ār stē ša nas me hā nis mi, iz man to jot ārst nie-
cī bas per so nu at zi nu mus un vi ņu vār tu vē rē ju lo mu 
uz tā lā kiem pa kal po ju miem. Pro bā ci jas die nes ta 
pie re dze rā da, ka no tie sā to var mā ku pie spie du re-
ha bi li tā ci ja ir efek tīvs lī dzek lis. It īpa ši sva rī ga tā ir 
re ha bi li tā ci jas sā ku ma pos mā. 

Dro šī bas lī dzek ļa pie mē ro ša nai ap sū dzē ta jam, ja tas 
no teikts ar tie sas lē mu mu, jā būt skaid ram mēr ķim. 
Aiz lie gums tu vo ties pat la ban for mā li no dro ši na 
pro ce su ālo lie tas iz mek lē ša nu, ta ču nav tie ši vērsts 
uz upu ra aiz sar dzī bu. Sa vu kārt cie tu šā aiz sar dzī bai 
no tā lā ka no da rī ju ma nav pa re dzē ti lī dzek ļi. Lie tu 
iz mek lē jot, po li ci jai, strā dā jot ar so ci ālo die nes tu, 
jā pie dā vā dro šī bas ri si nā ju mi. Var mā kas īs lai cī ga aiz-
tu rē ša na, kā rā da pē tī ju mā ie sais tī to spe ci ālis tu pie-
re dze, ne aiz sar gā cie tu šo un pro vo cē var dar bī bas 
tur pi nā ša nos.

Pat la ban Kri mi nāl pro ce sa li kums pa redz pub lis kās 
ap sū dzī bas kri mi nāl pro ce su par Kri mi nāl li ku ma 
130. pan tā pa re dzē to no da rī ju mu ar var dar bī bu ģi-
me nē sais tī tos ga dī ju mos. 3. no da ļas re ko men dā-
ci jās ie teikts pa pla ši nāt ģi me nes de fi nī ci ju, pa pla ši-
not per so nu lo ku, ku ras ir tie sī gas uz valsts at bal stu 
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pro ce sa vir zī ša nā. Ties lie tu mi nis tri jas priekš li kums 
par iz lī gu mu 130. pan ta ie tva ros jā ska ta kā pa pil-
dus so lis pub lis kās ap sū dzī bas pro ce sam, kas var 
ie tek mēt ne vis pro ce sa vir zī ša nu, bet gan so da no-
teik ša nu un at bal stu var mā kas un upu ra re ha bi li-
tā ci jai.

Var dar bī bas ga dī ju mu ri si nā ša nai no zī mī ga ir pa āt ri-
nā ta lau lī bas šķir ša nas kār tī ba tie sās. Ja par ie mes lu 
lau lī bas šķir ša nai ir var dar bī ba ģi me nē, tie sa, uz lie-
kot se šu mē ne šu sa mie ri nā ša nās ter mi ņus, rī ko jas 
ne adek vā ti. Tā pat lie tas iz ska tī ša nu brem zē prak se, 
ka tie sas ne lab prāt pie ņem ska tīt lie tas, ku rās lau lā-
tie nav vie no ju šies par bēr na ap rū pes tie sī bām un 
man tas sa da li, kas ir grū ti pa nā kams si tu āci jā, kad 
past āv var dar bī ba ģi me nē.

Dar ba vi de un mo ti vē ša na

Pē tī jums uz rā da pro blē mas ie sais tī to die nes tu dar-
bi nie ku mo ti vā ci jas vei do ša nā. Ie stā dēs ir augst a 
kad ru mai nī ba un dar bi nie ku trū kums. At bal sto šas 
dar ba vi des ra dī ša na un ra ci onā la dar ba or ga ni zē-
ša na ir priekš no sa cī jums kva li ta tī vu pa kal po ju mu 
snieg ša nai ie dzī vo tā jiem.

Dar ba vie tai jā nod ro ši na re gu lā ras in spek ci jas tiem 
dar bi nie kiem, kas strā dā ar klien tu pro blē mām. Pē tī-
jums un zi ņo ju ma dar ba gru pas pie re dze lie ci na, ka 
vi sās ar var dar bī bas no vēr ša nu sais tī ta jās pro fe si jās 
ir augsts iz deg ša nas risks.

Kat rai in sti tū ci jai jā būt mā cī bu plā nam un tā dar-
bī bas iz vēr tē ša nai. Star pin sti tū ci ju sa dar bī bu vei-
ci na ko pī gas mā cī bas. Kat ras in sti tū ci jas iek šie nē 
jā nod ro ši na in for mā ci jas ap mai ņa par mā cī bās un 
pie re dzes ap mai ņa gū to in for mā ci ju un pras mēm. 
Vi si šie pa sā ku mi ļaus no stip ri nāt dar bi nie ku mo ti-
vā ci ju. 

Dar ba gru pa no rā da arī uz spe ci ālis tu ak tī vā kas 
rī cī bas ne pie cie ša mī bu, mai not in sti tū ci ju dar bi-
nie ku at tiek smi pret klien tu. Spe ci ālis ti pa ras ti ie-
ņem no gai do šu po zī ci ju, gai dot, ka klien ti nāks pie 
vi ņiem. Pē tī jums pa rā da, ka si tu āci jas uz la bo ša nai 
ne pie cie ša ma ap mā cī tu spe ci ālis tu ak tī va po zī ci ja, 
mek lē jot un mo ti vē jot klien tus. Šā da at tiek sme ir 
gal ve nais fak tors, kas ie tek mēs at tiek smes mai ņu 
ko pie nā.

In sti tū ci ju rī cī ba un sa dar bī ba

Sa dar bī ba ļau tu ra ci onā li iz man tot eso šos spe ci ālis-
tus, ne dub lē jot to fun kci jas, bet vei do jot ko man du 
dar bu un ļau jot sa ska tīt rī cī bas re zul tā tus. La bas sa-
dar bī bas ie strā des jau past āv Pro bā ci jas die nes tā 
un bēr nu aiz sar dzī bā no var dar bī bas.

Bez for mā las sa dar bī bas re gu lā ci jas sva rī ga no zī me 
ir in sti tū ci ju sa dar bī bas ko or di nē ša nai un iz vēr tē ša-
nai. Labs ri si nā jums šā das sa dar bī bas stip ri nā ša nai 
ir re gu lā ras tik ša nās, stip ri not in sti tū ci ju spe ci ālis tu 
sa dar bī bu re ģi onā lā lī me nī – ra jo nu/no va du un pil-
sē tu vi su ie sais tī to no za ru spe ci ālis tiem un amat per-
so nām (po li cis tiem, ārst nie cī bas per so nām, so ci āla-
jiem dar bi nie kiem, sko lu psiho lo giem, so ci āla jiem 
pe da go giem, bā riņ tie su pār stāv jiem u. c.) re gu lā ri 
ap sprie žot ga dī ju mu ri si nā ju mus. Pē tī jums rā da ne-
for mā lo saik ņu no zī mi la bas sa dar bī bas vei do ša nā, 
un to vei do ša nai jā būt pri ori tā rai efek tī vas rī cī bas 
no dro ši nā ša nā.

Ve se lī bas ap rū pes sek to ra lo ma

Ve se lī bas ap rū pes no za res ak tī vā ka ie sais tī ša na bū-
tis ki uz la bos var dar bī bas ģi me nē no vēr ša nas si tu āci-
ju. Pirm kārt, šai no za rei ir bū tis ka lo ma var dar bī bas 
se ku tie sis kā ap stip ri nā ša nā un at zi nu mu snieg ša nā 
gan par upu ra, gan var mā kas stā vok li. Spe ci ālis tam, 
kas sniedz at zi nu mu par upu ra vai var mā kas ve se-
lī bas stā vok li, jā būt ope ra tī vi pie eja mam, un ve se lī-
bas ap rū pes no za rei jā ga ran tē pa kal po ju ma re ģi-
onā la pie eja mī ba, plā no jot gan spe ci ālis tu iz vie to-
ju mu, gan ri si not dien nakts pie eja mī bas jau tā ju mu. 
Pie mē ram, pē tī jums rā da, ka at zi nu mu snie dzo ša 
spe ci ālis ta kon sul tā ci jas pie eja mī bas trū kums ne-
ļauj tie sī bu sar gā jo šām ie stā dēm no dro ši nāt var mā-
kas pie spie du ār stē ša nu. Sa vu kārt kva li ta tī va spe-
ci ālis tu at zi nu ma ie gū ša nu ka vē gan cil vēk re sur su 
trū kums, gan prak ti zē jo šo spe ci ālis tu no slo go tī ba.

Pro bā ci jas die nes ta starp tau tis ki gū tā pie re dze lie-
ci na, ka sā kot nē jai pro blē mas ri si nā ša nai ār ējais pie-
spie du ār stē ša nas me hā nisms ir sva rīgs, lai ra dī tu 
mo ti vā ci ju tā lā kai brīv prā tī gai re ha bi li tā ci jai.

Otr kārt, ve se lī bas ap rū pes no za re ir bū tis ka var dar-
bī bas at pa zī ša nā. Iz ņe mot ne at lie ka mo me di cī nis-
ko pa lī dzī bas die nes tu un slim nī cas uz ņem ša nas 



Vardarbība un veselība

74

no da ļas, ārst nie cī bas per so nām trūkst ini ci atī vas 
zi ņot par ie spē ja miem var dar bī bas ga dī ju miem un 
sniegt pa cien tam at bal stu ne ti kai ār stē ša nā, bet 
arī trau mu un ie vai no ju mu no vēr ša nā. Mo ti vā ci ju 
ie tek mē ārst nie cī bas per so nu pār slo go tī ba un lai-
ka trū kums. Ne pie cie šams uz la bot arī ārst nie cī bas 
per so nu mo ti vā ci ju sniegt in for mā ci ju VSMTA par 
var dar bī bas ga dī ju miem sta tis kās da tu bā zes vei do-
ša nai, uz la bo jot si tu āci jas ana lī zi un var dar bī bas cē-
lo ņu iden ti fi kā ci ju.

Rī cī ba var dar bī bas no vēr ša nas jo mā ra dīs pa pil dus 
pie nā ku mus, ta ču ar pro fi lak ses pa lī dzī bu il gter mi-
ņā ļaus sa ma zi nāt iz mak sas no var dar bī bas cie tu šo 
per so nu un po ten ci ālo var mā ku ār stē ša nā. Cil vēk-
re sur su efek tī vā kai iz man to ša nai var dar bī bas no-
vēr ša nas dar bā jā ie sais ta vi dē jais me di cī nis kais per-
so nāls. 

Bū tis ka ir var dar bī bas at pa zī ša na ne ti kai sma gu 
se ku ga dī ju mā. Pie mē ram, ne vē rī ba pret bēr nu 
kā ap zi nā ta var dar bī bas for ma ir maz at pa zī ta. No 
vie nas pus es, ģi me nes ār stiem un ģi me nes ār stu 
pa lī giem ir sva rī ga lo ma, mā cot ve cā kus, lai ne-
vē rī ba pret bēr nu kļū tu par ap zi nā tu un at pa zī tu 
var dar bības for mu. No ot ras pus es, ie spē ja mās var-
dar bī bas at pa zī ša nai psiho so ma tis ku sa slim ša nu 
ga dī ju mā jā kļūst par vie nu no ru tī nas ap mā cī bas 
tak ti kām.

Pa kal po ju mu in teg rē ša na ko pie nas un valsts 
lī me ņa po li ti kā

PVO zi ņo jums un na ci onā lā pē tī ju ma pie re dze no-
rā da, ka var dar bī bas cē lo ņi sak ņo jas valsts un vie tē ja 
mē ro ga so ci oe ko no mis ka jā dzī vē. Ša jā sa da ļā pie-
dā vā tā sa dar bī bas shē ma ir jā ska ta sais tī bā ar ci tām 
val dī bas un paš val dī bu ak ti vi tā tēm.

Var dar bī ba pret bēr nu ir cie ši sais tī ta ar ve cā ku no-
slo go tī bu. Bie ži vien ne vis bez darbs, bet pār slo dze 
ra da si tu āci ju, kad bēr nam ne tiek vel tī ta at bil sto ša 
uz ma nī ba. Šā dā si tu āci jā bēr na aiz sar dzī bu var pa-
nākt ar at vieg lo ju mu pa lie li nā ša nu strā dā jo ša jiem 
ve cā kiem, gan bēr na ap rū pes at bal sta pa sā ku mu 
uz la bo ša nu.

Var dar bī bas lī me nis ko pie nā ir at ka rīgs no eko no-
mis kās si tu āci jas. Tā ra da so ci ālo sprie dzi, ko ie dzī-

 vo tā ji ri si na, pie mē ram, ar rei bi no šo vie lu lie to-
šanu. Ti kai no dar bi nā tī bas pa sā ku mu vei ci nā ša na 
ko pā ar so ci ālo re ha bi li tā ci ju spēs ra dīt pār mai ņas 
si tu āci jā. 

Var dar bī bas uz ska tī ša na par trū cī go ie dzī vo tā ju pro-
blē mu slēpj var dar bī bu eko no mis ki lab vē lī ga jās ģi-
me nēs. Pa lī dzī bas snieg ša nā šīm ģi me nēm jā ņem 
vē rā eko no mis kās at ka rī bas saik nes starp ģi me nes 
lo cek ļiem un upu ra bez pa lī dzī gais eko no mis kais un 
so ci ālais stā vok lis, snie dzot at bal stu.

Ne pie cie šams ap zi nāt ko pie nas lī me nī jau past āvo-
šos at bal sta re sur sus un vei ci nāt to iz man to ša nu. 
Pie mē ram, at bal sta ģi me ņu tīk li, paš pa lī dzī bas gru-
pu or ga ni zē ša nās, jaun o ve cā ku sko li ņas. Ko pie na 
kā re surss at ro das vis tu vāk ģi me nei, tā dēļ tās ak tī va 
ie sais tī ša na ir bū tis ka vi sos tri jos var dar bī bas no vēr-
ša nas pos mos 

Bū tis ka ir tie sī bu sar gā jo šo in sti tū ci ju sis tē mas dar-
bī ba var dar bī bas no vēr ša nā. Iz vei do jot var dar bī bas 
ģi me nē de fi nī ci ju un pa kār to jot ar var dar bī bu ģi-
me nē sais tī to lie tu vir zī ša nu pub lis kā ap sū dzī bas 
pro ce sā, sva rī gi, lai ties ne ši la bi iz pras tu var dar bī-
bas me hā nis mu un so da no teik ša nā iz man to tu pie-
eja mās pie spie du ār stē ša nas un re ha bi li tā ci jas prog-
ram mas. Šim me hā nis mam ne pie cie ša ma at bil stī ga 
kon tro le. 

Re ko men dā ci jas

Vie no ta po li ti ka
1. Iz vei dot vie no tu valsts po li ti ku Mi nis tra ka bi ne ta 
lī me nī, ap vie no jot da žā du no za ru (ve se lī bas, iz glī tī-
bas, ties lie tu, lab klā jī bas, ģi me nes lie tu) kom pe ten ci 
var dar bī bas ma zi nā ša nai. Vie no ties par ko pī gu dar-
bī bas plā nu, pār rau dzīt tā iz pil di un re gu lā ri iz vēr-
tēt. Vie no ties par fi nan šu pie šķir ša nu prog ram mas 
īs te no ša nai. 
2. Lai spries tu par var dar bī bas pa tie sa jiem ap jo-
miem un tā dē jā di plā no tu efek tī vā kas prog ram mas, 
vei ci nāt pēc ie spē jas ti ca mu da tu vāk ša nu, tai skai tā 
pēt nie cī bu, ko or di nā ci ju un ana lī zi vi sās ie sais tī ta jās 
no za rēs. 
3. At bil sto ši va ja dzī bām vei dot at bil sto šas pro fi lak-
ses, kā arī re ha bi li tā ci jas prog ram mas, iden ti fi cēt 
mērķ gru pas un pri ori tā tes, ope ra tī vi re aģēt uz po-
liti kas ko ri ģē ša nas va ja dzī bām.
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Var dar bī bas ģi me nē no vēr ša nas me hā nis mi

1. De fi nēt var dar bī bu ģi me nē kā at se viš ķu ka te go-
ri ju gan no zie dzī ga no da rī ju ma kva li fi cē ša nai, gan 
pro ce sa vir zī ša nai, gan so ci ālo un ve se lī bas pa kal po-
ju mu iz strā dā ša nai, lai no vēr stu var dar bī bu ģi me nē.
2. Ģi me nei jā kļūst par vie nī bu, ar ku ru spe ci ālis ti 
strā dā, ja ģi me nē kon sta tē ta var dar bī ba. 
3. In sti tū ci ju fun kci jām, tie sī bām un pie nā ku miem 
ir jā būt sais tī tiem un de fi nē tiem vie no tā sa dar bī bas 
shē mā, at pa zīs tot var dar bī bu, no vēr šot to, kā arī re-
ha bi li tē jot ģi me ni. 
4. Val stij jā in ves tē spe ci fis ku re ha bi li tā ci jas prog ram-
mu iz strā dē var dar bī bas upu ru un var mā ku mēr ķa 
gru pām vai jā pār ņem ci tu val stu po zi tī vā pie re dze 
at bil sto ši Lat vi jas si tu āci jai un va ja dzī bām.
5. Vi sā Lat vi jā, ne at ka rī gi no per so nas so ci ālā un eko-
no mis kā sta tu sa, jā būt vie nā di pie eja miem kva li ta-
tī viem at bal sta in stru men tiem var dar bī bas pro blē-
mas ri si nā ša nā ģi me nē. 
6. Trū cī go ie dzī vo tā ju sta tuss var dar bī bas ģi me nē 
ga dī ju mos jā iz vēr tē in di vi du āli, ne ņe mot vē rā vi sas 
ģi me nes ko pē jo ma te ri ālo stā vok li. Var dar bī ba ne ļauj 
vi siem ģi me nes lo cek ļiem gūt no tā vie nā du la bu mu.
7. So ci āla jam die nes tam un pri mā rās ve se lī bas ap rū-
pes no za rei jā kal po par vār tu vē rē jiem ve se lī bas un 
so ci ālās re ha bi li tā ci jas pa kal po ju mu sa ņē mē jiem 
var dar bī bas ģi me nē ga dī ju mos. 
8. Jā iz vēr tē valsts ap mak sā tā ve se lī bas ap rū pes pa-
kal po ju ma gro za at bil stī ba var dar bī bas upu ru un 
var mā ku re ha bi li tā ci jai.
9. Jā vei ci na sa bied rī bas iz glī to ša na par var dar bī bas 
jau tā ju miem, lai upu ri zi nā tu sa vas tie sī bas un spē-
tu sa ņemt at bil sto šus pa kal po ju mus.

Po li ti kas in teg rē ša na

1. Var dar bī bas no vēr ša nas pa kal po ju miem jā būt 
cie ši sais tī tiem ar vie tē ja un valsts mē ro ga no dar-
binā tī bas po li ti ku.
2. Var dar bī bas no vēr ša na ģi me nē ir cie ši sais tī ta ar 
dzi mu mu līdz tie sī bu – upu ri un var dar bī bas no vēr sē-
ji pār sva rā ir sie vie tes. Ģi me nes lī me nī sie vie tes bie ži 
no nāk eko no mis kā un emo ci onā lā at ka rī bā tra di ci o-
nā lo dzi mu mu lo mu dēļ. No vēr ša nas lī me nī no dar-
bi nā tās sie vie tes sa ņem ze mu un ne sta bi lu at al go-
jumu, at spo gu ļo jot tos pa šus dzi mu mu ste reo ti pus. 
Var dar bī bas no vēr ša nu sek mēs dzi mu mu līdz tie sī bas 
prin ci pa ie vē ro ša na dar ba un ci tās po li ti kas jo mās.

3. Var dar bī ba pret bēr niem no strā dā jo šo ve cā ku/a 
pus es ir tie ši at ka rī ga no no dar bi nā tī bas un no dok ļu 
po li ti kas, kas ne ļauj ģi me nei iz dzī vot, ve cā kiem/am 
strā dā jot ti kai vie nu slo dzi.
4. Lai at bal stī tu ve cā kus dar ba un ģi me nes dzī ves 
ap vie no ša nā, jā pil nvei do pirms sko las ve cu ma bēr nu 
ap rū pes sis tē ma, valsts un paš val dī bas fi nan sē tas 
bēr nu brī vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jas. Tas vei ci nās 
arī bēr nu dro šī bu un ma zi nās to var dar bī bas ga dī-
jumu skai tu, kad ve cā ku no dar bi nā tī bas dēļ bēr ni 
tiek at stā ti no vār tā.
5. Pro fi lak ses dar bā sva rī ga lo ma ir iz glī tī bas sis-
tē mai, vei do jot iz glī tī bas prog ram mas, ku rās tiek 
“amor ti zē ti” po ten ci ālie var dar bī bas ris ka fak to ri. 
Pie mē ram, at tie cī bu kul tū ra, kon flik ta ri si nā ša nas 
pras mes, to le ran ce un ie cie tī ba pret at šķi rī go, dzi mu-
mu lo mu un ste reo ti pu at pa zī ša na un iz vēr tē ša na. 
6. Dar ba de vē jiem at bal stīt ve cā kus – dar ba ņē mē-
jus – un, or ga ni zē jot dar bu, ņemt vē rā ve cā ku pie-
nāku mus bēr na dro šī bas ga ran tē ša nā.
7. Ma zi nāt al ko ho la un ci tu at ka rī bu iz rai so šu vie lu 
kai tē ju mu kā vie nu no bū tis kiem vei ci no šiem fak to-
riem var dar bī bas ra dī ša nā.

Spe ci ālis tu ap mā cī ba: at pa zī ša na un rī cī ba

1. Var dar bī bas ģi me nē at pa zī ša na un rī cī ba at pa zī-
ša nas ga dī ju mā ie kļau ja ma vi su var dar bī bas no vēr-
ša nas dar bā ie sais tī to in sti tū ci ju – tie sī bu sar gā jo šo, 
ve se lī bas ap rū pes, iz glī tī bas, so ci ālo die nes tu – pār-
stāv ju mā cī bu prog ram mās.
2. Jā vei do at bal sto ša dar ba vi de un jā mo ti vē dar bi-
nie ki, no vēr šot augst o kad ru mai nī bu un ri si not 
spe ci ālis tu trū ku mu.
3. Val stij jā plā no spe ci ālis tu sa ga ta vo ša na, no dro ši-
not tais nī gu pa kal po ju mu pie eja mī bu vi sā Lat vi jā.

Ko pie nas rī cī ba

1. Jā stip ri na me di ju lo ma un it īpa ši tele vī zi jas kā pie-
eja mā kā me di ja lo ma var dar bī bas at pa zī ša nā, no vēr-
ša nā un ko pie nas rī cī bas stan dar tu vei do ša nā. 
2. Jā stip ri na ne val stis kā sek to ra lo ma var dar bī bas 
at pa zī ša nā un ko pie nas at bil dī gas at tiek smes vei-
do ša nā.
3. Ne val stis kais sek tors jā at bal sta kā efek tī vā kais sek-
tors, at bil dot uz pēk šņām va ja dzī bām un iz ņēmu ma 
si tu āci jām var dar bī bas ģi me nē no vēr šanā.
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