Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības
veicējiem
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un
vardarbības veicējiem tiek nodrošināts saskaņā ar 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības
cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”. Ar 2015.gadu šo pakalpojumu
finansē valsts.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušiem pilngadīgiem
cilvēkiem (turpmāk - cietušo rehabilitācijas pakalpojums) sniedzams personai, ja :
tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir psiholoģiskas traumas
pazīmes, kuru dēļ traucēta sociālā funkcionēšana sabiedrībā;
tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības
ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa
ietvaros;
ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai
policijas lēmums par nošķiršanu.
Vardarbībā cietusī persona ar iesniegumu vēršas sociālajā dienestā.
Sociālais dienests:
• pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem;
• organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai;
• pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Lēmumu par cietušo
rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz speciālista
(sociālā darbinieka vai psihologa) atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību;
• lai nodrošinātu pakalpojuma īstenošanu, izvēlas pakalpojuma sniedzēju.
Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no sekojošiem veidiem:
• sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas
institūcijā ar izmitināšanu (nepieciešamības gadījumā iespējams pagarināt līdz
60 dienām);
• individuālu konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit (nepieciešamības
gadījumā iespējams pagarināt līdz 20 konsultācijā) 45 minūtes ilgām
psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī
krīzes centrā bez izmitināšanas (cietušo rehabilitācijas pakalpojums
dzīvesvietā).

Pakalpojums vardarbību veikušiem cilvēkiem tiek sniegts ar mērķi novērst vai

mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam
cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas un mazināt
vardarbības izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē pret partneri, bērniem u.c. iespējams arī
citiem pieaugušiem cilvēkiem).
Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt cilvēks:
•

•

•

pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu;
par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā
ir informācija, ka cilvēks izturējies vardarbīgi vai izteicis draudus pielietot
vardarbību;
kurš baidās, ka viņš varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veicis
vardarbību.

Vardarbības veicēji ar iesniegumu vēršas dzīvesvietas sociālajā dienestā.
Sociālais dienests:
• organizē atzinuma par pakalpojuma nepieciešamību saņemšanu;
• pēc speciālista (psihologa vai sociālā darbinieka) atzinuma saņemšanas nekavējoties
pieprasa informāciju no Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pēc
sociālā dienesta atrašanās vietas par to, vai cilvēks ir probācijas klients, kas piedalās
probācijas programmā, kura koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību (jo vardarbīgas
uzvedības mazināšanas pakalpojumu nepiešķir cilvēkam, kurš ir probācijas klients,
uz laiku, kamēr viņš piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu
uzvedību);
• piecu darbdienu laikā pēc Valsts probācijas dienesta atbildes saņemšanas pieņem
lēmumu un ar lēmuma pieņemšanu konkrētu pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņo
ar pakalpojuma sniedzēju.
Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:
• individuālu psihologa konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit 45 minūtes
ilgām konsultācijām;
• grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības (līdz 12 personām
grupā).
Vardarbības veicēju sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju izvēlas ministrija Publisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
Par pieņemtajiem lēmumiem sociālais dienests informē cilvēku atbilstoši Paziņošanas
likumam.
Visus sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt pašvaldības domē.
Sīkāku informāciju par pakalpojumu var saņemt sociālajā dienestā, Brīvības
gatvē 455 vai pa tālr. 67800931.

