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CENTRA MARTA 20 DARBĪBAS GADI  

PIENESUMS UN IETEKME. PANĀKTĀS PĀRMAIŅAS LATVIJĀ UN GLOBĀLI 

 

“No vienas puses sveikt Centru MARTA 20 gadu jubilejā nozīmē apzināties, ka arī pēc 20 

darbības gadiem organizācijas izvirzītās prioritātes – palīdzība un atbalsts sievietēm 

sarežģītās krīzes situācijās ir joprojām sāpīga sabiedrības problēma. Tajā pašā laikā ir 

skaidrs, ka ir jāsvin Centra MARTA darbinieku entuziasms un cilvēcība, kas ļāvusi 20 gadu 

laikā nerimstoši, ar degsmi un augstu atbildības sajūtu darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai 

situācija vardarbības novēršanas jomā Latvijā mainītos,” Egils Levits, valsts prezidents. 

 

Kopumā 20 gados palīdzība ir sniegta 20 tūkstošiem sieviešu – Latvijas iedzīvotājām un 

Latvijā cietušām ārvalstniecēm. 

20 gadus ir nodrošināts nepārtraukts bezmaksas atbalsta pakalpojums vardarbībā un cilvēku 

tirdzniecībā cietušām personām.  

 

“MARTAs durvis nepārtraukti ir bijušas atvērtas sievietēm, neraugoties uz krīzēm – ārējām 

vai arī iekšējām, nemitīgi meklējot resursus un attīstot pakalpojumu kvalitāti,” Iluta Lāce, 

Centra MARTA vadītāja.   

 

Cietušo sieviešu konkrētas dzīves situācijas un vajadzības ir ļāvušas: 

• panākt nozīmīgas likumdošanas izmaiņas, tostarp pagaidu aizsardzību pret 

vardarbību, kriminālatbildību par vajāšanu, uzlabot cilvēku tirdzniecībā cietušo 

atbalsta sistēmu, uzturēt diskusijas politiskajā vidē par prostitūcijas izskaušanas 

likuma nepieciešamību; 

• uzņemties iniciatīvu un nodrošināt ekspertīzi Valsts programmas cilvēku tirdzniecības 

izveidei; 

• uzlabot pakalpojumu sniegšanas kārtību; 

• uzņemties iniciatīvu un virzīt starpinstitucionāla sadarbības modeļa izveidošanu un 

iedzīvināšanu Latvijas praksē; 

• organizēt un vadīt iesaistīto speciālistu – sociālo darbinieku, bāriņtiesu, policijas un 

tiesu sistēmas darbinieku, ārstniecības personu apmācības; 
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• izveidot drošu anonīmu patvērumu cietušajām sievietēm.  

 

Atsaucoties sieviešu vajadzībām reģionos un nodrošinot pakalpojumu pieejamību, ir 

izveidotas un atvērtas Centra MARTA filiāles Liepājā un Rēzeknē. 

 

Droši un ar lepnumu varam apgalvot, ka kopīgais Centra MARTA darbs 20 gados ir tuvinājis 

Latviju starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Latvija ir pieteikta un pārstāvēta kā 

starptautiski nozīmīgs partneris ar dzimumu līdztiesību saistīto jautājumu risināšanā. 

 

Kopš 2010. gada Centra MARTA Jaunatnes programmu ietvaros notiek ilgtermiņa darbs ar 

jauniešiem, ieguldot nākotnes sabiedrībā, kurā mazinās vardarbība.  

Izzinot un izaicinot tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus, kritiski analizējot to saistību 

ar ikdienas vardarbību, iespējams mazināt riskus piedzīvot vardarbību un kļūt par upuriem. 

Centra MARTA izveidotā Jauniešu grupu metodoloģija, jauniešu līderu apmācības, 

praktizētās nodarbības, sadarbība ar skolām un jauniešu centriem Latvijā ir izrādījusies 

veiksmīga, tiek novērtēta un pieprasīta Latvijas reģionos un partnerības valstīs.  

Latvijā Jauniešu grupu aktivitātēs ik gadu ilgtermiņā iesaistās ap 100 jauniešu.   

 

Forums Celies! ir Centra MARTA iniciatīva, lai, iesaistot vīriešus un zēnus,  tuvinātos mūsu 

kopīgajam mērķim - dzimumu līdztiesīgai un drošai sabiedrībai.  

 

Kļūstot par savas jomas ekspertiem un Latvijai līdz ar dalību Eiropas Savienībā no palīdzības 

saņēmējas kļūstot donorvalsti, pildot starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un 

atbalsta sniegšanā attīstības valstīm partnerībā ar Ārlietu ministriju, esam varējuši nodrošināt 

zināšanu un pieredzes pārnesi Centrālāzijas un Aizkaukāza valstīm, arī Baltkrievijai, Ukrainai 

un Moldovai.  

Centrs MARTA ir kompetenču vieta brīvprātīgajiem un labas prakses iespēja studentiem no 

visas pasaules. 

 

 

PAKALPOJUMI  

VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM SIEVIETĒM 

 

2020. gadā Centrā MARTA kopumā palīdzību saņēma 443 personas.  

Rīgā - 357 personas, Liepājā – 81, Rēzeknē – 5. 

314 sievietes Centrā MARTA vērsās pirmo reizi, kas ir ievērojami vairāk salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem.  

2020. gadā nodrošinātas 1557 psihologa konsultācijas, 468 jurista un 387 sociālā darbinieka 

konsultācijas. 

2 sievietēm tika nodrošināts drošs un ilglaicīgs patvērums anonīmajā dzīvoklī. 

8 sievietes apmeklēja 15 mākslas terapijas atbalsta grupas. 

7 sievietes apmeklēja kulinārijas meistarklasi. 

40 sievietēm bezmaksas palīdzība nodrošināta pilnībā par ziedotāju līdzekļiem.  

 

Centrā MARTA bezmaksas palīdzība klientēm tiek nodrošināta valsts programmas ietvaros 

sadarbojoties ar Rīgas Sociālo dienestu, kas apmaksā speciālistu konsultācijas. Centrs 

MARTA sedz individuālo gadījumu vadīšanas un pakalpojumu administrēšanas izmaksas. 
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Gadījumos, kad ir izlietots no valsts budžeta apmaksāto speciālistu konsultāciju apjoms vai 

gadījumos, kad cietušās sievietes vēlas palīdzību saņemt anonīmi, pakalpojumi pilnībā tiek 

nodrošināti par Centra MARTA līdzekļiem vai klientes personiskajiem līdzekļiem.  

2020. gadā 10 klientes daļu pakalpojumu Centrā MARTA saņēma par maksu.  

 

Visvairāk klientes bija vecuma grupā: 36 – 45 gadi – 46% 

                                                              26 – 35 gadi – 28% 

                                                              46 – 60 gadi – 17% 

                                                              18 – 25 gadi – 6% 

                                                              61 >                - 3% 

 

Dominējošais vardarbības veids: emocionāla vardarbība – 66% 

                                                     fiziska vardarbība – 28% 

                                                     seksuāla vardarbība – 5% 

                                                     vardarbīga kontrole – 80% 

 

Jadvigas stāsts 

Jadvigai jau  ir krietni pāri pusmūžam. Vairākus gadus viņa cieta no dēla vardarbības - 

emocionālas, fiziskas, ekonomiskas. Jadvigas dēls lietoja alkoholu un narkotiskās vielas, 

nestrādāja un neguva pastāvīgus ienākumus. Viņš regulāri izspieda naudu no mātes, kura 

strādāja un saņēma pensiju.  

Jadviga, lai izvairītos no atkārtotas vardarbības, laida dēlu dzīvoklī un deva naudu. 

Gadījumos, kad dēls tika atrasts uz ielas piedzēries, viņu nogādāja mājās pie Jadvigas.   

Jadviga vērsās Centrā MARTA, jo bija gatava sarežģītam lēmumam - pārtraukt attiecības ar 

savu dēlu.   

Centra MARTA juriste sagatavoja pieteikumu pagaidu aizsardzībai pret vardarbību, izskatīja 

līgumu par sociālo dzīvokli, sagatavoja iesniegumu par dēla izdeklarēšanu. 

Jadvigas dēlam vairs nebija tiesības uzturēties viņu līdz šim kopīgajā dzīvoklī. Ja jaunais 

vīrietis tur tomēr ieradās, Jadviga sauca policiju, kura viņas dēlu nogādāja patversmē. 

 

Visbiežāk vardarbības veicējs ir:  

• 211 gadījumos vardarbības veicējs ir vīrietis no ģimenes vai radu loka (laulātais, 

partneris, dēls, tēvs, patēvs, onkulis, audžumātes vīrs, adoptētāju dēls, māsas bijušais 

draugs, bijušais partneris, laulātais); 

• 3 gadījumos vardarbības veicēja ir sieviete no ģimenes vai radu loka (māte, partnera 

bijusī sieviete); 

• 7 gadījumos – vīrietis, sveša persona.  

 

 

PAKALPOJUMI CILVĒKU TIRDZNIECĪBĀ CIETUŠĀM PERSONĀM 

 

2020. gadā kopumā Centrā MARTA  palīdzība tika sniegta 16 cilvēku tirdzniecības upuriem. 

Sociālā rehabilitācija tika nodrošināta14 personām: 

• 8 sievietēm; 

• 2 nepilngadīgām meitenēm; 

• 4 vīriešiem. 
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6 cilvēku tirdzniecībā cietušas sievietes apmeklēja ziedu kārtošanas meistarklasi.  

 

Marijas stāsts 

Tagad Marijai jau ir 39 gadi. 

Līdz 17 gadu vecumam Marija dzīvoja nelielā Latvijas ciematā. Marijas māte bija bez darba, 

bet patēvs strādāja par elektriķi. Kopš 6 gadu vecuma Marija cieta no sava patēva seksuālas 

vardarbības. Emocionāla un fiziska vardarbība bija viņas ikdiena. Vecāki Mariju uz skolu 

laida tikai pirmos 2 gadus, vēlāk viņai bija jābūt mājās un  jāpieskata jaunākos brāļus un 

māsas, jārūpējas par mājlopiem. 

Kad Marijai bija 17 gadi, vecāki pateica, ka viņai ir jādodas strādāt uz kādu nelielu 

saimniecību Lietuvā.  

Marija nonāca seksuālajā ekspluatācijā. Viņa piedzīvoja smagu vardarbību. Vēlāk Marija 

nonāca trešo personu rokās, kuri Mariju aizsūtīja uz Vāciju, solot auklītes darbu. 

Vācijā Marija nonāca bordelī. Viņa nemitīgi saņēma draudus un viņai nebija nekādu cerību 

meklēt palīdzību. 

Marija tika seksuāli ekspluatēta arī Itālijā, vēlāk Francijā. Viņa to pieņēma kā savas dzīves 

normu. 

Marijai piedzima dēls. Latviju, zinot, ka vecāki viņu bija pārdevuši seksuālajai 

ekspluatācijai, viņa bija centusies aizmirst. 

Marijai pēc 20 prombūtnes un smagas ekspluatācijas gadiem, radās nepieciešamība sakārtot 

juridiskus dokumentus.  

MARTAs speciālistiem sadarbojoties ar citām organizācijām, izdevās palīdzēt Marijai 

atgriezties Latvijā. Viņa bija aizmirsusi latviešu valodu un baidījās iziet uz ielas, domādama, 

ka viņas ģimene varētu viņu sameklēt. 

 

“Viens no lielajiem iepriecinājumiem bija darbs ar manu pirmo cilvēku tirdzniecības klienti. 

Bija aizkustinoši redzēt, kā viņa ierauga iespēju risināt problēmas, kuras bija krājušās sen, 

kā viņa sāk veidot konkrētu darbības plānu, lai izmainītu savu ikdienas dzīvi. Kliente sāka 

apzināties, ka problēmas nevar ignorēt un ka tās ir jārisina.  

Klienta no sirds teiktais “paldies par darbu” man nozīmē ļoti daudz,” Annija, juriste.  

 

Palīdzības nodrošināšanai lietotais finansējums Rīgā, Liepājā un Rēzeknē: 

 

• Valsts programmas – 40,75% 

• Rīgas pilsētas pašvaldība – 3,78% 

• Ziedojumi – 33,16% 

• Projekti  - 22,31%  

 

Centra MARTA iecere ir veidot tādu modeli un veicināt tādu kultūru, kurā  palīdzības 

saņēmēja, atrisinot savas grūtības un labklājības vajadzības, kļūst par motivētu ziedotāju 

citām sievietēm, kas atrodas krīzē un meklē palīdzību.  

 

PAKALPOJUMU DAĻA 

KOMANDA 

 

Centrā MARTA nodrošina multidisciplināras komandas pakalpojumu, kas strādā arī ar augsta 

riska vardarbības un cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Palīdzības ietvaros sociālā darbinieka, 
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jurista un psihologa komanda plāno palīdzības iespējas un atbalsta cietušo personu 

rehabilitācijas procesā, tiek gatavoti juridiskie dokumenti tiesvedībai, nodrošināta 

psiholoģiskā palīdzība vardarbības seku mazināšanai, nepieciešamības gadījumā piesaistīti 

citi resursi un institūcijas. Cietušajiem ir iespēja apmeklēt atbalsta grupu. Nepieciešamības 

gadījumā MARTA nodrošina anonīmu patvērumu. 

 

“Šajā darbā ļoti liela nozīme ir tieši komandai. Dienās, kad šķita, ka viss ir slikti, - esmu 

dzirdējusi smagus stāstus un risinājumi rodas ļoti lēnām, ir svarīgi, ka kolēģi ir atbalsts - 

uzsmaida viens otram, piezvana un apvaicājas “Kā iet?”.  

Tie daži vārdi vai smaids šajā darbā dod spēku turpināt strādāt un virzīties uz priekšu.  

Prieks, ka esmu komandā ar labiem cilvēkiem,”Annija, Centra MARTA juriste  

 

NOTIKUMI 

 

2020. gadā darbu uzsāka Centra MARTA filiāle Rēzeknē. Pieaugot pieprasījumam pēc 

pakalpojumiem, komandai pievienojās jauni speciālisti -  5 Rīgā, 1 Liepājā un 4 Rēzeknē. 

 

“Nākamajā gadā jāturpina informēt Latgales sabiedrība par vardarbības un tās veidu 

atpazīšanu un palīdzības iespējām, kā arī jāattīsta starpinstitucionālā sadarbība, lai kopīgi 

veicinātu vardarbības prevenciju Rēzeknē un Latgalē, kā arī mazinātu vardarbības radītās 

sekas un sniegtu pilnvērtīgu atbalstu vardarbības upuriem,” Ligija Purinaša, Centra MARTA 

Rēzeknē vadītāja. 

 

Līdz ar COVID pandēmiju Latvijā tāpat kā visur pasaulē ievērojami pieauga vardarbībā 

cietušo sieviešu skaits, ievērojami palielinājās seksuālās vardarbības gadījumu skaits pret 

sievietēm no intīmā partnera. 

"Klientes dažkārt pat neapzinās, ka tā ir vardarbība, jo varmākam taču esot tiesības. Arvien 

biežāk klientes runā par seksuālās izmantošanas pieredzi bērnībā un pusaudžu gados," Līga, 

psiholoģe.   

 

Dažādo ierobežojumu dēļ sievietes ilgstoši bija spiestas palikt mājās kopā ar saviem 

pāridarītājiem un tieši mājas sievietēm kļuva par visnedrošāko vietu.  

Pandēmijas laika pieredze rāda, ka sievietēm samazinās iespēja sazināties un saņemt 

palīdzību, daļai sieviešu ir neiespējami pakalpojumu saņemt attālināti, jo mājās viņas tiek 

kontrolētas vai viņām nav droša piekļuve saziņai ar speciālistiem. 

Centra MARTA speciālisti individuāli izvērtējot katru gadījumu, meklēja drošāko veidu un 

nodrošināja labāko iespēju saņemt konsultācijas un sniegt pilnu atbalsta pakalpojumu. 

 

“…lielākais prieks ir, ka spējām atrisināt COVID radītos ierobežojumus un saglabājām 

pakalpojumus. Grūti ir pieņemt, ka kolēģi ilgstoši strādā daudz lielākā spriedzē nekā to 

vajadzētu,” Irina, Pakalpojumu daļas vadītāja. 
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#DODIEKŠĀ bezmaksas un atbildīgi treniņi ar Daini Zāģeri vasaras un rudens mēnešos 

kļuva par iespēju MARTAs speciālistiem pārvarēt slodzi, emocionālo spriedzi un fizisko 

nogurumu.  

 

“Visgrūtāk ir tad, kad kliente zaudē motivāciju un izvēlas neturpināt tiesas procesu, kurš jau 

ir uzsākts. Iekšēji tas brīdis radīja sajūtu, ka pusgadu ilgais darbs ir bijis bezvērtīgs, lai arī 

kliente sagatavotos dokumentus var izmantot arī vēlāk,” Annija, juriste.  

 

KĀPĒC VIŅŠ TĀ DARA? 

 

Atsaucoties Centra MARTA iniciatīvai, sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru 

Re:Baltica un žurnālisti Ingu Spriņģi izdevniecība “Zvaigzne ABC” latviešu valodā izdeva 

Landija Bankrofta grāmatu “Kāpēc viņš tā dara?”.  

Pateicoties plašam ziedotāju lokam Centrs MARTA grāmatu dāvināja 548 Latvijas reģionu 

un augstskolu bibliotēkām, krīžu centriem, sieviešu cietuma un reģionālo slimnīcu 

bibliotēkām, kā arī sociālā darba profesionāļiem un sievietēm, kurām grāmata ir vajadzīga, 

bet viņas to nevar atļauties. 

Grāmata “Kāpēc viņš tā dara?” neskaitāmām sievietēm pasaulē ir palīdzējusi pārtraukt 

vardarbīgas attiecības un mainīt savu dzīvi. 

 

SASNIEGUMI 

 

• Valsts kompensāciju cietušajiem neuzskata par ienākumu  

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nosaka, ka ar 2021. 

gadu kompensācija kriminālprocesā cietušai personai netiks uzskatīta par ienākumu 

un tas nebūs iemesls nepiešķirt sociālās palīdzības pabalstus vai saņemt trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kā tas bijis iepriekš. 

 

• Prostitūcijā iesaistītās personas netiek administratīvi sodītas  

No jūlija neeksistē regulējums, kas paredzēja administratīvi sodīt prostitūcijā 

iesaistītās personas. Pieņemot jauno Administratīvās atbildības likumu, 

Administratīvo pārkāpumu kodekss ir zaudējis spēku. Līdz ar to netiks sodītas 

seksuālajā ekspluatācijā iesaistītās personas. Jaunais likums paredz, ka sodus par 

administratīviem pārkāpumiem nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos vai 

pašvaldību saistošajos noteikumos. Attiecībā uz prostitūciju šāds likums joprojām nav 

ieviests. 

 

• Policija ziņas par vardarbību ģimenē sūta sociālajam dienestam  

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos nosaka policijas darbiniekiem 

vienotu rīcību gadījumos, kad ģimenē notikusi vardarbība. Vienota 

informatīva anketa nodrošina efektīvu iesaistīto institūciju sadarbību un 

uzliek pienākumu policijas darbiniekiem informēt pašvaldības sociālo dienestu 

visos gadījumos, kad izsaukumā konstatēta vardarbība vai tās draudu risks. 

 

• Memorands par cilvēku tirdzniecības novēršanu aviācijas nozarē 

Centrs MARTA, Patvērums “Drošā māja”, nacionālā aviokompānija airBa ltic 

un Iekšlietu ministrija, parakstot memorandu cilvēku tirdzniecības novēršanai, 

vienojušās par sadarbību. Latvija šobrīd ir kļuvusi par tranzītvalsti cil vēku 
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tirdzniecības shēmām un cilvēki no mazāk attīstītām valstīm aizvien biežāk tiek 

ekspluatēti Latvijā. 

 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA 

ALTERNATĪVAIS ZIŅOJUMS UN DALĪBA ANO SESIJĀ 

 

Februārī Ženēvā ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas sesijā tika izskatīts 

Latvijas kārtējais ziņojums par 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas 

izskaušanu. Latvijas ziņojums apkopo informāciju par paveikto, lai nodrošinātu dzimumu 

līdztiesību Latvijā - par sieviešu pārstāvību dažādās nozarēs, vardarbības ģimenē izskaušanu, 

cīņu ar cilvēku tirdzniecību, prostitūcijas samazināšanu, dzimumu stereotipu izglītībā 

mazināšanu, vienlīdzīgu iespēju darba tirgū veicināšanu.  

Kaut Dzimumu līdztiesības indekss Latvijā ir uzlabojies, tas tomēr aizvien ir zemāks par ES 

dalībvalstu vidējo rādītāju. 

Centrs MARTA Komitejai iesniedza alternatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sieviešu tiesību aizstāvību. Komiteja martā 

publicētajos noslēguma secinājumos atbalstīja Centra MARTA ieteikumus par atsevišķa 

Dzimumu līdztiesības likuma pieņemšanu, Stambulas konvencijas ratificēšanu un prostitūcijā 

izmantoto sieviešu atzīšanu par upuriem. 

 

LIKUMU UN NORMATĪVO AKTU IZMAIŅAS 

 

2020. gads ir bijis veiksmīgs, panākot tādas izmaiņas likumos un normatīvajos aktos, kas 

nenosoda cietušos un atvieglo palīdzības saņemšanu cietušajiem.  

• Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu vardarbībā cietušām personām COVID 

krīzes apstākļos, neapdraudot ne klientu, ne speciālistu veselību, Centrs MARTA 

rosināja Labklājības ministrijai un Rīgas Sociālajam dienestam noteikt, ka 

konsultācijas iespējams veikt attālināti. Ierosinājums tika ņemts vērā un ārkārtas 

situācijas laikā institūcijām un organizācijām, kuras piedāvā sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām, ir iespēja nodrošināt 

konsultācijas attālināti, saskaņojot ar klientu un pārliecinoties par klienta drošību. 

• Jūlijā  juridisko spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un spēkā 

stājās Administratīvās atbildības likums, kurā nav iekļauts pants par prostitūcijas 

ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu. Praksē tas nozīmē, ka valsts vairs nesoda 

sievietes un meitenes, kuras nonākušas seksuālajā ekspluatācijā.  

• Līdz ar augustu spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka 

vienotu regulējumu policijas rīcībai ģimenes vardarbības gadījumos, uzliekot par 

pienākumu policijai informēt sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā arī 

bāriņtiesu un tiesu par vardarbības ģimenē gadījumiem. 

• Atsaucoties Centra MARTA priekšlikumam, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 

grozījumus Civilprocesa likumā, kas nosaka, ka pagaidu aizsardzību pret vardarbību 

var lūgt visā Latvijā, neatkarīgi no aizskāruma nodarīšanas vietas. Gadījumos, kad ir 

nepieciešams drošs patvērums, iespējams, dodoties pat uz vistālāko Latvijas reģionu, 

likums paredz, ka pieteikumu var iesniegt no jebkuras pieteicēja atrašanās vietas 

Latvijā.  

Šādas izmaiņas ļauj nodrošināties pret iespējamu varmākas kontroli, ietekmējot           

attiecīgos dienestus un dod cietušajam iespēju brīvi ziņot par notikušo.  

 



 

8 

 

SEMINĀRI REĢIONOS 

 

Sadarbībā ar Labklājības ministriju ANO izsludināto 16 dienu vardarbības pret sievietēm 

novēršanai ietvaros notika 5 semināri  “Seksuālā vardarbība pret pieaugušo ģimenē. 

Starpinstitucionālā sadarbība un atbalsta iespējas” sociālā darba speciālistiem un citu nozaru 

ekspertiem. Tiešsaistes semināros piedalījās 420 eksperti, kuru galvenais ieguvums bija 

dalībnieku izpratnes stiprināšana par katras iestādes lomu cietušo atbalstīšanā un prevencijā. 

 

IKGADĒJAIS SIEVIEŠU SOLIDARITĀTES GĀJIENS 

 

8. martā notika ceturtais Sieviešu solidaritātes gājiens, kas sākās Esplanādē, iepretim LR 

prokuratūrai, virzījās garām Brīvības piemineklim un noslēdzās Doma laukumā.  

Gājiena dalībnieki tika aicināti izvēlēties neklusēt, jo VARDARBĪBAI PATĪK KLUSUMS. 

 

“Vardarbībai ir daudz un dažādas sejas. Tā noris tepat, mums blakus, dažreiz pat mūsu 

mājās, taču mēs izvēlamies to nepazīt. Mobings Latvijas skolās ir pielīdzināms epidēmijai. No 

vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete. Katra piektā sieviete ir cietusi no sava bijušā 

partnera vajāšanas. Vairāk kā puse sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos. Mēs 

slēpjam piedzīvoto, jo mums ir kauns un mēs par to jūtamies vainīgas. Mēs pārmetam 

sievietēm, kas cieš no vardarbības, jo vardarbīgais vīrietis ir bijusi viņu izvēle. Policija 

joprojām nesaskata iespēju sodīt personas, kas sabiedriskajā transportā apgrābsta gados 

jaunas sievietes un meitenes,” teikts aicinājumā gājiena dalībniekiem.  

 

Gājiens dalībniekus pie Prokuratūras uzrunāja Saeimas deputāte Inese Voika,  pie Brīvības 

pieminekļa Lotte Tisenkopfa-Iltnere, SIA MADARA Cosmetics līdzīpašniece un vadītāja un 

dzejniece Katrīna Rudzīte,  Doma laukumā Baltās lentītes vēstnieks Latvijā Ints Ķuzis, 

Saeimas deputāte Anda Čakša un luterāņu mācītāja Rudīte Losāne.  

 

JAUNATNES PROGRAMMAS 

DROSME RUNĀT UN DROSME RŪPĒTIES 

 

Projekta “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē” aktivitātēs 50 jauniešu 

grupās Latvijā un 15 jauniešu grupās ārvalstīs (Itālijā, Bulgārijā, Rumānijā, Kirgizstānā, 

Tadžikistānā, Turcijā, Spānijā) 3 gadu laikā piedalījās vairāk kā 400 jaunieši vecumā no 12 

līdz 18 gadiem Latvijā un vairāk  kā 200 pusaudžu un jauniešu vecumā no 12 līdz 25 gadiem 

ārvalstīs. 

Jauniešu grupu diskusijās atklājās drosme runāt un drosme risināt jauniešiem būtiskas tēmas: 

*pusaudžu mentālā veselība un vecumposma izaicinājumi; *mobings, mīti un patiesība par 

pornogrāfiju; *kā pasargāt pusaudžus no iekļūšanas cilvēku tirdzniecībā; *dzimte, vīrišķība 

un jauniešu iesaiste dzimumu līdztiesības veicināšanā u.c. 

Starptautiskā noslēguma konference 2020. gada rudenī, kurā  piedalījās speciālisti no 

Latvijas, ASV, Kanādas, Zviedrijas un Portugāles, kalpoja kā platforma projekta rezultātu 

atspoguļošanai, kuru lielākā vērtība ir jauniešu iedrošināšana un viņu vajadzību akceptēšana. 

Projekta laikā darbam ar jauniešiem apmācīti 100 Jauniešu grupu vadītāji Latvijā un vairāk 

kā 80 jauniešu grupu vadītāji ārvalstīs (Itālijā, Bulgārija, Rumānijā, Kirgizstānā, 

Tadžikistānā, Turcijā, Spānijā). 
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“Lielākais iepriecinājums ir lielā atsaucība no jaunatnes darbinieku un speciālistu puses, 

kuri vēlas apgūt Jauniešu grupu metodoloģiju,” Madara Mazjāne, Jaunatnes programmu 

vadītāja. 

 

FESTIVĀLS 

 

Vairāk kā 40 jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem no visas Latvijas augustā pulcējās Dagdā 

festivālā DROSME RŪPĒTIES.  

Trīs festivāla dienās viņi kopradīja un piedalījās dažādās neformālās izglītības aktivitātēs, 

stiprināja kritiskās domāšanas, situāciju analīzes un lēmumu pieņemšanas prasmes, kas attīsta 

jauniešu spējas iespējami veselīgi rīkoties krīzes situācijās, kā arī novērst šādu situāciju 

rašanos. Festivālā jauniešiem bija iespēja izzināt un diskutēt par jautājumiem attiecībā uz 

pašizziņu, veselīgām attiecībām, savu un citu emociju atpazīšanu un pārvaldīšanu, 

vardarbības veidiem (t.sk. cilvēku tirdzniecību), to atpazīšanu un atbilstošu reaģēšanu, kā arī 

stiprināt diskusiju veidošanas un konfliktu risināšanas prasmes. 

 

 

 

JAUNI PROJEKTI 

 

• Partnerībā ar Spāniju, Bulgāriju un Rumāniju uzsākts Erasmus+ KA2 startēģiskās 

partnerības projekts, kas paredz pilotēt Centra MARTA  izstrādāto Jauniešu grupu 

metodoloģiju projekta partnervalstīs. Projekta mērķis ir samazināt riska faktorus 

pusaudžu (vecumā no 12 līdz 18 gadiem) iekļūšanai vardarbīgās attiecībās un celt 

jaunatnes darba kvalitāti, veicot pētījumus un pielāgojot metodoloģiju katras projekta 

partnervalsts kultūrspecikai.  

 

• Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) projekts “Dare to Care Baltics”, kurā 

sadarbosies Latvija, Igaunija un Lietuva, adresēts tās prioritārajai jomai “drošs un 

stabils reģions”, galveno uzmanību pievēršot vardarbības mazināšanai un novēršanai 

Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū.  

• Ar ASV vēstniecības un ASV Valsts departamenta fonda (Alumni Engagement 

Innovation Fund) atbalstu uzsākts projekts “Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas 

un vardarbības novēršana Latvijas augstskolās”, kas veicinās sieviešu un meiteņu 

aizsardzību pret vardarbību, diskrimināciju un aizskaršanu. Projekta ietvaros ir 

paredzēts izveidot resursu studentiem, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, lai nošķirtu veselīgas un neveselīgas attiecības, atpazītu seksuālu 

uzmākšanos un seksuālu vardarbību, kā arī spētu identificēt brīdinājuma zīmes par 

potenciāli vardarbīgām attiecībām.  

 

FORUMS CELIES 

VĪRIŠĶĪBA KRĪZES LAIKĀ UN KĀPĒC MAN JĀNES MISKASTE? 

 

Sociālie tīkli, tiešsaistes diskusijas un darbnīcas, pievēršoties dažādiem vīrišķības un 

dzimumu līdztiesības aspektiem un reaģējot uz Covid krīzes radīto satraukumu, kļuva par 

tikšanās un drošu domapmaiņas vietu, izzinot gan vīrišķību un atpazīstot stereotipus, gan 

atklājot emocijas krīzes laikā. 
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Centrs MARTA arī 2020. gada bija Sarunu festivāla LAMPA dalībnieks, piedāvājot 

tiešsaistes diskusiju “Kāpēc man vienmēr jānes miskaste? Vīrietis dzimumu līdztiesības 

laikmetā” Forums Celies daudz uzmanības veltīja tiem izaicinājumiem, ar kādiem jauni 

vīrieši sastopas šodienas sabiedrībā, ir uzsāktas divas jaunas iniciatīvas – Foruma “Celies!” 

podkāsts un darbnīcas vīriešiem par veselīgu vīrišķību un dzimumu līdztiesību.  

  

“Priecē veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar White Ribbon Canada kustību pieredzes 

pārņemšanai, kā iesaistīt vīriešus sarunā par vardarbības mazināšanu un dzimumu 

līdztiesību,” Madara Kanasta, Forums Celies vadītāja. 

 

ATBALSTS BALTKRIEVIJAI 

 

Ārlietu ministrijas finansēta projekta ietvaros Centrs MARTA sadarbībā ar Baltkrievijas 

nevalstiskajām organizācijām no septembra līdz decembrim nodrošināja juridisku, 

psiholoģisku un praktisku palīdzību cietušajām personām, kā arī sniedza atbalstu vardarbības 

seku dokumentēšanā.  

Kopumā Centrs MARTA ir sniedzis palīdzību 693 cilvēkiem Baltkrievijā, kas krietni 

pārsniedz plānoto, jo situācija Baltkrievijā pasliktinājās, daudzas izziņotās palīdzības 

saņemšanas iespējas izrādījās neefektīvas vai vienkārši pārstāja darboties, palīdzības lūgumu 

skaits pieauga. Sākotnējās prioritātes bija medicīniskās, praktiskās un juridiskās palīdzības 

sniegšana, bet smago traumu dēļ daudzi medicīniskās palīdzības meklētāji tika novirzīti pie 

citām organizācijām, kas specializējas medicīniskās palīdzības sniegšanā. Ģimenēm, kas 

zaudējušas apgādniekus, liels atspaids bija praktiskā palīdzība, pārtikas preču piegāde. 

Savukārt nodrošināt advokātu vizītes bija īpaši svarīgi arī tādēļ, ka daudziem ieslodzītajiem tā 

bija vienīgā saziņas iespēja ar ārpasauli. 

Neraugoties uz to, ka Baltkrievija ir Latvijas kaimiņvalsts, daļā Latvijas sabiedrības ir 

vērojama vienaldzība un ignorance pret Baltkrievijā notiekošo. Lukašenko režīma upuru 

stāsti ir dažādi. Pēdējos mēnešos no valsts sankcionētas vardarbības ir cietuši gan pazīstami 

aktīvisti, gan garāmgājēji, kas atradušies nepareizā vietā un nepareizā laikā. Protestu un 

streiku organizētāji apzinās, ka pakļauj riskam savu drošību, taču daudziem Baltkrievijas 

iedzīvotājiem aresti vai uzbrukumi ir nākuši pilnīgi negaidīti. OMON spēki bieži nenēsā 

nekādas atpazīšanas zīmes un aizturētajiem nesniedz nekādus paskaidrojumus.  

Kāds vīrietis tika piekauts un aizturēts ceļā uz mājām, jo viņam pie jakas bija 

baltsarkanbaltais karogs (Baltkrievijas karogs līdz Lukašenko nākšanai pie varas, tagad to 

izmanto Lukašenko opozīcija). Kāda sieviete stāsta, ka viņas draugs tika aizturēts un notiesāts 

par administratīvajiem pārkāpumiem, jo miliči viņu bija redzējuši ar baltsarkanu lietussargu 

rokās. Vīrietis, kurš uz asfalta uzrakstīja “Не забудем” (“Neaizmirsīsim”) tika notiesāts uz 2 

gadiem cietumā.  

Daudzas sievietes, kuras piedalās protestos vai streikos, saskaras ar varasiestāžu draudiem 

atņemt bērnus. Kādas daudzbērnu ģimenes gadījumā uz laiku tika aizturēti abi vecāki un 

bērni ievietoti bērnunamā. Tāpat Baltkrievijā cilvēki bez iemesla tiek atlaisti no darba vai 

viņiem tiek pieprasīts aiziet no darba “pēc paša vēlēšanās”. Tas smagi ievaino šo cilvēku 

ģimenes, jo bieži vien atlaistais vai arī arestētais ir ģimenes vienīgais apgādnieks. 

Pēc sadursmes ar varasiestādēm no Lukašenko režīma cietušajiem nereti ir nepieciešama 

medicīniskā palīdzība. Vairākas nedēļas apcietinājumā var nomainīt vairākas nedēļas 

slimnīcā - kur cietušajiem bieži rodas grūtības apmaksāt ārstēšanu, jo viņi ir zaudējuši 
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ienākumus. OMON spēki nebaidās izmantot spīdzināšanas metodes pret mierīgajiem 

protestētājiem.  

Kāda deviņpadsmitgadīga studente aizturēšanas brīdī tika smagi piekauta, un pēc tam, kad 

viņa iesniedza sūdzību par milicijas vardarbību, viņa tika atskaitīta no universitātes un 

ilgstoši vajāta, draudot izvarot.  

Par vairākiem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem ar Centra MARTA atbalstu ir uzsāktas 

vairākas tiesvedības Lietuvā un Čehijā, kā arī sadarbībā ar Hāgas Starptautisko krimināltiesu 

tiek gatavota prasība par spīdzināšanu un noziegumiem pret cilvēci. 

Sadarbojoties ar Baltkrievijas organizāciju “Наш Дом” kopīgiem spēkiem tika izveidots 

brīvprātīgo tīkls visā Baltkrievijas teritorijā, pievēršoties arī mazākām pilsētām un ciemiem, 

kur iedzīvotāji ir mazāk aizsargāti. Īpašs sasniegums bija palīdzības līnijas izveidošana, 

institucionalizēšana un uzturēšana. Palīdzības līnija ne tikai uzklausa palīdzības lūgumus un 

koordinē to apmierināšanu, bet arī kalpo kā sava veida psiholoģiskais atbalsts cietušajiem un 

atgādinājums, ka viņi nav pamesti likteņa varā. 

Centrs MARTA sadarbībā ar Krīžu un konsultāciju centru SKALBES nodrošināja psihologu 

kvalifikācijas celšanas apmācības Baltkrievijas speciālistiem, lai pēc iespējas novērstu 

brīvprātīgo izdegšanu. 

 

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA 

 

Uzbekistānā, Tadžikistānā un Kirgizstānā Ārlietu ministrijas finansēta projekta “Vardarbības 

pandēmija globālās Covid-19 krīzes laikā. Riski, novēršana, risinājumi” ietvaros notika 

virkne tiešsaistes apmācību semināri ģimenes centru pakalpojumu sniedzējiem, sieviešu 

organizāciju līderēm, žurnālistiem un elektronisko mediju pārstāvjiem, lai nodrošinātu 

efektīvu ģimenes atbalsta struktūru un sistēmu ieviešanu. 

Taškentā rezidējošais Latvijas vēstnieks Mihails Popkovs Tadžikistānas semināru atklāšanā 

uzsvēra, ka dzimuma līdztiesības jautājumi ir viena no Latvijas attīstības sadarbības 

prioritārajām jomām atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības jaunajam ietvaram Agenda 

2030. Tika atzīmēts arī šī attīstības sadarbības projekta nozīmīgums pandēmijas apstākļos, lai 

sniegtu atbalstu Centrālāzijas valstīm globālās krīzes izraisīto sociālekonomisko izaicinājumu 

mazināšanā. 

Centra MARTA īstenotā projekta mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto vardarbību 

ģimenē un vardarbību pret sievietēm, paaugstināt vardarbībā cietušo pakalpojumu sniedzēju, 

aktīvistu, līderu un politikā iesaistīto sieviešu un žurnālistu un citu mediju pārstāvju 

profesionālo kompetenci, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvu atbalsta struktūru un sistēmu 

ieviešanu Kirgizstānā, Tadžikistānā un Uzbekistānā.  

Centrālāzijas valstis ir viens no Latvijas ārpolitikas un attīstības sadarbības prioritārajiem 

reģioniem, kurā Centra MARTA eksperti jau vairākus gadus nodod savu pieredzi un 

ekspertīzi, lai stiprinātu šo valstu īstenotās reformas arī labas pārvaldības un izglītības jomās.  

 

 

 

CENTRS MARTA LIEPĀJĀ 

PAVEIKTAIS UN SASNIEGTAIS 2020. gadā 

LIEPĀJA  

 

2020. gada augustā apritēja 3 gadi, kopš Centrs MARTA Liepājā sniedz kompleksu 

starpdisciplināru palīdzību vardarbībā cietušām personām. Kopumā gandrīz 550 bezmaksas 
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jurista, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijās palīdzību saņēmušas 115 sievietes un 23 

viņu bērni. Visbiežāk nepieciešama bijusi jurista un psihologa palīdzība.  

18 sievietes ir piedalījušās atbalsta grupās, kas ir īpaša iespēja gan saņemt, gan sniegt 

atbalstu, meklējot katrai savu veidu kā dzīvot tālāk drošā un harmoniskā vidē. 

 

ES NEESMU VAIRS VIENA 

Emīlija, liepājniece, 36 gadi 

Mans stāsts ir par to, ka mēģinām tomēr turpināt dzīvi kopā. Esam procesā, mācāmies lai 

nebūtu vairs līdzīgas situācijas. Analizējam katrs savu rīcību. Mums abiem prioritāte tomēr 

ir bērni. 

Bijām tik ļoti saauguši, bet atnākusī krīze parādīja, ka esam lieli individuālisti un 

nerespektējam viens otru. 

Mūsu vecākajam dēlam tūlīt būs 13 gadi, meitai ir 6 un drīz mums būs vēl viena meitiņa. 

Paldies Centram MARTA par atbalstu! Tajās dažās konsultāciju reizēs pie MARTAs 

psiholoģes ieraudzīju sevi pavisam no citas puses! Es beidzot sadzirdēju to, ko vienmēr biju 

zinājusi par sevi, bet neuzdrīkstējos pieņemt. 

Es apzinājos, ka ir jāsāk liels darbs ar sevi. Man ir jāmaina sava dzīve.  

Konsultācijas man palīdzēja ieraudzīt mūsu attiecību problēmas, kuras mūs ieveda krīzē. Es 

sapratu, ka vainīgo nav, - mēs katrs esam ar savu pieredzi un pagātni. Mēs nemācējām 

savādāk risināt attiecību grūtības. Esmu priecīga, jo beidzot esam iemācījušies sarunāties un 

respektēt viens otra vajadzības.  

Pēc jurista konsultācijas sapratu, ka patiesībā arī negribu šķirties, lai gan dusmās un 

aizvainojumā par to domāju. 

Bērni ir sajūsmā par bērnu psiholoģi un joprojām jautā, vai nevaram aizbraukt pie viņas! 

Man šī bija ļoti vērtīga pieredze un atspēriena punkts manai dzīvei. 

Turklāt pavisam noteikti zinu, - ja kādreiz būs vajadzīga palīdzība, es neesmu vairs viena.” 

 

2020.gadā tika Centra MARTA Liepājas filiālē palīdzību saņēma 81 sieviete. Palīdzību pirmo 

reizi saņēma 54 sievietes. Nodrošinātas 51 sociālā darbinieka, 132 jurista konsultācijas un 75 

psihologa konsultācijas.  

Visbiežāk palīdzība bija nepieciešama sievietēm vecumā no 36 līdz 45 gadiem. 

Atbalsta grupu vardarbībā cietušajām apmeklēja 5 sievietes. 

 

2020.gadā Centrs MARTA Liepājā aktīvi iesaistījās Liepājas attīstības programmas 2021-

2027 izstrādē, uzsverot cietušo vajadzībās balstītu pakalpojumu attīstības nepieciešamību, kā 

arī nepieciešamību uzlabot starpinstitucionālo sadarbību vardarbības gadījumos. 

Tieši pēc Centra MARTA iniciatīvas Liepājā tika organizētas vairākas starpinstitūciju 

sanāksmes, lai meklētu labākus risinājumus vardarbības ģimenē gadījumu risināšanai. 

 

“Nākotnē noteikti ir jāturpina iesāktās iniciatīvas un pakāpeniski jāpilnveido sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums cietušajiem, lai tas būtu daudz piemērotāks cietušā vajadzībām. 

Kā nevalstiskai organizācijai liels izaicinājums ir nodrošināt darba nepārtrauktību, jo ne 

vienmēr ir iespējams piesaistīt finansējumu pamatdarbībai. Daudz darāmā ir institūcijas 

sadarbības veicināšanā, kas sevī ietver ne tikai jaunas sadarbības prakses, bet arī 

domāšanas maiņu. Atskatoties uz šiem trim gadiem, var teikt - daudz ir paveikts, un tas dod 

pārliecību, ka viss turpināsies,” Juris Dilba, Centra MARTA Liepājā vadītājs. 
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CENTRS MARTA RĒZEKNĒ  

PAVEIKTAIS UN SASNIEGTAIS 2020. gadā 

RĒZEKNE 

 

2020.gada 1.aprīlī tika uzsākta Centrs MARTA Rēzeknes filiāles veidošana.  

Noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārvaldi “Sociālais dienests”. 

Jūnijā tika sākti filiāles telpu remonta un labiekārtošanas darbi, kas tika pabeigti oktobrī. 

Izveidota Rēzeknes filiāles starpdisciplinārā komanda un nodrošinātas speciālistu apmācības. 

Centrs MARTA Rēzeknē piedāvā bezmaksas sociālā darbinieka, psihologa un jurista 

konsultācijas.  

   

“Prieks par aktīvu darbošanos Latgales reģionā un progresīvu ideju attīstīšanu vietējā 

sabiedrībā par spīti dažādiem lokālo uzskatu un pārliecību vējiem,” Ligija Purinaša, Centra 

MARTA Rēzeknē vadītāja. 

 

Pirmā kliente Centrā MARTA Rēzeknē konsultēta novembrī. 

Kopumā palīdzību meklējuši vairāk kā 10 cilvēki, 5 personām nodrošināti bezmaksas 

pakalpojumi. 

 

NEPIECIEŠAMĪBU palīdzību krīzes un vardarbības situācijās saņemt pēc iespējas tuvāk 

savai faktiskajai dzīvesvietai apliecina lielā iedzīvotāju interese par sniegtajiem 

pakalpojumiem un atbalsta iespējām. 

 

REALITĀTE skaidri atklājas to cilvēku stāstos un vajadzībās, kuri vēršas Centrā MARTA 

Rēzeknē.  Sociālās problēmas ir ilgušas gadiem, piemēram, atkarības, veselības problēmas, 

traumatiska pieredze - bērnības, emocionālās/fiziskās/ekonomiskās vai seksuālās vardarbības 

sekas, naudas trūkums psihologa un jurista konsultācijām, ieilguši konflikti, tai skaitā strīdi 

par bērnu aizgādību, uzturlīdzekļu piedziņu. 

 

VAJADZĪBA gadījumu risināšanā iesaistīt valsts un pašvaldību institūcijas – tiesu, policiju, 

bāriņtiesu un sociālo dienestu, pierāda tāda sadarbības modeļa nepieciešamību, kas ļautu 

institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem efektīvi sadarboties, nevainojot un pasargājot 

cietušo.    

 

Stājoties spēkā atkārtotai ārkārtējai situācijai, speciālistu konsultācijas daļēji tika organizētas 

attālināti, ievērojot Covid-19 epidemioloģiskās izplatības ierobežošanas noteikumus.  

 

KOMPETENCE UN APMĀCĪBAS 

• speciālistu apmācībai un starpinstitucionālās sadarbības izveidei notika divi Centra 

MARTA semināri; 

• sadarbībā ar Valsts Probācijas dienestu Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs 

“Cilvēku tirdzniecības problemātika. Kā atpazīt upuri un novirzīt pēc palīdzības”; 

• platformā ZOOM notika seminārs “Seksuālā vardarbība pret pieaugušo ģimenē. 

Starpinstitucionālā sadarbība un atbalsta iespējas”.  
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Ir izstrādāta Centra MARTA sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība un vadlīnijas, kas tiks 

papildinātas atbilstoši aktuālajiem pakalpojumiem un jaunām praksēm, kuras tiks ieviestas 

attīstot un pilnveidojot starpdisciplinārās komandas darbu. 

 

IEGULDĪTAIS DARBĀ AR JAUNATNI 

Ziemeļvalstu dienu ietvaros Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs  notika 

interaktīva darbnīca studentiem “Kas ir dzimumu līdztiesība un kāpēc par to ir svarīgi runāt?” 

un darbnīca jaunatnes lietu speciālistiem un pedagogiem “Pusaudži un veselīgas attiecības. 

Kas ir mobings un kā par to runāt ar pusaudžiem?”.   

Oktobrī uzsākām darbnīcu ciklu “Drosme runāt: dzimumu līdztiesība un veselīgas attiecības 

augstskolu vidē”, kurā iesaistījušies Rēzeknes jaunieši.  

 

SADARBĪBA 

2020. gadā ir ielikti pamati turpmākai sadarbībai ar  vietējiem uzņēmējiem. Lieliska 

sadarbība veidojusies ar SIA “KUUPCOFFEE” un Latvijas Sarkanā Krusta Latgales 

komiteju. Centrs MARTA Rēzeknē saņēmis arī uzaicinājumu sadarbībai ar Valsts Probācijas 

dienestu. 

 

NOTIKUMI 

Lūznavas muiža kļuva par Centra MARTA komandas pulcēšanās vietu, kur kolēģi no Rīgas, 

Liepājas un Rēzeknes plānoja organizācijas izaugsmes stratēģiju un atskatījās uz Centra 

MARTA 20 darbības gados paveikto. 

 

FINANSĒJUMS:  

ziedot.lv administrētā programma “A/S Latvijas valsts meži 2020” 

EEA un “Norway Grants” un Norvēģijas vēstniecība 

ASV vēstniecība Rīgā un ASV Valsts departamenta Alumni Engagement Innovation Fund 

(AEIF).  
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FINANSĒJUMS 

 

MADARA Cosmetics, AS; Atbalstu Latviju, biedrība; Studenšu korporācija IMERIA, 

EAZYBI, SIA; EazyOne, SIA; Mobilly, SIA; Rīgas Lutera draudze, Ģimenes psiholoģijas 

centrs LĪNA, Vijas Plūmes ārsta prakse, SIA; Raxti, SIA;  Loyalty Services, SIA; Man vairs 

nevajag šo, SIA; More Than Knitwear, SIA; Rīgas Zonta klubs; Iecavas sieviešu klubs 

“Liepas”; individuālie ziedotāji; Rīgas Starptautiskais sieviešu klubs, AVON Cosmetics, 

Giving for LATVIA, UK ONLINE GIVING FOUNDATION; Finlands Svenska 

Marthaforbund (Somija), Venner AV Martasenteret, Fellesorganisasjonen (Norvēģija), 

Amerikas latviešu apvienība, SISTERHOOD IS GLOBAL INSTITUTE, Donor Direct 

Action ziedotāji (ASV), Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Somijas vēstniecība Latvijā, 

Norvēģijas vēstniecība Latvijā, Nīderlandes vēstniecība Latvijā, Kanādas vēstniecība Latvijā, 

ASV vēstniecība Latvijā, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā.  

 

PROGRAMMAS UN PROJEKTI 

 

• Valsts programma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu 

kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem”. 

• Valsts programma „Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām 

pilngadīgām personām”. 

• Rīgas sociālā dienesta programma "Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas 

nodrošināšana pieaugušajiem". 

• Rīgas Domes labklājības departamenta programmas krīzes intervences pakalpojuma 

nodrošināšanai krīzes situācijā nonākušām personām ar bērniem; 

• OAK fonda un valsts budžeta NVO līdzfinansējuma programmas projekts „Drosme 

rūpēties. Vardarbības prevencija jauniešu vidē”.  

• Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

„Erasmus+” projekts “Prevencija ++. Neformālā izglītība un prevencija.”  

(“Prevention++. Non-formal education and prevention work”). 

• ASV vēstniecības Latvijā finansēti projekti “Atbalsts speciālistiem preventīvajā darbā 

ar pusaudžiem, lai novērstu pret viņiem vērstu un viņu starpā esošu psiholoģisko, 

fizisko un seksuālo vardarbību” un “Parunāsim par sieviešu līdztiesību! izbraukuma 

podkāsta "Starp mums, meitenēm, runājot" ieraksta sesija Liepājā”. 

• Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014 – 2020 gadam projekts “Sievietes un 

bērni – droši savā pilsētā”. 

• Nodibinājuma “Fonds Ziedot.lv” administrēts AS Latvijas valsts meži ziedojuma 

projekts “Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle 

Rēzeknē”. 

• Nodibinājuma “Fonds Ziedot.lv” administrēts Swedbank ziedojuma projekts “Stiprāki 

Kopā”. 

• Valsts budžeta finansēts NVO fonda programmas  projekts “Biedrības “Centrs 

MARTA” darbības stiprināšana”. 

• Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes finansēts projekts “IZCEĻAM un nostiprinām 

vērtības un attieksmes”. 

• Valsts budžeta finansēts un Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras 

administrēts projekts “Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”. 

• Ārlietu ministrijas finansēts projekts “Vardarbības pandēmija globālās Covid-19 

krīzes laikā. Riski, novēršana, risinājumi”. 

http://www.marta.lv/marta-darbiba/projekti/viriesu-iniciativa-drosme-rupeties
http://www.marta.lv/marta-darbiba/projekti/viriesu-iniciativa-drosme-rupeties
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• Valsts budžeta programmas finansējuma “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

ietvaros sadarbībā ar Baltkrievijā strādājošām nevalstiskajām organizācijām sniegt 

psiholoģisko, praktisko, juridisko un medicīnisko palīdzību personām, kuras cietušas 

no cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijas Republikā pēc 2020. gada 9. augusta 

prezidenta vēlēšanām. 

• Valsts budžeta programmas finansējums “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

psihologu kvalifikācijas celšanas apmācībām Baltkrievijas speciālistiem;  

• Eiropas Komisijas finansējuma programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un 

valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Sabiedrības saliedētības pasākumi” 

līdzfinansēts projekts “Tiecoties uz Taisnīgu un Efektīvu Modeli Kompensāciju 

Piešķiršanā Seksuālās Vardarbības Upuriem” (“Towards Fair and Effective 

Compensation Scheme to Victims of Sexual Violence” (FAIRCOM)). 

• Baltijas jūras valstu padomes finansēts projekts “Ja tu runāsi, es piebalsošu!” (“If you 

speak up, I will join!”). 

• ASV vēstniecības un ASV Valsts departamenta fonda (Alumni Engagement 

Innovation Fund) līdzfinansēts projekts “Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un 

vardarbības novēršana Latvijas augstskolās” 

• Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

„Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “Pilnveidota un uzlabota Jauniešu 

grupu metodoloģija veselīgu attiecību veidošanai” . 

• Baltijas jūras valstu padomes finansēts projekts “Drosme rūpēties! Baltijas valstīs” 

(“Dare to Care Baltics”). 

• Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģu finanšu instrumentu 2014.-2021.gdam 

Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” projekts 

“Sieviešu tiesību kultūra – Demokrātijas stūrakmens”. 

• Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība” 

projekts “Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, 

labklājību un interešu aizstāvību”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


