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 Iedzīvotāju skaits: 25 093 (uz 01.01.2016.)

 Bezdarba līmenis: 5.3% (uz 01.08.2016.)

 Etniskā struktūra: 83.6% latvieši, 11.3% krievi, 1.7% 

baltkrievi, 3.9% citi (ukraiņi, poļi, lietuvieši)

 Demogrāfiskā slodze: 654 bērni, jaunieši un pensionāri 

uz 1000 strādājošiem

Fakti par Valmieru



Cilvēktirdzniecības gadījumu skaits

 5 identificēti gadījumi (Valmierā)

• 1 gadījumā personas radiniece vērsās sociālajā
dienestā

• 1 gadījumā informācija sociālajā dienestā saņemta no
b-bas «Patvērums «Drošā māja»»

• pārējos – pašvaldības sociālā darbinieka darba gaitā
ar klientu, ciešā sadarbībā ar b-bu «Patvērums
«Drošā māja»»

 6 neidentificēti gadījumi (no Latvijas novadiem)

• sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības
cietušām personām saņemšanas laikā nodibinājumā
«Centrs Valdardze»



Viens gadījums no prakses

 23 gadus jauna sieviete, latviete, bērnību pavadījusi bērnu namā;

 invaliditāte no bērnības – garīgās attīstības traucējumi, kombinējas ar vājdzirdību;

 prasmes patstāvīgai dzīvei + bērna audzināšanā ieguvusi uzturoties krīzes
centrā;

 viegli pakļaujas citu ietekmei, nekritiska attieksme un nespēja rīkoties riska
situācijās;

 informācija no radinieces + ziņas no ārvalsts sociālā dienesta LR Tieslietu
ministrijai: persona atrodas vardarbīgā laulībā;

 gadījuma risināšanas gaitā atbalsts un pakalpojumi no b-bas «Patvērums «Drošā
māja»»; pakalpojumi Latvijas Samariešu apvienības krīzes centrā «Māras
centrs»; sadarbība ar LR Valsts robežsardzi;

 personas dzīvesvieta pēc pakalpojumu saņemšanas ārpus Valmieras pilsētas
robežas; informācija nodota deklarētās dzīvesvietas sociālajam dienestam;

 ir aizdomas, ka persona varētu būt atkārtoti iesaistīta cilvēktirdzniecībā



Ierobežojošie faktori darbā attiecībā uz 
cilvēktirdzniecības novēršanas 

jautājumiem

 zināšanu trūkums, un tieši upuru identificēšanas jomā

 konkrēta rīcības modeļa neesamība

 finansiāla atbalsta iespējas

 Pašvaldībā nav koordinators šai jomā

 atbalsta mehānisma neesamība



Institūciju sadarbība pašvaldības līmenī
• Pašvaldības iestādes
(Bāriņtiesa, Sociālo lietu
pārvalde, Pašvaldības policija)

• Valsts iestādes (Valsts policija,
NVA, Probācijas dienesta
Valmieras nodaļa u.c.)

• Nevalstiskās organizācijas
(b-ba «Patvērums «Drošā
māja»», nodibinājums «Centrs
Valdardze», nodibinājums
«Valmieras novada fonds» u.c.)

• Ārstniecības personas un
iestādes (ģimenes ārsti,
speciālisti, SIA «Vidzemes
slimnīca»)

• Izglītības iestādes

PAŠVALDĪBA



Starpinstitūciju sadarbības 
vērtējums vietējā līmenī



Preventīvie pasākumi 
pašvaldībā I

 2011.09.–2012.01. b-bas «Patvērums «Drošā māja» organizēta
informatīvās kampaņas «Atver acis» ietvaros konference Rīgā,
apmācot bibliotekārus no Rīgas un reģioniem

 Iekšlietu ministrijas un b-bas «Patvērums «Drošā māja»» projekta
«Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru
risinājums” (HESTIA) 12.04.2015. un 13.04.2015. apaļā galda
diskusija dažādu jomu speciālistiem



Preventīvie pasākumi 
pašvaldībā II

 b-bas «Patvērums «Drošā māja»» projekta „Multidisciplināras
iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros 04.09.2015.
un 05.09.2015. informatīvās aktivitātes Jauniešu dienas ietvaros
pilsētā, Valmieras Integrētā bibliotēkā, Jaunatnes centrā «Vinda»

 14.09.2016. un 15.09.2016. Siguldā, b-bas «Patvērums «Drošā
māja»» projekta «Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības:
daudznozaru risinājums» (HESTIA) ietvaros seminārs «Fiktīvās
laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru
izglītošana»



Sociālie pakalpojumi

 sociālā darba speciālistu 
pakalpojumi, tai skaitā sociāla 
rakstura konsultācijas

 psihologa pakalpojumi

 krīzes centra pakalpojums

 zupas virtuves pakalpojums

 naktspatversmes pakalpojums

 sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi

 sociālās aprūpes pakalpojumi

 sociālās palīdzības iespējas

Preventīvie sociālie pakalpojumi

psihoterapeita, klīniskā psihologa 
konsultācijas

bērnu emocionālās audzināšanas 
apmācības

aizbildņu apmācības

prasmju apmācību grupas 
nodarbības vecākiem

izglītojošas un atbalsta grupas 
nodarbības vecākiem



Valmieras pilsētas pašvaldības budžets 

sociālajai aizsardzībai 2016.gadā 2,3 miljoni euro

Sociālo lietu pārvalde (sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība)

Pašvaldības pansionāts «Valmiera»

atbalsts sociālajā sfērā darbojošos nevalstisko organizāciju

darbības nodrošināšanai

atbalsts Asinsdonoru nodaļai SIA «Vidzemes slimnīca»



Pašvaldības izaicinājumi

 rīcības plāna izstrāde

 starpinstitūciju darba grupas izveidošana, nosakot koordinatoru
šajā jomā

 vietējo nevalstisko organizāciju iesaistīšana atbalsta tīkla
veidošanā

 dzīvojamās telpas, citu atbalsta veidu nodrošinājums personai un
ģimenei

 Pašvaldības piešķirtā finansējuma sociālām lietām sabalansēšana

 pašvaldības līmenī īstenotās cilvēktirdzniecības novēršanas
kampaņas

 apkārtējo novadu iesaiste ?
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