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Aizsardzība pret vardarbību

VARMĀKA PAMET MĀJVIETU AIZLIEGUMS TUVOTIES



Pagaidu aizsardzības pret vardarbību 
līdzekļi (nosaka tiesa)
pienākums atstāt mājokli un aizliegums tam 
tuvoties;

aizliegums uzturēties noteiktās vietās;

aizliegums satikties un uzturēt fizisku vai vizuālu 
saskari;

aizliegums jebkurā veidā sazināties (personīgi vai ar 
citu personu starpniecību);

aizliegums izmantot personas datus;

citi aizliegumi un pienākumi.



AIZSARDZĪBA PRET VARDARBĪBU
Policijā: Tiesā:

Lēmums par nošķiršanu Lēmums par pagaidu aizsardzību 
pret vardarbību

Pamats: Tūlītēji draudi personas 
dzīvībai, brīvībai vai veselībai

Pamats: Jebkāda veida vardarbība

Lēmumu pieņem nekavējoties 
(izsaukuma vietā)

Lēmumu pieņem ne vēlāk kā 
nākamajā darba dienā vai līdz 20 d.

Spēkā līdz 8 dienām Spēkā līdz 30 dienām vai līdz 1 
gadam

Pēc policijas lēmuma pieņemšanas 
var iesniegt pieteikumu tiesā

Pieteikums saistīts ar prasības 
celšanu tiesā



Policijas lēmums par nošķiršanu

No 2014.gada 31.marta līdz 2015.gada 
31.decembrim:

~7000 izsaukumi uz «ģimenes konfliktiem» / 163
Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu

Pamats: Tūlītēji draudi personas dzīvībai, brīvībai 
vai veselībai

Upura iesniegums policijai



PAPV pieteikums tiesai
Pēc policijas lēmuma vai patstāvīgs pieteikums

Veidlapa (MK not. Nr.161 pielikumā)

Iesniedz tiesā pēc vardarbības vietas

Nākotnes prasība

Pierādījumi: apliecinājums par sniegto ziņu patiesumu

 izskata 1 vai līdz 20 dienu laikā

Aizsardzība bērnam

Lēmuma izpildi uzrauga Valsts policija



Riski upura drošībai
 Policijas pienākums aizsargāt upuri un «noturēt» 
pagaidu aizsardzību

Slepkavības risks (palielina slepkavības risku 5X): 
1) Draudi nogalināt

2) Žņaugšana

3) Seksuāla vardarbība

4) Ar laiku pieaugoša fiziskā vardarbība

5) Kontrole pār vardarbības upura ikdienas gaitām

«Šķiršanās uzbrukums»



Ārstniecības iestādes pienākums 
ziņot par vardarbību (1)

Ārstniecības likuma 56.1 panta pirmā daļa: «Ja 
ārstniecības iestāde sniedz palīdzību pacientam un ir 
pamats uzskatīt, ka pacients cietis no vardarbības, 
ārstniecības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 
stundu laikā paziņo par to Valsts policijai».

Pacientu tiesību likuma 10.panta piektās daļas 
6.punkts: informāciju par pacientu tiesai, prokuratūrai, 
policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, 
bāriņtiesai, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas 
iestādei sniedz tikai pēc šo institūciju rakstveida 
pieprasījuma.



Ārstniecības iestādes pienākums 
ziņot par vardarbību (2)
Kriminālprocesa likuma 369.panta pirmā daļa un otrās 
daļas 3.punkts: viens no kriminālprocesa uzsākšanas 
iemesliem var būt ārstniecības personas vai ārstniecības 
iestādes ziņojumu par traumām, slimībām vai nāves 
gadījumiem, kuru cēlonis varētu būt noziedzīgs 
nodarījums.

No 01.01.2018. nebūs nepieciešams personas iesniegums 
kriminālprocesa uzsākšanai par vardarbību ģimenē

Jau šobrīd Kriminālprocesa likuma 7.panta otrā daļa: 
«Kriminālprocesu var uzsākt arī tad, ja nav saņemts 
pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums, ja šī 
persona sakarā ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem pati 
nespēj īstenot savas tiesības.»



MK 04.04.2006. noteikumi Nr.265 «Medicīnisko 
dokumentu lietvedības kārtība»16.pielikums:



Diskusijai:
Kas būtu nepieciešams?
Skrīninga forma vardarbības atpazīšanai (Somijas piemērs)

Modelis pārmaiņām. Ārstniecības iestādes protokols
vardarbības ģimenē un vardarbības pret vecāka gadagājuma
personām atpazīšanai, dokumentēšanai un ziņošanai

24/7 dežurējošais soc.darbinieks

Pieeja patversmēm, sevišķi pielāgotas patversmes vecāka
gadagājuma personām

Vardarbības ģimenē un vardarbības pret vecāka
gadagājuma personām jautājumu iekļaušana ārstniecības
personu sertifikācijai (izglītībā vai tālākizglītībā)

Citi…?



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Papildus info

zane@marta.lv

Matīsa iela 49-3, Rīga

www.marta.lv

67378539 

mailto:zane@marta.lv
http://www.marta.lv/

