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Policijas lēmums par nošķiršanu un 
pagaidu aizsardzība pret vardarbību

Kāds no taviem tuviniekiem (laulātais, partneris, brālis, māsa, bērns u.c.) 
pret tevi vērš jebkura veida vardarbību

Ja tev ir nepieciešama tūlītēja aizsardzība:

Ja tu esi drošībā, bet varmāka var atkārtoti apdraudēt tevi:

FIZISKA VARDARBĪBA
jebkurš fizisks aizskārums, 
piemēram, sišana, speršana, 
žņaugšana u.c.

PSIHOLOĢISKA VARDARBĪBA
jebkurš mutisks, emocionāls vai 
psiholoģisks aizskārums, piemēram, 
draudēšana, noniecināšana u.c.

EKONOMISKA VARDARBĪBA - jebkura darbība, kas vērsta uz upura pakļaušanu, 
varmākam izmantojot savu pārāko finansiālo situāciju, piemēram, finanšu resursu 
kontrolēšana, upura ienākumu atņemšana, aizliegums strādāt u.c.
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Iesniedz tiesā pieteikumu,
lai saņemtu lēmumu par 
pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību

Ja lēmuma pieņemšanai būs 
nepieciešami papildus pierādījumi,
tiesa tos izprasīs un izlems 
pieteikumu par pagaidu aizsardzību 
20 dienu laikā

Tiesa lēmumā var noteikt varmākam 
dažādus aizliegumus - netuvoties tev 
un taviem bērniem, tavam mājoklim, 
darba vietai, skolai un citām vietām, 
nesazināties ar tevi

Tiesa pieņems lēmumu ne 
vēlāk kā nākamajā darba 
dienā pēc pieteikuma 
saņemšanas

  Par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
  Par vardarbības veidiem
  Kur vērsties pēc palīdzības
  Kā izstrādāt savu drošības plānupretvardarbibu.lv

SEKSUĀLA VARDARBĪBA 
jebkurš seksuāls aizskārums, piemēram, 
izvarošana, uzspiests vai vardarbīgs 
dzimumakts, vardarbīga iesaistīšana 
seksuālās darbībās u.c.

VARDARBĪGA KONTROLE
jebkura darbība, kas ietver aizskaršanu, 
piespiešanu, pazemošanu, iebiedēšanu 
vai vajāšanu

Ja varmāka pārkāpj policijas lēmumu vai tiesas lēmumu, zvani atbildīgajam policijas darbiniekam 
vai 110. Policijas pienākums ir nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. Policijas darbinieks var izmantot 
piespiedu līdzekļus (fizisku spēku u.c.), lai nodrošinātu policijas lēmuma izpildi. Par tiesas lēmuma 
nepildīšanu varmāku var saukt pie kriminālatbildības.

APMEKLĒ UN UZZINI VAIRĀK: Zvani uz bezmaksas 
atbalsta tālruni noziegumos 
cietušajiem:

Policijas lēmums par 
nošķiršanu darbosies uz 
laiku līdz 8 dienām

Ja vēlies, lai aizsardzība darbotos 
ilgāk par 8 dienām, ar policijas 
starpniecību vari iesniegt 
tiesai pieteikumu par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību

vai
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Policijas darbinieka pienākums ir novērst 
vardarbības draudus un viņam ir tiesības 
pieņemt lēmumu par tūlītēju varmākas 
nošķiršanu, lai aizsargātu tevi un tavus bērnus

Policijas darbinieks var uzlikt 
pienākumu varmākam nekavējoties 
pamest mājokli, netuvoties tev un 
nesazināties ar tevi
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