Ar vardarbību ģimenē
saistītās informācijas
atklāšanas programma
Cilvēku pasargāšana no vardarbības ģimenē
Šī informatīvā brošūra ir paredzēta jums, ja jūs esat attiecībās un jūs
uztraucaties par to, ka jūsu partneris iepriekš varēja agresīvi uzvesties.

Latvian

Kas ir Ar vardarbību ģimenē saistītās
informācijas atklāšanas programma?
Šīs programmas mērķis ir sniegt jums formālo mehānismu, lai
jūs varētu apjautāties un saņemt plašāku informāciju par savu
partneri, ja jūs esat noraizējušies par to, ka jūsu partneris pagātnē
varēja agresīvi uzvesties.
Ja policijas veiktās pārbaudes liecina par to, ka jūsu partnerim
ir ieraksts par vardarbīgu uzvedību, vai ja policijas rīcībā ir cita
informācija, kas liecina, ka pastāv risks, ka jūsu drošība varētu būt
apdraudēta, atrodoties kopā ar savu partneri, tad policija apsvērs
iespēju dalīties ar jums šajā informācijā.
Šīs programmas mērķis ir palīdzēt jums, pamatojoties uz sniegto
informāciju, pieņemt lēmumu sakarā ar to, vai jūs vēlaties turpināt
šīs attiecības, vai nē, kā arī šīs programmas mērķis ir sniegt un
nodrošināt jums turpmāko palīdzību un atbalsta sniegšanu, kad
jūs pieņemat attiecīgo lēmumu un izdarāt savu izvēli.

Domestic Abuse I Page 2

Kas var pieprasīt atklāt noteikto informāciju?

Saskaņā ar šo Programmu informācijas atklāšana un izpaušana
ir dalīšanās noteiktajā informācijā par jūsu partneri vai nu ar
jums, vai ar trešo personu nolūkā aizsargāt jūs no iespējamās
vardarbības ģimenē.
• Jūs varat iesniegt pieteikumu par savu partneri, ja jums rodas
bažas, ka jūsu partneris var jums nodarīt miesas bojājumus;
• Jebkura ieinteresētā trešā persona tāda kā, piemēram, viens no
jūsu vecākiem, kaimiņš vai draugs arī var iesniegt pieteikumu, ja
viņi ir noraizējušies par jums;
• Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz trešā persona, tad, iespējams,
ka tā ne vienmēr varēs saņemt informāciju par jūsu partneri.
Labāk šī informācija ir jāsaņem kādam citam, piemēram,
jums vai kādai personai, kas spēj jūs aizsargāt no iespējamas
vardarbības ģimenē;
• Attiecīgā informācija tiks sniegta tikai kādai personai, kas
spēj izmantot šo informāciju, lai aizsargātu jūs no iespējamas
vardarbības ģimenē.
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Kā es varu iesniegt pieteikumu informācijas
saņemšanai?
Kā sazināties ar policiju
Pastāv daudz dažādu veidu, kā jūs varat sazināties ar policiju:
Jūs varat
• Ierasties policijas iecirknī;
• Piezvanīt uz ierasto (ārkārtas situācijām neparedzēto) policijas
tālruņa numuru 101; vai
• Uz ielas aprunāties ar kādu no policijas darbiniekiem.
Jūsu vietējā policijas iecirkņa darbinieki var arī piedāvāt citus
komunikācijas veidus, kādā veidā ar viņiem varētu sazināties. Par
to viņi jums paziņos uz vietas.
Ja jūs uzskatāt, ka pastāv tiešais miesas bojājumu nodarīšanas
risks un ja kāds ir pakļauts šim riskam, vai ja pastāv ārkārtas
situācija, jums vienmēr būtu jāzvana uz tālruņa numuru 999.

Pirmais solis: Pirmatnējā sazināšanās ar policiju
Kad jūs sazinieties ar policiju, policijas ierēdnis vai policijas
personāla darbinieks piefiksēs un pierakstīs ziņas par to, kas
pamudināja jūs veikt šīs informācijas pieprasījumu par jūsu
partneri, kā arī apjautāsies par to, kāda rakstura attiecības pastāv
starp jums un jūsu partneri.
Viņi arī uzprasīs jums, kad un kur var droši ar jums atkārtoti
sazināties.
Jums būs arī jānorāda jūsu vārds, uzvārds, adrese un dzimšanas
datums. Vēlāk jums būs jāiesniedz arī jūsu identitātes
apliecinājuma dokumenti.
Policija īstenos dažas sākotnējās pārbaudes, pamatojoties uz jūsu
iesniegto informāciju, kā arī veiks sākotnējo risku novērtējumu.
Šo sākotnējo veicamo pārbaužu mērķis ir palīdzēt policijai noteikt,
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vai pastāv kāds neatliekamais jautājums vai problēmsituācija, kas
nekavējoties jāatrisina.
Šīs pārbaudes netiks veiktas, kamēr jūs atrodaties policijas iecirknī
( jums klātesot).
Gadījumā, ja, runājot ar policijas pārstāvjiem, jūs sniedzat
pierādījumus par notikušo kriminālnoziegumu, kuru ir
pastrādājis jūsu partneris – piemēram, jūs stāstāt policijai, ka
jūsu partneris ir sitis jūs, tad policija var sākt izmeklēt šo lietu kā
kriminālnoziegumu, kā arī var apcietināt jūsu partneri.
Šajā sadarbības posmā netiek veikta nekāda informācijas
atklāšana un izpaušana, ja vien tas ir nepieciešams, lai jums
nekavējoties nodrošinātu aizsardzības sniegšanu.
Gadījumā, ja policija uzskata, ka jūs esat pakļauti riskam un
ka jums ir nepieciešama aizsardzība pret miesas bojājumu
nodarīšanas riskiem, viņi nekavējoties veiks atbilstošos
pasākumus un darbības.

Otrais solis: Tikšanās “aci pret aci”, lai aizpildītu
iesniedzamu pieteikumu
Atkarībā no Pirmā Soļa iznākuma rezultāta, no jums, iespējams,
vēlāk pieprasīs piedalīties tikšanās, kas tiks sarīkota “aci pret
aci” ar policiju. Šīs tikšanās mērķis ir noteikt papildu informāciju
saistībā ar jūsu pieteikuma iesniegšanu, lai varētu izvērtēt
jebkādus riskus un lai jūs varētu uzrādīt un iesniegt jūsu
identitātes apliecinājuma dokumentus. Identitātes apliecinājuma
dokumenti ir Identitātes dokuments (ID) ar fotogrāfiju un cits
Identitātes dokumenta veids ( ja Identitātes dokuments (ID)
ar fotogrāfiju nav pieejama, policija izskatīs citus Identitātes
dokumentu veidus).
Var izmantot šādus identitātes dokumentu (ID) veidus:
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• Jūsu pase;
• Jūsu autovadītāja apliecība;
• Sadzīves komunālo pakalpojumu rēķins;
• Jūsu bankas konta izraksts;
• Jūsu pabalstu grāmatiņa; vai
• Jūsu dzimšanas apliecība.
Pēc tam policija izmantos šo tikšanās reizi, lai iegūtu no jums un
apkopotu vairāk informācijas par attiecību raksturu, kuras pastāv
starp jums un jūsu partneri, lai palīdzētu policijai noteikt, vai jūs
esat pakļauti riskam saistībā ar vardarbību ģimenē.

Otrais solis Turpinājums: 1
Policija var veikt attiecīgās pārbaudes un aprunāties ar citiem
dienestiem, tai skaitā arī ar Brīvības atņemšanas iestādi, Probācijas
dienestu un Sociālās aprūpes dienestiem, par pamatu ņemot to
informāciju, kuru jūs sniedzat policijai.
Viņi strādās pēc iespējas ātrāk, lai pabeigtu attiecīgo pārbaužu
īstenošanu, taču, atkarībā no apstākļiem, dažu pārbaužu veikšana
var aizņemt vairāk laika, kamēr policija nesaņems atbilstošos
rezultātus.
Tiek paredzēts, ka maksimālais laiks, kas ir nepieciešams,
lai pabeigtu visu procesu, ieskaitot pārbaužu veikšanu un
informācijas atklāšanu, ja tiks pieņemts lēmums par tās
izpaušanas nepieciešamību, sastāda 35 dienas.
Policija rīkosies nekavējoties, ja kādā brīdī viņi uzskatīs, ka jūs
esat pakļauti riskam un ka jums ir nepieciešama aizsardzība
pret iespējamo miesas bojājumu nodarīšanas risku.
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Trešais solis: Vairāku dienestu tikšanās, lai
apsvērtu informācijas atklāšanas iespēju
Policijas darbinieki satiksies ar citiem aizsardzības pasākumu
sniegšanas dienestiem (tādiem kā Probācijas dienests, Brīvības
atņemšanas iestāde, Sociālās aprūpes dienesti), lai apspriestu to
informāciju, kuru jūs esat snieguši policijai, kā arī lai apspriestu
papildu informāciju, kuru policija, iespējams, ir saņēmusi savu
veikto pārbaužu laikā, kā arī jebkādu atbilstošo, ar jūsu jautājumu
saistīto informāciju, kuru policija varēja saņemt no dienestiem, ar
kuriem tā aprunājās. Vairāku dienestu tikšanās laikā tiks pieņemts
lēmums par to, vai jebkāda informācijas atklāšana ir likumiska,
nepieciešama un saskaņota, lai aizsargātu jūs no jūsu partnera.
Ja viņi nolems atklāt šo informāciju, tad viņiem būs jāizlemj, kam
būtu jāsaņem šī informācija, kā arī jāsastāda drošības plāns, kas
būtu pielāgots jūsu vajadzībām, lai nodrošinātu jums palīdzības
sniegšanu un atbilstošo atbalstu.

Ceturtais solis: Iespējamā informācijas atklāšana
Kāda veida informāciju var jums sniegt
Ja veiktās pārbaudes parāda, ka attiecībā uz jūsu partneri ir
ieraksti par vardarbīgajiem kriminālnoziegumiem vai ja rīcībā
ir kāda cita informācija, kas parāda, pa pastāv neatliekamā
nepieciešamība atklāt informāciju, lai novērstu turpmāko
iespējamo vardarbību, policija var atklāt šo informāciju jums vai
kādai citai personai, kura spēj sniegt jums labāku aizsardzību.
Personas iepriekšējā sodāmība tiek uzskatīta par konfidenciālo
informāciju, un šo informāciju atklās tikai tad, ja tā ir likumīga
un piemērota, kā arī ja pastāv steidzama nepieciešamība veikt
šīs informācijas izpaušanu, lai novērstu jaunus iespējamus
noziegumus.
Ja veiktās pārbaudes neparāda, ka pastāv steidzama
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nepieciešamība veikt informācijas atklāšanu, lai novērstu
turpmākās noziedzīgās darbības, policija jums par to paziņos.
Tas var notikt tāpēc, ka par jūsu partneri nav nekāda informācijas
ieraksta par vardarbīgajiem, noziedzīgajiem nodarījumiem vai
ja rīcībā nav informācijas, kas varētu norādīt uz to, ka jūs esat
pakļauti kādam miesas bojājumu nodarīšanas riskam no jūsu
partnera puses. Vai arī var gadīties, ka rīcībā ir kāda informācija
par jūsu partneri, bet nav pietiekama pamatojuma, kas pierādītu,
ka pastāv kāda neatliekamā nepieciešamība atklāt šo informāciju.
Var arī gadīties, ka jūsu partneris nav nonācis policijas redzeslokā
saistībā ar vardarbīgajiem noziegumiem, vai arī, ja nav pietiekami
daudz informācijas, kas norādītu uz to, ka jūs būtu pakļauti
miesas bojājumu nodarīšanas riskam no jūsu partnera puses,
taču jūsu partnera uzvedība liek jums satraukties. Šajā gadījumā
policija vai cits atbalsta sniegšanas dienests var sākt rīkoties, lai
nodrošinātu jums aizsardzību, sniedzot padomus un nodrošinot
atbalstu.

Jūsu tiesības saņemt informāciju
Saskaņā Ar vardarbību ģimenē saistītās informācijas atklāšanas
programmu jūs varat saņemt informācijas atklāšanu pat tajā
gadījumā, ja jūs to neesat pieprasījusi. Tas notiek tajos gadījumos,
ja policija saņem informāciju par jūsu partneri, kurš, pēc viņu
domām, pakļauj jūs ar vardarbību ģimenē saistītajam riskam. Šādā
gadījumā policija var izvērtēt šīs informācijas izpaušanu jums vai
kādai citai personai, kura, viņuprāt, var nodrošināt jums labāku
aizsardzību.
Lēmumu par informācijas atklāšanu jums vai kādai citai
personai tajā gadījumā, ja jūs neesat pieprasījuši šīs informācijas
atklāšanu, pieņems vairāku dienestu sanāksmes laikā, kā arī
šīs informācijas atklāšana tiks veikta tikai tajā gadījumā, ja šī
informācija ir likumīga un atbilstoša, kā arī ja pastāv neatliekamā
nepieciešamība veikt šīs informācijas atklāšanu, lai novērstu
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turpmākos iespējamos noziedzīgos nodarījumus.

Svarīgā piezīme
Jums būtu jāzina, ka policijas veiktās pārbaudes vai jebkāda veida
informācijas atklāšana netiek uzskatīta par drošības garantiju.
Policija tomēr pārliecināsies par to, ka jūs zināt, ka ir pieejama
vietējā un valsts nodrošinātā palīdzības sniegšana.
Pēc tam, kad jūs saņemsiet informāciju
Vai es varu pateikt savai ģimenei un draugiem par to? Man tiešām
ir nepieciešams ar kādu aprunāties.
Ja jums tiek atklāta informācija, jums tā ir jāuzskata par
konfidenciālo informāciju. Tā jums tika sniegta tikai tajā nolūkā, lai
jūs varētu veikt pasākumus, lai aizsargātu sevi. Jums šī informācija
nav jāatklāj nevienam citam, pirms jūs nebūsiet aprunājušies
ar policiju vai ar personu, kura sniedza jums šo informāciju, un
pirms viņi nav ar jums vienojušies par to, ka ar šo informāciju var
dalīties.
Ņemot vērā to noteikumu, ka šī informācija tiek uzskatīta par
konfidenciālo, jūs varat:
• Izmantot šo informāciju, lai justos drošībā;
• Izmantot šo informāciju, lai drošībā justos visi bērni, kuri ir
iesaistīti šajā situācijā;
• Apjautāties, kāds atbalsts ir pieejams;
• Lūgt padomu par to, kā pašiem justies drošībā un kā garantēt
drošību citiem cilvēkiem.
Policija var pieņemt lēmumu nesniegt jums informāciju tajā
gadījumā, ja policija uzskata, ka jūs varat atklāt šo informāciju
citiem cilvēkiem. Tomēr policija veiks pasākumus un spers
noteiktos soļus, lai jūs aizsargātu, ja jūs esat pakļauti miesas
bojājumu nodarīšanas riskam.
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Policija var celt prasību pret jums, ja informācija tiek izpausta
bez policijas piekrišanas, kas varētu nozīmēt civillietas vai
krimināllietas procesa uzsākšanu. Jums jāapzinās, ka tas ir
noziedzīgs nodarījums (saskaņā ar 1998. gada Likuma par
Datu aizsardzību 55. pantu), ko pastrādā persona “apzināti vai
bez nodoma iegūstot vai izpaužot personas datus bez datu
apstrādātāja piekrišanas”, kas šajā gadījumā parasti ir policija.
Ja informācija netiek atklāta, taču jums vēl joprojām ir bažas
par savu problēmsituāciju, un jūs vēlaties saņem plašāku
informāciju par to, kā varētu sevi aizsargāt, tad šim nolūkam
ir pasākumu kopums, kurus jūs varat veikt, lai aizsargātu sevi
nākotnē.
Policija var sniegt jums informāciju un nodrošināt konsultācijas
par to, kā pasargāt sevi un kā atpazīt ar vardarbību ģimenē
saistītās brīdinājuma pazīmes. Pastāv arī vairāki speciālistu sniegto
pakalpojumu dienesti un organizācijas, kas sniedz informāciju
par vardarbību ģimenē, kā var pārtraukt vardarbību un kā
var sadarboties ar attiecīgajām iestādēm, lai nepieciešamības
gadījumā tās varētu iejaukties.
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Atbalsta sniegšanas dienestu tālruņu numuri
Jūs varat sazināties ar policijas iecirkni pa tālruņa numuru 101.
Ārkārtas gadījumā vienmēr zvaniet uz 999.
Ja jūs labprāt vēlētos saņemt papildu palīdzību un atbalstu sakarā
ar jautājumiem par vardarbību ģimenē, tad jūs varat sazināties
ar jebkuru no turpmāk uzrādītajiem valsts atbalsta sniegšanas
dienestiem:
Ar vardarbību ģimenē saistītā Valsts atbalsta sniegšanas
dienesta tālruņa numurs - 0808 2000 247
Broken Rainbow - 0300 999 5428
Vīriešiem konsultāciju tālruņa numurs - 0808 801 0327
Stalking atbalsta sniegšanas dienesta tālruņa numurs 0808 802 0300
Jūs varat arī lūgt policijai sniegt jums informāciju par speciālistu
pakalpojumu sniegšanas dienestiem un organizācijām, kuras
pastāv netālu no jūsu dzīvesvietas.
Ar
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