
Apmeklējiet nidirect.gov.uk/see-the-signs, 
zvaniet PSNI pa tālruni 101 vai konfidenciālas 
24 stundu palīdzības tālruņa līniju 
0808 802 1414. 

kuru informēt. Tās var apspriest drošības plānu, kas 
izstrādāts, lai palīdzētu un atbalstītu jūs.

Informācijas atklāšana
Saskaņā ar šo shēmu jūs varat saņemt informāciju, 
pat ja neesat to lūdzis. Policija var apsvērt informācijas 
atklāšanu, ja tā ir saņēmusi informāciju par jūsu partneri, 
kas var pakļaut jūs vardarbības ģimenē un kaitējuma 
riskam.

Ja tiek izlemts atklāt informāciju, policija informēs jūs vai 
personu, kas tiek uzskatīta par tādu, kas vislabāk varētu 
jūs aizsargāt. Tas tiek darīts personīgi, un, ja vēlaties, 
atbalsta darbinieks var apmeklēt šo tikšanos kopā ar 
jums. Tā var būt kāda persona, piemēram, no Victim 
Support NI vai Women’s Aid. Visa atklātā informācija 
ir konfidenciāla, un to drīkst izmantot tikai ar mērķi jūs 
aizsargāt. 

Informācijas atklāšanas tikšanās reizē jūs lūgs parakstīties 
par to, ka informāciju neizpaudīsiet, izņemot tikai ar 
policijas iepriekšēju piekrišanu.  

Ņemiet vērā, ka policijas pārbaudes un informācijas 
atklāšana negarantē drošību. Tomēr policija pārliecināsies 
par to, ka zināt, kāds atbalsts jums ir pieejams.

Policijas un atbalsta 
kontaktinformācija
Jūs varat sazināties ar PSNI, zvanot pa nesteidzamas 
palīdzības tālruni 101. 

Steidzamos gadījumos vienmēr zvaniet pa tālruni 
999.

Ja vēlaties iegūt informāciju par jautājumiem, kas saistīti 
ar vardarbību ģimenē, varat sazināties bez maksas arī 
ar neatkarīgām atbalsta organizācijām, kas norādītas 
nākamajā lappusē.

24-hour domestic and sexual violence helpline  
(24 stundu palīdzība vardarbības ģimenē un seksuālas 
uzmākšanās gadījumos)
bezmaksas tālrunis: 0808 802 1414 
e-pasts: 24hrsupport@dvhelpline.org
īsziņa: „support” uz 07797 805839
Women’s Aid Federation Northern Ireland   
(Ziemeļīrijas Sieviešu palīdzības federācija)
tālrunis: 028 9024 9041 
e-pasts:  info@womensaidni.org
Victim Support Northern Ireland  
(Atbalsts upuriem Ziemeļīrijā)
tālrunis: 028 9024 3133 (Belfast) 
 028 7137 0086 (Foyle)
e-pasts: belfast@victimsupportni.org.uk 
 foyle@victimsupportni.org.uk
Men’s Advisory Project Northern Ireland 
(Ziemeļīrijas Vīriešu konsultatīvais projekts) 
tālrunis: 028 9024 1929 (Belfast) 
 028 7116 0001 (Foyle); 
e-pasts: info@mapni.co.uk
Men’s Action Network  
(Vīriešu rīcības tīkls)
tālrunis: 028 7137 7777 
e-pasts: admin@man-ni.org VARDARBĪBAS ĢIMENĒ 

UN PĀRIDARĪJUMU 
ATKLĀŠANAS SHĒMA 
(DVADS)



Kas ir Vardarbības ģimenē 
un pāridarījumu atklāšanas 
shēma (DVADS)?
DVADS ir policijas īstenota shēma, kas ļauj policijai ievākt 
ziņas par jūsu partneri, ja pastāv bažas par tā vardarbīgu 
uzvedību pagātnē.

Tā ļauj arī citām personām, ko pazīstat, jautāt par jūsu 
partneri, ja tās ir nobažījušās par jūsu partnera vardarbīgu 
rīcību pagātnē.

Lai pieteiktos shēmai, jābūt vismaz 16 gadus vecam.

Personai, kura, jūsuprāt, var būt pakļauta riskam,  
ir JĀBŪT Ziemeļīrijas pastāvīgajam iedzīvotājam.

Kas notiek?
Ja policijas pārbaudes atklāj, ka jūsu partneris ir 
rīkojies vardarbīgi vai ļaunprātīgi, vai pastāv cita 
informācija, kas norāda, ka esat pakļauts riskam, policija 
apsver dalīšanos ar savā rīcībā esošo informāciju.  

Ja tiek pieņemts lēmums dalīties ar šo informāciju, jūs 
to saņemsiet kā riskam pakļauta persona. Atsevišķos 
gadījumos to var saņemt persona, kura tiek uzskatīta par 
tādu, kas vislabāk varētu jūs aizsargāt, piem., sociālais 
darbinieks.

DVADS galvenais nolūks ir radīt cilvēkiem drošību. 
Tās mērķis ir palīdzēt jums izdarīt uz informāciju balstītu 
izvēli par attiecību turpināšanu vai pārtraukšanu.

Shēma darbojas divos veidos:
1. „Tiesības jautāt”

 Tas attiecas uz gadījumiem, kad jūs vai kāda jums 
zināma persona (piemēram, ģimenes loceklis 
vai draugs) vēršas tieši policijā ar lūgumu sniegt 
informāciju.

 Iesniegumu iesniedz, aizpildot veidlapu. 
Veidlapa un turpmāka informācija par shēmu ir 
pieejama PSNI tīmekļa vietnē 
psni.police.uk/crime/domestic-abuse/dvads/, 
kā arī nidirect tīmekļa vietnē 
nidirect.gov.uk/see-the-signs.

2 „Tiesības stāstīt” 

 Tas attiecas uz gadījumiem, kad policija ir saņēmusi 
netiešu informāciju par jūsu drošību un pēc atbilstošām 
pārbaudēm izlēmusi to atklāt, lai jūs aizsargātu.

Kā darbojas „Tiesības jautāt”?
Šī shēmas daļa ietver trīs soļus:   

Pirmais kontakts ar policiju
Kad policija ir saņēmusi iesniegumu, tā to apstiprina, 

izmantojot iesnieguma veidlapā norādīto drošas 
sazināšanās metodi. Pēc tam policija veic sākotnējas 
pārbaudes savās sistēmās.

Ja policija konstatē, ka esat pakļauts tūlītējam kaitējuma 
riskam, jebkurā shēmas procesa posmā tā veiks 
darbības, lai pēc iespējas ātrāk atklātu jebkādu savā 
rīcībā esošu informāciju.

Personīga tikšanās
Atkarībā no sākotnējo pārbaužu iznākuma (un ja nav 
konstatēts tūlītējs risks) policija uzaicina iesniedzēju uz 
personīgu tikšanos. Tas ļauj policijai iegūt turpmāku 
informāciju iesnieguma atbalstam. Šajā tikšanās reizē būs 
nepieciešams identitātes fotogrāfisks apliecinājums.  

Lēmums par atklāšanu
Atkarībā no tikšanās iznākuma policija, sadarbojoties ar 
citām drošību sargājošām iestādēm, apspriež pieejamo 
informāciju. Pēc tam tās izlemj, vai informācijas atklāšana 
būtu likumīga, nepieciešama un samērīga, lai aizsargātu 
jūs no jūsu partnera. Ja tiek nolemts atklāt informāciju, 
tās nolemj, kuru informēt. Tās var apspriest drošības 
plānu, lai palīdzētu un atbalstītu jūs.    

Kā darbojas „Tiesības stāstīt”?
Šī shēmas daļa ietver tikai divus soļus:

Informācijas saņemšana
Policija saņem netiešu informāciju un veic sākotnējas 
pārbaudes savās sistēmās. Policija arī novērtē, vai pastāv 
tūlītējs risks.

Lēmums par informācijas atklāšanu
Atkarībā no saņemtās informācijas un iespējamiem 
riskiem policija, sadarbojoties ar citām drošību 
sargājošām iestādēm, apspriež pieejamo informāciju. Pēc 
tam tās izlemj, vai informācijas atklāšana būtu likumīga, 
nepieciešama un samērīga, lai aizsargātu jūs no jūsu 
partnera. Ja tiek nolemts atklāt informāciju, tās nolemj, 


