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1. Cietušo tiesību aizsardzība kā starpinstitucionāli 
preventīvs fenomens un tās loma kopējā valsts 
tiesību politikā
 Kriminālās justīcijas sistēma – nozari regulējošie tiesību akti, tos īstenojošās valsts 
pārvaldes un tiesībsargājošās institūcijas – ir viens no stabilu sabiedrību veidojošiem elemen-
tiem. Brīdī, kad noticis noziedzīgs nodarījums, šai sistēmai ir jābūt spējīgai ne tikai reaģēt, pro-
ti, pārtraukt prettiesisko darbību, noskaidrot likuma pārkāpējus, saukt tos pie likumā noteiktās 
atbildības, piemērot un izpildīt sodu, bet arī atjaunot tādu tiesisko līdzsvaru visām iesaistītajām 
pusēm, kāds tas bija pirms likuma pārkāpuma. Ja noziedzīgu nodarījumu uztver tikai kā konkrētā 
likuma pārkāpēja konfliktu ar valsti, tad prettiesiskās darbības pārtraukšana, aizdomās turētās 
personas notiesāšana un tai sekojošā soda izpilde ir pietiekama valsts reakcija uz noziedzīgu 
nodarījumu. Tomēr ikvienā noziedzīgā nodarījumā ir iesaistītas divas puses: gan persona, kas li-
kumu pārkāpusi, gan persona, kuras tiesības likuma pārkāpuma gadījumā ir bijušas prettiesiski 
aizskartas1, respektīvi, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs un cietušais (vai cietušie). Raugoties no 
šāda skata punkta, ir iespējams formulēt jautājumu – kā valsts kriminālās justīcijas sistēmai būtu 
jāreaģē, lai reakcija būtu adekvāta: vai jāreaģē uz likuma pārkāpumu vai faktu, ka kāds cilvēks ir 
cietis no otras personas pretlikumīgām darbībām? Ja pieņemam, ka noziedzība ir ne tikai kādas 
konkrētas tiesību normas pārkāpums, bet vienlaikus arī kādas personas tiesību aizskārums, 
kura dēļ tai nodarīts emocionāls, fizisks vai materiāls kaitējums, tad ir pamats uzskatīt, ka valsts 
pienākums ir ne tikai tiesiskā, bet arī sociālā taisnīguma atjaunošana. Šādā gadījumā taisnīgums 
nebūs atjaunots vien ar likumpārkāpēja atzīšanu par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, 
bet būs jāpanāk, ka cietušais atgūst savas zaudētās sociālās funkcijas – emocionālo līdzsvaru, 
fizisko veselību un īpašumu. 

 Šajā projektā un pētījumā analizētie fakti uzskatāmi parāda, ka Latvijā ir liels cietušo 
personu skaits2 – pēdējo piecu gadu laikā Latvijā par noziedzīgu nodarījumu upuri ir kļuvusi 
gandrīz puse iedzīvotāju, taču vairāk nekā puse šo cietušo nav saņēmuši nekādu palīdzību un 
atbalstu, kaut arī tas viņiem ir bijis vajadzīgs3. Jans van Deiks4, Tilburgas Universitātes profesors, 
par situāciju cietušo atbalsta jomā ir teicis: „Ja kriminālās justīcijas sistēmas visā pasaulē būtu 
privāti uzņēmumi, tie visi būtu spiesti aiziet no biznesa, jo puse no to galvenajiem klientiem, pro-
ti, noziegumos cietušie, ir neapmierināti ar viņu pakalpojumiem.”5 Šāda situācija ir izveidojusies 
tāpēc, ka kriminālās justīcijas instrumentu – nozari regulējošo tiesību aktu un tos īstenojošo valsts 
pārvaldes un tiesībsargājošo institūciju – primārais mērķis ir nevis atjaunot taisnīgumu, bet sodīt 
likumpārkāpēju, tādējādi valsts galveno klientu – cietušo – atstājot otrajā plānā. Šī iemesla dēļ 

1  Autora piezīme: šeit ir runa tikai par tādu tiesību normu pārkāpumiem, kur cietušais ir konkrēta fiziska persona, nevis 
cita veida ar likumu aizsargātas intereses.

2  Autora piezīme: sk. šī pētījuma 3.6. punktu.

3  Turpat.

4  Jan van Dijk. Pieejams; http://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/?uid=jan.vandijk [Skatīts 09.05.2013.]

5  Tenth United Nations Congress on thePrevention of Crime and the Treatment of Offenders. Offenders Have Rights. 
But Do Victims? Pieejams:http://www.un.org/events/10thcongress/2088a.htm [Skatīts 09.05.2013.]
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cietušais vairāk kalpo kriminālās justīcijas sistēmas mērķim – sodīt vainīgo personu, nevis justīcija 
kalpo cietušā tiesību atjaunošanai šajā procesā. Minētā iemesla dēļ daudzās valstīs par būtisku 
tiek uzskatīta kriminālās justīcijas uzdevumu noteikšana prioritārā secībā:
1) īstenot noziedzības prevenciju, lai cilvēki likuma pārkāpumu dēļ nekļūtu par 
cietušajiem un likuma pārkāpējiem;
2) aizsargāt sabiedrību kopumā un atsevišķu indivīdu tiesības – pārtraukt notiekošu 
likuma pārkāpumu;
3) atjaunot taisnīgumu (tiesiskumu), sniedzot nepieciešamo atbalstu un aizsardzību 
noziegumos cietušajiem, viņu ģimenes locekļiem un noziegumu aculieciniekiem;
4) saukt pie atbildības personas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus;
5) sniegt atbalstu notiesātajiem likumpārkāpējiem, lai, atgriežoties sabiedrībā, viņi 
varētu kļūt par likumam paklausīgiem sabiedrības locekļiem.

 Pamatojoties uz iepriekš minētajām prioritātēm, ir iespējams secināt, ka kriminālās 
justīcijas sistēma patiesībā ir plašāks jēdziens nekā kriminālprocess: kriminālās justīcijas 
sistēmā ir jābūt gan preventīviem mehānismiem, gan reaktīviem instrumentiem, lai 
pārtrauktu likuma pārkāpumu un piemērotu sodu, gan arī atbalsta mehānismiem 
cietušajam un arī likumpārkāpējam. Ja kādas no šīm komponentēm ir vājas vai pietiekami 
efektīvi nedarbojas. nav pamata uzskatīt, ka kriminālās justīcijas sistēma ir spējīga dar-
boties saskaņā ar tās mērķiem – uzturēt sabiedrisko kārtību, drošību un aizsargāt cilvēka 
tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi. Šādas tiesības ir gan cietušajam, gan likumpārkāpējam. 
Likumpārkāpējam ir tiesības būt aizsargātam no patvaļīgas brīvības atņemšanas, tiesības 
uz advokātu, nevainīguma prezumpcija, ar pierādījumiem pamatota apsūdzība, neatkarīga 
tiesa, tiesības iesniegt un prasīt pierādījumus, tiesības pārsūdzēt spriedumu, tad ir jābūt 
faktiski īstenojamām arī cietušā tiesībām, t. i., tiesībām uz cieņpilnu attieksmi un atzīšanu, 
tiesības saņemt piemērotus atbalsta pakalpojumus, tiesības saņemt informāciju par lie-
tas gaitu, līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, tiesības uz advokātu, fizisko drošību 
un privātumu, tiesības uz atlīdzību no likuma pārkāpēja un valsts6.

 Ņemot vērā iepriekš minēto, nav pamata uzskatīt, ka cietušā tiesību nodrošināšana 
sākas vai beidzas ar kriminālprocesu. Tiesiskuma atjaunošanas process faktiski 
izvēršas ārpus tradicionālā7 kriminālprocesa un tā mērķiem. Tādēļ, lai panāktu tie-
siskuma atjaunošanu, nepietiek vien ar kriminālprocesa pabeigšanu: cietušajam un 
likumprārkāpējam taisnīguma un tiesiskuma atjaunošana tiek pabeigta nevis cietumā vai 
tiesas zālē, bet ar tiesiskā līdzsvara (t. sk. veselības, mantisko zaudējumu un citu kaitīgo 
seku) atjaunošanu cietušajam un integrāciju sabiedrībā. Lai to veiktu, valsts tiesību 
aizsardzības iestādēm ir jāveido kompleksa sadarbība ar pašvaldībām, sociālo pakalpo-
jumu sniedzējiem, citām iestādēm un organizācijām, strādājot tiesiskuma un taisnīguma 
atjaunošanai starpinstitucionālā vidē. 

 Lai cietušo atbalsta sistēma būtu veiksmīga, tai jādarbojas starpinstitucionālā 
sadarbības modelī, kurā iesaistītās institūcijas necīnās par funkciju sadalīšanu savā starpā, 

6  Papildu informācija pieejama: http://www.un.org/events/10thcongress/2088a.htm [Skatīts 09.05.2013.]

7  Autora piezīme: ar vārdu „tradicionālā” jāsaprot tas process, kuru cilvēki līdz šim ir uzskatījuši par pietiekamu.
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bet attīsta tādas sadarbības metodes, kas sekmētu visu cietušo atbalsta sistēmā iesaistīto 
institūciju kopējo sadarbību – proti, nevis sūtīt cietušo no vienas institūcijas uz otru, 
bet vienoti palīdzēt cietušajam8. Tādējādi tiku rasta iespēja plānot un veikt preventīvos 
pasākumus, lai personas nekļūtu par cietušajiem vai likumpārkāpējiem, tiktu ievērotas 
abu pušu tiesības un vajadzības kriminālprocesā, tiktu piemērota likumpārkāpējam tāda 
sankcija, kas būtu sākums viņa resocializācijai9 un iekļaušanai sabiedrībā, tiktu atjaunots 
taisnīgums un tiesiskums – novērst cietušajam ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu 
un mazināt tā sekas.

 Cietušo tiesības saskarsmē ar kriminālo justīciju tieši saistītas ar vairākām cilvēka 
pamattiesībām10, kas noteiktas gan Latvijas Republikas Satversmē11, gan starptautiskajos 
tiesību aktos12. Lielākajā daļā Eiropas valstu cietušo tiesības tiek definētas nacionālajos 
tiesību aktos, tāpēc faktiskais cietušo tiesību apmērs Eiropas valstīs detaļās un niansēs 
var atšķirties13, kaut arī pamata principi un tiesības ir nemainīgi. 

 Cietušajam jānodrošina vairākas tiesības14:  
1) aktīva piedalīšanās kriminālprocesā – piedalīties visās kriminālprocesa procedūrās, 
kas saistītas ar cietušā interešu aizstāvību, t. sk. tajās, kurās ir tiesīgs piedalīties 
likumpārkāpējs, piedalīties tiesas procesā un sēdē, kur tiek lemts par notiesātās perso-
nas pirmstermiņa atbrīvošanu. Cietušajam ir jābūt informētam viņam saprotamā veidā, 
kurās procedūrās un kādā veidā viņš ir tiesīgs piedalīties;
2)  prasīt un saņemt kompensāciju – parasti cietušajam ir tiesības prasīt kompensāciju 
gan no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, gan no valsts, turklāt daudzās valstīs neatkarīgi 
no tā, vai likumpārkāpējs ir identificēts vai nav. Kompensācijas apmēri var atšķirties 
atkarībā no cietušajam nodarītā kaitējuma smaguma un noziedzīgā nodarījuma sekām. 
Ja cietušais ir gājis bojā, tiesības uz kompensāciju ir viņa ģimenes locekļiem. Policijai 
cietušajam ir jāizskaidro kompensācijas saņemšanas kārtība un veids;
3)  tikt uzklausītam un piedalīties tiesas procesā – tiesības tikt uzklausītam ir vienas 
no cietušā būtiskākajām tiesībām kriminālprocesā, kuras īstenojot cietušais var veikt 
savu interešu aizsardzību. Šāda līdzdalība ir galvenais līdzeklis, ar kuru cietušie aktīvi 
piedalās kriminālprocesā. Cietušajam ir tiesības uzstāties tiesas sēdē un paust savu per-
sonisko viedokli tiesas procesā iesaistītajiem par to, kādu ietekmi uz cietušo ir atstājis 

8  Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. Kompensējošo mehānismu attīstība Latvijā. 
Kopsavilkums. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Kopsavilk.Meh.ciet.kompens.pdf  
[Skatīts 10.05.2013.].

9  Resocializācija – personas sociālās uzvedības korekcijas un rehabilitācijas pasākumu kopums, lai pievērstu likuma 
pārkāpēju likumpaklausīgai uzvedībai.

10  Francesca Klug, Centre for the Study of Human Rights, LSE, June 2003. Human Rights and Victims. Pieejams: http://
www.lse.ac.uk/humanRights/articlesAndTranscripts/Human_rights_victims.pdf  [Skatīts: 10.05.2013.].

11  Latvijas Republikas Satversme. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=57980 
[Skatīts 10.05.2013.].

12  International Recognition of Victims’ Rights. Pieejams: http://hrlr.oxfordjournals.org/content/6/2/203.short [Skatīts 
12.05.2013.].

13  Mehānismi cietušo kompensācijai Eiropas Savienībā. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Krimi-
nalitesibas/Meh.ciet.kompens..pdf [Skatīts 10.05.2013.]

14  Rights of the Victim. Pieejams: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm [Skatīts 
10.05.2013.].
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noziedzīgais nodarījums. Tiesa, gatavojot spriedumu, ņem vērā cietušā skaidrojumu par 
noziedzīgā nodarījuma atstātajām sekām un viedokli par soda saturu. Daudzās valstīs, ja 
cietušais tam piekrīt, tiek veikts cietušā situācijas / kaitējuma izvērtējums, kas ziņojuma 
veidā tiek iesniegts tiesā. Ziņojuma iesniegšana tiesā neierobežo cietušā tiesības paust 
savu viedokli mutvārdos;
4)  būt informētam par notiekošo kriminālprocesā un saņemt informāciju par 
juridiskā un cita veida atbalsta iespējām – cietušajai pusei ir tiesības būt informētai 
par kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem, bet kriminālprocesa virzītājiem ir 
pienākums informēt cietušo par šādiem jautājumiem: aizdomās turētā apcietināšanas 
faktu, apsūdzības saturu, par aizdomās turamā vai apsūdzētā atbrīvošanu no pirmstie-
sas apcietinājuma, par atbrīvošanu no likumā noteiktajiem maksājumiem, tiesas sēžu 
datumiem un laikiem, par likumpārkāpējam piemērojamo sodu un tā nosacījumiem, 
par pirmstermiņa atbrīvošanu vai likumpārkāpēja uzraudzību sabiedrībā, apelācijas un 
kasācijas procesiem, par likumpārkāpēja apžēlošanu vai soda mīkstināšanu, par atceltām 
vai pārceltām tiesas sēdēm, par likumpārkāpēja atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas vai 
psihiatriskās aprūpes iestādes;
5)  būt aizsargātam pret iebiedēšanu vai uzmākšanos, t. sk. izsekošanu, vajāšanu 
un citām cietušo ietekmēšanas formām. Cietušajiem ir tiesības zināt, kādi aizsardzības 
pasākumi viņiem ir pieejami. Cietušo personu aizsardzības pasākumus variē atkarībā no 
konkrētā cietušā vajadzībām uz aizsardzību:

a) policija var nodrošināt cietušā pavadīšanu uz tiesu un no tiesas; 
b) tiesā var nodrošināt cietušajam atsevišķu telpu, kurā uzturēties, lai nesastaptos 
ar apsūdzēto, lieciniekiem, viņu tuviniekiem vai citām personām, kas ieradušās uz 
tiesu;
c) cietušo var iesaistīt liecinieku aizsardzības programmās;
d) apdraudējuma pastāvēšanas laikā cietušajiem ir iespējams nodrošināt īpašu 
dzīvesvietu;
e) piemērot likumprārkāpējam tuvošanās aizliegumu vai ierobežot to personu 
saziņu ar cietušo, kuras var radīt draudus cietušā drošībai u. c.;

6)  saņemt atlīdzību no likumpārkāpēja jeb restitūcija – cietušajam ir jānodrošina 
iespēja prasīt un saņemt atpakaļ nozagtās mantas vai kompensāciju par šādu mantu 
vērtību, vai saņemt salabotas tās lietas, kas tika bojātas noziedzīgā nodarījuma rezultātā; 
tiesa var šādu nosacījumu uzlikt par pienākumu, piemērojot likumpārkāpējam sodu. Lielā 
daļā Eiropas valstu cietušajiem ir tiesības saņemt atlīdzību par nodarīto kaitējumu gan 
no valsts, gan no likumpārkāpēja, jo sevišķi gadījumos, kad noticis vardarbīgs noziedzīgs 
nodarījums. Cietušajiem ir tiesības uz papildu izdevumu atlīdzināšanu gadījumos, ja 
cietušajam ir radušies zaudējumi (piemēram, cietušais vispār vairs nevar vai kādu laiku 
nevar strādāt algotu darbu u. c.), ārstniecības pakalpojumu izmaksas, zāļu iegādes iz-
maksas un izmaksas par mediķu konsultācijām, izdevumi, kas saistīti ar cietušā ceļa izde-
vumiem, nozaudēta vai iznīcināta īpašuma, un apdrošināšanas izmaksas un citi materiāla 
rakstura zaudējumi;

7)  saņemt atpakaļ mantas, kas ir kalpojušas kā pierādījumi lietā – daudzās valstīs 
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noteikts, ka cietušajiem ir tiesības atgūt savas mantas, kas ir bijušas nozagtas vai kuru 
lietojums ir bijis ierobežots, jo tās ir bijušas nepieciešamas kā pierādījums tiesā;

8)  uz lietas izskatīšanu tiesā saprātīgā termiņā – tiek uzskatīts, ka ikvienas lietas 
izskatīšana saprātīgā termiņā ir justīcijas, cietušā, likumpārkāpēja un visas sabiedrības 
interesēs. Tomēr atsevišķās jurisdikcijās15 vērojamas prioritātes pret dažādām sensitīvām 
cietušo grupām, piemēram, bērniem vai nepilngadīgajiem, gados veciem cilvēkiem 
vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atsevišķās jurisdikcijās šīs tiesības ir definētas kā 
tiesības uz ātru lietas izskatīšanu, kas būtu uzskatāms par šaurāku jēdzienu nekā „lietas 
izskatīšana saprātīgā termiņā”16.

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir pamats uzskatīt, ka cietušais, tāpat kā 
likumpārkāpējs, ir kriminālās justīcijas klients. Pret katru no šiem klientiem kriminālajai 
justīcijai ir savi atsevišķi uzdevumi, taču kopējais mērķis ir nemainīgs – tiesiskuma un 
taisnīguma nodrošināšana un atjaunošana, strādājot starpinstitucionālā vidē. Nedz viens, 
nedz otrs no šiem justīcijas klientiem savstarpējās attiecībās nav ignorējams vai svarīgāks, 
katra justīcijas klienta vajadzību neievērošana izraisa noteiktas sekas: ja netiek piepildītas 
likumpārkāpēja vajadzības pēc uzvedības korekcijas un resocializācijas, tas izraisa jaunu 
noziedzīgu nodarījumu, kas nepieļauj šīs personas veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, 
bet, ja netiek īstenotas cietušā vajadzības pēc drošības, kaitējuma kompensācijas, at-
balsta, taisnīguma atjaunošanas, cietušais saglabā savu traumatisko pieredzi un kļūst 
par atkārtota noziedzīgā nodarījuma upuri, nespējot pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā – 
gādāt par sevi, saviem pēcnācējiem. Šādas situācijas nepārprotami atstāj negatīvas sekas 
ne tikai uz konkrētiem indivīdiem, bet arī uz sabiedrību un sabiedrības dzīves kvalitāti 
kopumā, kas ir cieši saistīta ar valsts ekonomiskās attīstības vajadzībām.

15  About Victims’ Rights. Pieejams: https://www.victimlaw.org/victimlaw/pages/victimsRight.jsp [Skatīts 15.05.2013.].

16  Victims, the criminal process, and  restorative justice, Carolyn Hoyle. Pieejams: http://fds.oup.com/www.oup.com/
pdf/13/9780199590278_chapter1.pdf [Skatīts 15.05.2013.].
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2. Cietušais Latvijas kriminālprocesā
2.1. Cietušā jēdziens un tā izpratne

 Kaitīga darbība vai bezdarbība, kas aizliegta un sodāma saskaņā ar Krimināllikumu17, 
ir atzīstama par noziedzīgu nodarījumu. Savukārt personu, kurai ar noziedzīgu nodarījumu 
radīts kaitējums, dēvē par cietušo. Analizējot ar cietušo personu saistītos jautājumus 
no kriminālprocesuālās, kriminoloģiskās, psiholoģiskās, sociālās u. c. perspektīvas, šī 
vispārīgā definīcija var tikt papildināta un paplašināta, norādot un uzsverot pazīmes, kas 
ir nozīmīgas atsevišķām zinātniskām disciplīnām. 

 Kriminālprocesa likumā18 (turpmāk arī – KPL) „cietušā” jēdzienu lieto šaurākā 
nozīmē, saprotot ar to personu, kurai ir noteikts procesuālais statuss uzsāktajā 
kriminālprocesā. Šī statusa iegūšanas priekšnosacījums ir fakts vai pamatots pieņēmums, 
ka personai ar noziedzīgu nodarījumu tika nodarīts pāri. KPL 95. panta pirmajā daļā ir 
norādīts, ka par cietušo kriminālprocesā atzīstama fiziska vai juridiska persona, kurai ar 
noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai 
mantisks zaudējums. Par cietušo var tikt atzīta arī persona, kurai nav nodarīts kaitējums, 
bet kuras likumīgās intereses ir bijušas apdraudētas ar noziedzīgu uzvedību, piemēram, 
ja noziedzīgs nodarījums netika izdarīts līdz galam no likumpārkāpēja gribas neatkarīgu 
iemeslu dēļ un izdarītais kvalificējams kā nozieguma mēģinājums. Cietušais – fiziska per-
sona – šajos gadījumos var norādīt uz morāla aizskāruma esamību, savukārt juridiska 
persona – tikai uz apdraudējuma faktu. Tāpat jāievēro, ka, konstruējot Krimināllikuma 
sevišķās daļas pantus, vairākos gadījumos likumdevējs ir izvēlējis formāla noziedzīga 
nodarījuma sastāva konstrukciju19, kas nesaista kriminālatbildību ar noteiktu kaitīgu seku 
iestāšanos, proti, persona saucama pie kriminālatbildības par pantā definēto kaitīgo 
uzvedību neatkarīgi no tā, vai tās dēļ ir vai nav iestājušās kaitīgas sekas. Kaut gan arī 
noziedzīgi nodarījumi ar formālu sastāvu bieži vien rada kaitīgas sekas, cietušās personas 
procesuālā statusa iegūšana attiecīgajos gadījumos saistīta nevis ar kaitīgām sekām, bet 
ar likumpārkāpēja uzvedību, kas vērsta pret šo personu. Protams, arī šajos gadījumos 
bieži konstatējams morāls aizskārums, kas minēts KPL 95. pantā.

 Kaitējuma radīšanas fakts nenozīmē automātisku cietušās personas procesuālā 
stāvokļa iegūšanu. Par cietušo Kriminālprocesa likuma izpratnē persona kļūst, ja ir šādi 
priekšnosacījumi:
1) procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu par kriminālprocesa sākšanu;
2) ir iegūta informācija, kas ļauj uzskatīt, ka personai ar noziedzīgu nodarījumu tika 

17  Latvijas Republikas Krimināllikums, pieņemts 18. 06. 1998. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=88966

18  Latvijas Republikas Kriminālprocesa likums, pieņemts 21. 04. 2005. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107820

19  Formāla noziedzīga nodarījuma sastāva konstrukcija nozīmē, ka likumdevējs nav saistījis kriminālatbildību par no-
teiktu uzvedību ar kaitīgu seku iestāšanos – noziedzīgs nodarījums ir atzīstams par pabeigtu ar noteiktas darbības izdarīšanu 
(neatkarīgi no tā, vai darbības rezultātā ir vai nav iestājušās kaitīgas sekas). Par noziedzīgiem nodarījumiem ar formālu 
sastāvu, piemēram, atzīta izspiešana (KL 183. pants), pavešana netiklībā  (KL 162. pants), personas dzīvokļa neaizskaramības 
pārkāpšana (KL 143. pants) u. c.



11

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

radīts kaitējums;
3) persona (vai tās pārstāvis) ir piekritusi, ka tiks atzīta par cietušo;
4) procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu atzīt personu par cietušo.

 Pirmstiesas procesa laikā persona atzīstama par cietušo ar izmeklētāja vai proku-
rora lēmumu, bet lietas iztiesāšanas laikā pirmās instances tiesā līdz tiesas izmeklēšanas 
sākumam – ar tiesas lēmumu, ja ir pieteikts šāds lūgums. 
Personas tiesības tikt atzītai par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kā arī ar šo tiesisko sta-
tusu saistīto tiesību un pienākumu apmērs nav atkarīgs no personas izcelsmes, dzimuma, 
sociālā un mantiskā stāvokļa, pilsonības, rases un nacionālās piederības, attieksmes pret 
reliģiju, izglītības, valodas un citiem faktoriem. Arī personas vecums nav faktors, kas 
ietekmē kriminālprocesuālā cietušā statusa iegūšanu. Ja par cietušo atzīta persona, kura 
nav sasniegusi pilngadību, viņas intereses kriminālprocesā realizē pārstāvis. 

 Noziedzīga nodarījuma upuris, kas nevēlas būt par cietušo kriminālprocesā, iegūst 
tajā liecinieka statusu (KPL 96. panta trešā daļa). Sākotnējā KPL redakcijā nebija no-
teikts, kādas ir tiesiskās sekas faktam, ka persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu tika 
radīts kaitējums, nevēlas, lai viņu atzītu par cietušo kriminālprocesā. Personas statuss 
kriminālprocesā attiecīgajos gadījumos nav bijis skaidrs. Likums tika grozīts 2009. gadā, 
pamatojot to ar nepieciešamību nodrošināt iespēju iegūt no personas kriminālprocesam 
nozīmīgu informāciju.

 Ja persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu ticis radīts kaitējums, ir mirusi, cietušā 
procesuālo statusu var iegūt pārdzīvojušais laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem 
vai lejupejošiem radiniekiem, adoptētājs vai pirmās pakāpes sānu līnijas radinieks (KPL 
95. panta trešā daļa). Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES 
(turpmāk tekstā – Direktīva)20, kas jāievieš Latvijā līdz 2015. gada 16. novembrim, paredz, 
kā cietušā procesuālo statusu var iegūt mirušā ģimenes locekļi, kuriem līdz ar minētās 
personas nāvi ir nodarīts kaitējums. Ģimenes locekļi atbilstoši Direktīvai ir laulātais, per-
sona, kura ar cietušo pastāvīgi un ilgstoši dzīvo tuvās attiecībās un kurai ar cietušo ir 
kopīga mājsaimniecība, radinieki tiešā līnijā, brāļi un māsas un cietušā apgādājamie.21 

 Personas, kurām tieši nav radīts kaitējums ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu, neiegūst 
cietušā statusu kriminālprocesā. Tas ir saprotams, domājot šauri, kriminālprocesuālā 
perspektīvā, tomēr svarīgi apzināties, ka noziedzīgs nodarījums var radīt kaitējumu arī 
cietušā ģimenes locekļiem, tuviniekiem, kaimiņiem, atsevišķos gadījumos – noteiktas 
etniskās rases vai sociālās grupas piederīgajiem. Ja minētajām personām ir zināmi fakti, 
kas var palīdzēt noziedzīga nodarījuma atklāšanā un izmeklēšanā, tās kriminālprocesā 

20  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI, pieņemta 25. 10. 2012.   

Pieejama: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LV:PDF. Direktīvas prasības 
Latvijai jāievieš līdz 2015. gada 16. novembrim.

21  Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmuma 2001/220/TI 2. panta pirmo daļu. Pieejams: http://
eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LV:PDF
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iegūst liecinieka statusu. Tas nodrošina šīm personām iespēju sazināties ar procesa 
virzītāju, tomēr arī šajos gadījumos saskarsmes priekšmets ir vien kriminālprocesam 
nepieciešamā informācija par izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Trešo personu intereses un 
vajadzības (piemēram, tiesības būt aizsargātiem, dzīvot drošā vidē, saņemt psiholoģisko 
u. c. atbalstu) nav nedz procesa virzītāju, nedz citu speciālistu uzmanības lokā. 

 Par cietušo kriminālprocesā nav jāatzīst ikviena persona, kura uzskata, ka tai 
nodarīts kaitējums. Var piekrist procesa virzītāju viedoklim, ka cietušā statusa piešķiršana 
ikvienai personai, kura izjūt morālu aizskārumu izdarītā noziedzīgā nodarījuma dēļ, ne 
vien sarežģītu kriminālprocesa norisi, bet arī traucētu krimināltiesisko attiecību taisnīgu 
noregulēšanu.22 Tomēr ir svarīgi, lai institūcijas, kas piedāvā psiholoģisko, sociālo, ju-
ridisko u. c. atbalstu un palīdzību cietušajām personām, identificējot savu klientu loku, 
darītu to, nevis šauri piemērojot KPL normas, bet vērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma 
sekas konkrētajai personai un abstrahējoties no personas statusa kriminālprocesā.

 Savukārt procesa virzītājiem jāņem vērā, ka noziedzīgi nodarījumi rada kaitējumu 
arī cilvēkiem, kuriem nav cietušā procesuālā statusa un līdz ar to nav arī tiesību, kas 
paredzētas KPL. Krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulēšanā var būt tieši ieinteresētas 
arī personas, kam nav nekāda procesuālā statusa. Arī šiem cilvēkiem vēlams nodrošināt 
sapratīgas iespējas līdzdarboties ar konkrētu noziedzīgu nodarījumu saistītu problēmu 
risināšanā. Piemēram, kriminālprocesā, kas uzsākts par vardarbības gadījumu skolā, 
cietušā procesuālo statusu iegūst nepilngadīgais, kam nodarīts miesas bojājums, viņa 
mātei un tēvam ir tiesības pārstāvēt bērnu kriminālprocesā, savukārt personām, kuras 
varēs sniegt informāciju par notikušo konfliktu, kriminālprocesā būs liecinieku statuss. 
Tomēr šāds konflikts aizskar arī citu personu intereses – tajā tieši neiesaistītos skolēnus, 
viņu vecākus, skolotājus. Nav nepieciešamības visām minētajām personām sniegt liecības 
un piedalīties lietas izskatīšanā tiesā, tomēr ieinteresētās personas var piedalīties 
mediācijas pasākumos, piemēram, izlīguma sanāksmēs.

2.2. Cietušā loma Latvijas kriminālprocesā

 Formulējot cietušā jēdzienu Kriminālprocesa likumā, noziedzīgā nodarījuma upura 
sāpes un vajadzības nav kļuvušas par atskaites punktu – līdzīgi citām kriminālprocesuālajām 
definīcijām un konstrukcijām tas tika veidots, rūpējoties par noziedzīgu nodarījumu 
atklāšanu un pierādīšanu, kā arī vainīgo sodīšanu par izdarīto. Cietušais nav centrālā 
figūra Latvijas kriminālprocesā. Tas nenozīmē cietušā interešu pilnīgu ignorēšanu – 
jāņem vērā, ka deklarētais Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa 
kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko 
attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē23, un to 

22  Piemēram, ja cietušā statusu kriminālprocesā, kas uzsākts pēc naida nozieguma izdarīšanas, varētu iegūt ikviena 
persona, kura izjūt morālu aizskārumu pēc likumpārkāpuma izdarīšanas, procesa virzītajam būtu pienākums veikt procesuālās 
darbības ar visām minētajām personām, kas varētu būtiski paildzināt kriminālprocesa norisi un attālināt vainīgās personas 
sodīšanu par izdarīto, savukārt visiem par cietušajiem atzītajiem būtu tiesības prasīt no likumpārkāpēja kompensāciju par 
radīto kaitējumu, kas ne vienmēr ir samērīgi, ievērojot izdarītā pārkāpumu raksturu. 

23  Sk. Kriminālprocesa likuma 1. pantu. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107820#p-281349
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nevar sasniegt, nepievēršot uzmanību cietušā interesēm. Tomēr, izmantojot šo pieeju, 
cietušā intereses nav atzītas par absolūtu prioritāti, bet ir pakārtotas vispārīgām 
kriminālprocesuālām interesēm – nepieciešamībai iegūt un pārbaudīt ziņas, kurām ir 
nozīme konkrētajā kriminālprocesā, kā arī pabeigt kriminālprocesu saprātīgā termiņā, t. 
i., bez neattaisnotas vilcināšanās. 

 Šauras kriminālprocesuālās izpratnes dēļ par cietušajiem nav atzīstamas:
1) personas, kuras neziņo policijai vai citai kompetentai institūcijai par izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem un viņām radīto kaitējumu; 
2) personas, kuras ziņo par viņām radīto kaitējumu, ja procesa virzītājs ir atteicis 
kriminālprocesa uzsākšanu24; 
3) personas, kuras ziņo par viņām radīto kaitējumu, ja procesa virzītājs ir izbeidzis 
kriminālprocesu, nepieņemot lēmumu par personas atzīšanu par cietušo25; 
4) personas, kuras ziņo procesa virzītājam par nevēlēšanos iegūt cietušā 
kriminālprocesuālo statusu;
5) personas, kurām morāls aizskārums nodarīts nevis tieši, bet kā noteiktas sabiedrības 
grupas vai daļas pārstāvjiem.

 Cietušā kriminālprocesuālā statusa neiegūšana minētajos gadījumos ir saprotama 
un pamatota. Tomēr problēma saistīta ar apstākli, ka uz cietušajiem Latvijā galvenokārt 
raugās caur kriminālprocesuālo prizmu, kas nozīmē, ka attiecīgajos gadījumos noziedzīga 
nodarījuma upura intereses un vajadzības paliek ārpus valsts uzmanības un persona ne-
var pretendēt uz valsts atbalstu un palīdzību.

 Kriminālprocesa likumā arī precīzi nav noteikts cietušās personas tiesiskais statuss 
laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai par atzīšanu 
par cietušo. 

 Procesa virzītāji – policijas darbinieki, prokurori, tiesneši – parasti demonstrē 
empātiju pret cietušajiem, tomēr pats cietušais kriminālprocesā, pirmām kārtām, ir 
informācijas avots, kas izmantojams, lai iegūtu pierādījumus kriminālprocesā. Tāpēc 
cietušais, kurš aktīvi interesējas par kriminālprocesa norisi, mudina procesa virzītāju 
strādāt intensīvāk, aktīvi izmanto savas kriminālprocesuālās tiesības, procesa virzītāja 
acīs nereti kļūst par kriminālprocesa traucēkli. Komunikācija ar cietušo, rūpes par viņa 
vajadzību apmierināšanu nozīmē papildu darba slodzi, kas, pēc procesa virzītāja domām, 
sarežģī kriminālprocesa norisi, nesekmē tā ātrāku pabeigšanu un vainīgo sodīšanu. 
Savukārt cietušo vajadzību noskaidrošanu, cietušo atbalstīšanu un palīdzības sniegšanu 
bieži vien procesa virzītāji neuzskata par darbu, kas viņiem būtu jāveic, uzsverot, ka 
Kriminālprocesa likumā tas nav paredzēts.

24  Piemēram, gadījumos, kad netika apšaubīts kaitējuma radīšanas fakts, bet ir iestājies kriminālatbildības noilgums; ir 
mirusi persona, kura ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; kaitējumu ir radījusi persona, kura nav sasniegusi kriminālatbildības 
vecumu.

25  Piemēram, gadījumos, kad nodarījums tiks atzīts par tādu, kas nav radījis tik lielu kaitējumu, lai piespriestu 
vainīgajam kriminālsodu; ja persona, kurai radīts kaitējums, ir izlīgusi ar likumpārkāpēju.
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2.3. Cietušā tiesības kriminālprocesā

 Cietušā procesuālais statuss, viņa tiesību un pienākumu apmērs ir noteikts 
Kriminālprocesa likumā un citos normatīvajos aktos. Kriminālprocesa likuma 6. nodaļā 
ir uzskaitītas cietušo tiesības un pienākumi pirmstiesas kriminālprocesā un iztiesāšanas 
laikā, savukārt citās KPL nodaļās ir minētas tiesību normas, kas nosaka attiecīgo tiesību un 
pienākumu realizāciju. Atsevišķas cietušo tiesību regulējošās tiesību normas ir formulētas 
likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”26, Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
likumā27, Valsts probācijas dienesta likumā28, Ministru kabineta noteikumos Nr. 754 „No-
teikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru”29 un citos 
normatīvos aktos.

 Cietušā statusa iegūšana kriminālprocesā nenozīmē personas pienākumu aktīvi 
izmantot likumā definētās tiesības. KPL 97. panta septītajā daļā uzsvērts, ka cietušais 
savas tiesības īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajā apmērā, bet tiesību neizmantošana 
nekavē procesa norisi. Cietušais var realizēt tiesības patstāvīgi vai ar pārstāvja, kurš 
rīkojas saskaņā ar cietušā pilnvarojumu, līdzdalību. Gan cietušais, gan viņa pārstāvis no-
teikto tiesību īstenošanas nodrošināšanai var uzaicināt arī advokātu juridiskās palīdzības 
sniegšanai (KPL 97. panta sestā daļa).

 Pilngadīgu cietušo kriminālprocesā var pārstāvēt ikviena cita pilngadīga un 
rīcībspējīga fiziska persona, izņemot amatpersonu, kura ierakstīta kriminālprocesa 
reģistrā, kā arī personu, kura tieši vai netieši var būt ieinteresēta lietas izlemšanā par 
labu kaitējumu radījušajai personai. Juridiskas personas tiesības īsteno tās pārstāvis (KPL 
97. panta ceturtā un piektā daļa).

 Nepilngadīgā cietušā intereses kriminālprocesā pārstāv kāds no tuviem radiniekiem 
– māte, tēvs, viens no vecvecākiem, pilngadīgs brālis vai māsa, ja nepilngadīgais dzīvojis 
kopā ar kādu no viņiem un attiecīgais tuvinieks par nepilngadīgo rūpējies; aizbildnis, 
bērnu tiesību aizsardzības institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis (KPL 104. 
panta otrā daļa). Atbilstoši KPL 104. panta ceturtajai daļai visas cietušā tiesības pilnībā 
pieder viņa pārstāvim, un cietušais patstāvīgi tās īstenot nevar, izņemot nepilngadīgā 
tiesības sniegt liecību un izteikt savu viedokli. 15 gadu vecumu sasnieguša nepilngadīgā 
cietušā pārstāvis izmanto tiesības kopā ar savu pārstāvamo (KPL 107. panta otrā daļa). 
Ja ir apgrūtināta vai citādi nav nodrošināta nepilngadīgā cietušā tiesību un interešu 
aizsardzība, procesa virzītājs var pieņemt lēmumu par advokāta kā nepilngadīgās cietušās 
personas pārstāvja uzaicināšanu. Lēmums par advokāta kā cietušā pārstāvja uzaicināšanu 

26  Latvijas Republikas likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, pieņamts 18. 05. 2006. Pieejams: http://likumi.lv/
doc.php?id=136683

27  17.03.2005. pieņemtais Latvijas Republikas Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums. Pieejams: http://likumi.
lv/doc.php?id=104831

28  18.12.2003. pieņemtais Latvijas Republikas Valsts probācijas dienesta likums. Pieejams: http://likumi.lv/doc.
php?id=82551

29  04.10.2005. pieņemtie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 754  „Noteikumi par kriminālprocesuālo 
izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=118719
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var tikt arī pieņemts, lai aizsargātu pilngadīga trūcīga vai maznodrošināta cietušā in-
tereses. Šādos gadījumos par advokāta pakalpojumiem maksā valsts. Valsts finansētās 
juridiskās palīdzības priekšnosacījumi, veidi un apmērs noteikti Valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības likumā30, Ministru kabineta noteikumos par valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības apmēru, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to iz-
maksas kārtību31. 

 Ja cietušās personas rīcībspēja ir ierobežota un viņa nevar pārstāvēt savas intere-
ses kriminālprocesā, to dara viņas aizgādnis vai tuvs radinieks. 

 Cietušajam visās kriminālprocesa stadijās un visos tā veidos ir tiesības 
piedalīties kriminālprocesā. Piedalīšanas formas un cietušā līdzdalības apmēru nosaka 
Kriminālprocesa likums.

 Cietušajam ir tiesības uz cieņpilnu attieksmi. Šis svarīgais princips tieši nav 
nostiprināts Kriminālprocesa likumā. Likumā nav normu, kas prasītu procesa virzītājiem 
atzīt personai radītās ciešanas, respektēt cietušās personas pārdzīvoto, demonstrēt 
empātiju, sniegt emocionālo atbalstu un palīdzību, kas varētu mazināt ar noziedzīgu 
nodarījumu radītās sāpes. Tomēr, piemēram, Valsts policijas darbinieka profesionālās 
ētikas un uzvedības kodeksā ir noteikts, ka policijas darbiniekam saskarsmē ar personām 
jārespektē un jāaizsargā cilvēka cieņa, jābūt pieklājīgam un iecietīgam32. Arī Latvijas 
prokuroru ētikas kodeksā ir uzsvērts, ka prokurors nedrīkst ar vārdiem vai rīcību radīt 
kļūdainu priekšstatu par savu neobjektivitāti vai aizspriedumainību, paust vai atbalstīt 
uzskatus, kas vērsti uz rases, dzimuma, reliģijas, nacionalitātes, invaliditātes, vecuma, 
seksuālās orientācijas, mantisko vai sociālo statusu ierobežojumu vai aizskārumu. Proku-
roram ir jābūt iecietīgam un pieklājīgam pret apmeklētājiem, lieciniekiem, cietušajiem 
un citiem procesa dalībniekiem.33 

 Rūpējoties par cietušo interesēm, likumdevējs ir noteicis aizliegumu bez cietušā 
piekrišanas publiskot plašsaziņas līdzekļos procesuālo darbību laikā ar foto, video 
vai cita veida tehniskiem līdzekļiem fiksētu viņa attēlu, izņemot gadījumus, kad tas ir 
nepieciešams noziedzīgā nodarījuma atklāšanai (KPL 97. panta devītā daļa), tāpat ir ai-
zliegts bez izmeklētāja vai prokurora atļaujas izpaust pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās 
ziņas līdz tā pabeigšanai (KPL 396. panta pirmā daļa).

 Savukārt Direktīvā ir uzsvērts: pret cietušo jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un profesionāli, 
nepieļaujot nekādu diskrimināciju pēc etniskās vai sociālās izcelsmes, valodas, ādas 

30  01.06.2005. pieņemtais Latvijas Republikas Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.Pieejams: http://www.
likumi.lv/doc.php?id=104831

31  Ministru kabineta noteikumi Nr. 1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas 
apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”, pieņemti 22. 12. 2009. Pieejami: http://www.likumi.lv/doc.
php?id=202908&from=off.

32  Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss, Valsts policijas noteikumi Nr. 1, pieņemti 31. 
05. 2005. Pieejami:http://www.vp.gov.lv/faili/sadalas/policijas_darbinieka_etikas_kodekss.pdf.

33  Latvijas prokuroru ētikas kodekss, apstiprināts 17. 06. 1998. Ģenerālprokurora padomē. Pieejams: http://prokura-
tura.gov.lv/upload_file/Faili/Normativie_akti/etikas_kodekss.pdf.
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krāsas, ticības un pārliecības, dzimuma, dzimumidentitātes, dzimumorientācijas, vecuma 
un citām individuālām pazīmēm, kas ir saistītas ar rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo iz-
celsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, ticību vai pārliecību, politiskajiem vai jebkādiem 
citiem uzskatiem, piederību kādai nacionālajai minoritātei, īpašumu, invaliditāti, vecu-
mu, dzimumu, dzimuma izpausmi, dzimumidentitāti, dzimumorientāciju, uzturēšanās 
statusu vai veselību. 

 Tiesības uz cieņpilnu attieksmi personai ir arī pirms tā ir atzīta par cietušo 
kriminālprocesā, kā arī pirms kriminālprocesa uzsākšanas.

 Cietušajam ir tiesības saņemt informāciju par savām kriminālprocesuālajām 
tiesībām un pienākumiem. Šī pašsaprotamā tiesību norma nav pietiekami skaidri 
nostiprināta Kriminālprocesa likumā, tāpēc informācijas apjomu un tās pasniegšanas 
veidu procesa virzītājs izvēlas pēc saviem ieskatiem. Kriminālprocesa likumā ir atsevišķas 
speciālās normas, kas paredz cietušā informēšanu par viņa tiesībām, piemēram, saskaņā 
ar KPL 147. panta otro daļu izmeklēšanas darbības veicējs izskaidro pratināmajam viņa 
tiesības un pienākumus.

 Nosakot cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, Direktīvas 
3. pantā ir uzsvērts, ka cietušajiem ir tiesības saprast un tikt saprastiem, kas nozīmē, 
ka Latvijai un citām ES dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai no pirmā saziņas 
brīža un visu turpmāko laiku, kad cietušais saistībā ar kriminālprocesu nonāk saskarsmē 
ar kompetentu iestādi, palīdzētu viņam saprast un tikt saprastam, t. sk., ja informāciju 
sniedz minētā iestāde. Valsts pienākums ir nodrošināt, lai mutvārdu vai rakstveida saziņā 
ar cietušajiem tiktu lietots vienkāršs un saprotams valodas izteiksmes veids. Šajā saziņā 
jāņem vērā cietušo personu raksturojošas iezīmes, tostarp jebkāda veida invaliditāte, 
kas varētu ietekmēt spēju saprast vai tikt saprastam.34 Ir jāsniedz pietiekami plaša 
informācija, lai nodrošinātu cieņpilnu attieksmi pret cietušajiem un lai cietušie varētu 
pieņemt pārdomātus lēmumus par savu dalību procesā.35

 KPL 8. pants nosaka vienotu procesuālo kārtību visām kriminālprocesā iesaistītajām 
personām neatkarīgi no šo personu izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās, 
pilsonības, rases un nacionālās piederības, attieksmes pret reliģiju, dzimuma, izglītības, 
valodas, dzīvesvietas un citiem apstākļiem. Tomēr diskriminācijas aizliegums nenozīmē, 
ka saskarsmei ar visiem cietušajiem jānotiek pēc stingri definēta standarta. Iesaistītajām 
amatpersonām, institūciju un organizāciju pārstāvjiem, veicot darbu ar konkrētu cietušo 
personu un informējot viņu par viņa tiesībām un pienākumiem, jāievēro konkrētās perso-
nas individualitāte un specifiskās vajadzības. Direktīvas 9. punktā ir uzsvērts, ka saziņā ar 
kompetentu iestādi, kas darbojas saistībā ar kriminālprocesu, vai ar jebkuru dienestu, kas 

34  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI, pieņemta 25. 10. 2012.  Pieejama: http://
eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LV:PDF

35  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES  , 
ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

2001/220/TI  29.punktu, pieņemta 25.10.2012.
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nonāk saskarsmē ar cietušajiem, piemēram, ar cietušo atbalsta vai atjaunojošās justīcijas 
dienestiem, jāņem vērā cietušo individuālā situācija un neatliekamās vajadzības, vecums, 
dzimums, iespējamā invaliditāte un brieduma līmenis, vienlaikus pilnībā ievērojot viņu 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 

 Cietušajam ir tiesības tikt informētam par kriminālprocesa norisi un saturu. Pro-
cesa virzītājs neziņo cietušajam par katru paveikto procesuālo darbību, tomēr sniedz 
informāciju par kriminālprocesa gaitu pēc cietušā lūguma. Likumā paredzētajos gadījumos 
procesa virzītājam ir pienākums sniegt noteikta veida informāciju cietušajam, piemēram, 
saskaņā ar KPL 413. panta ceturto daļu prokuroram ir pienākums informēt cietušo vai viņa 
pārstāvi par lēmuma pieņemšanu un krimināllietas nosūtīšanu tiesai, nosūtot lēmuma 
kopiju. Saskaņā ar KPL 417. pantu prokuroram ir pienākums nosūtīt cietušajam lēmuma 
par kriminālprocesa izbeigšanu kopiju, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un 
paziņot par viņa tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem un pārsūdzēt pieņemto 
lēmumu nākamajam amatā augstākam prokuroram.

 Cietušā tiesības būt informētam par kriminālprocesa norisi nav precīzi formulētas 
likumā, bet ir konstatējamas, teleoloģiski un sistēmiski interpretējot KPL noteikto. Pirm-
stiesas kriminālprocesā cietušajam ir tiesības iepazīties ar kriminālprocesa reģistru36 un 
pieteikt noraidījumu tajā ierakstītajām amatpersonām (KPL 98. panta pirmās daļas 1. 
punkts), tiesības iepazīties ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pirms tā nodošanas 
izpildei un iesniegt pieteikumu par tā grozīšanu, ja ekspertīze tiek izdarīta pēc viņa paša 
pieteikuma (KPL 98. panta pirmās daļas 4. punkts). Pēc pirmstiesas kriminālprocesa 
pabeigšanas cietušajam ir tiesības saņemt to tiesai nododamās krimināllietas materiālu 
kopijas, kas tieši attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ar kuru viņam nodarīts kaitējums, 
ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem krimināllietas 
materiāliem (KPL 98. panta pirmās daļas 8. punkts). Pirmstiesas kriminālprocesā cietušais 
drīkst pieteikt izmeklēšanas tiesnesim lūgumu iepazīstināt viņu ar speciālo izmeklēšanas 
darbību materiāliem, kuri netiek pievienoti krimināllietai, respektīvi ar pirmdokumen-
tiem (KPL 98. panta pirmās daļas 10. punkts). 

 Pirmās instances, kā arī apelācijas instances tiesā cietušajam ir tiesības laikus 
uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku, iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes proto-
kolu, saņemt apelācijas sūdzības kopiju, ja pirmās instances tiesas nolēmums pārsūdzēts 
daļā par to noziedzīgu nodarījumu, ar kuru cietušajam nodarīts kaitējums, saņemt tiesas 
noteiktajā dienā apelācijas instances tiesas nolēmumu. 

 Kasācijas instances tiesā cietušajam ir tiesības saņemt kasācijas sūdzības kopiju, 
ja apelācijas instances tiesas nolēmums pārsūdzēts daļā par to noziedzīgu nodarījumu, ar 
kuru cietušajam nodarīts kaitējums, cietušais ir jāinformē par sūdzības izskatīšanas laiku, 

36  Kriminālprocesa reģistrs ir krimināllietā ievietota reģistrācijas lapa, kas sākas ar ierakstu par kriminālprocesa 
uzsākšanu un beidzas ar ierakstu par galīgā nolēmuma spēkā stāšanos. Tajā ieraksta ziņas par kriminālprocesa uzsākšanu, 
nodarījuma juridisko kvalifikāciju un turpmāko virzību, nodarījuma juridisko kvalifikāciju, personas saukšanu pie 
kriminālatbildības un nodarījuma juridisko kvalifikāciju, par amatpersonām, kuras veic konkrētu kriminālprocesu, u. c. 
informāciju, kas minēta KPL 376. pantā.
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vietu un kārtību.

 Cietušajam, tāpat kā citiem kriminālprocesa dalībniekiem, ir tiesības uz 
krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu. Tas prezumē kriminālprocesa 
pabeigšanu saprātīgā termiņā, taisnīga soda vai cita krimināltiesiskā instrumenta 
piemērošanu likumpārkāpējam, ar noziedzīgu nodarījumu radīto kaitējumu kompensāciju.

 2013. gada 1. aprīlī ir stājušies spēkā grozījumi Krimināllikumā (KL), kas paredz, 
ka viens no kriminālsoda mērķiem ir taisnīguma atjaunošana (KL 35. panta otrās daļas 
2. punkts). Grozījumi Krimināllikumā atspoguļo pārmaiņas, kas notikušās Latvijas 
kriminālpolitikā un krimināltiesību doktrīnā, un faktiski norāda ne vien uz kriminālsoda, 
bet arī uz vispārīgiem krimināltiesību mērķiem. Atjaunojošās justīcijas principi jau ilgāk 
nekā 10 gadus tiek ievēroti krimināltiesību praksē, un patlaban notiek to nostiprināšana 
normatīvajos aktos. 

 KPL 97. panta astotajā daļā ir noteikts, ka cietušais visās procesa stadijās un vi-
sos tā veidos var izlīgt ar personu, kura radījusi viņam kaitējumu. Ja cietusī persona ir 
izlīgusi ar likumpārkāpēju, kas izdarīja kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegu-
mu, izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu, prokurors vai tiesa var izbeigt 
kriminālprocesu un atbrīvot vainīgo personu no kriminālatbildības. Atbilstoši grozījumiem 
Krimināllikumā, kas stājās spēkā 2013. gada 1. aprīlī, tiek ierobežotas iespējas atbrīvot 
no kriminālatbildības pārkāpējus, kas izlīga ar cietušajiem. Saskaņā ar KL 58. panta 
otrās daļas jauno redakciju personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk sma-
gu noziegumu, izņemot noziedzīgus nodarījumus, kuru dēļ iestājusies cilvēka nāve, var 
atbrīvot no kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi un persona pēdējā 
gada laikā nav tikusi atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, noslēdzot izlīgumu, un pilnīgi novērsusi ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu 
radīto kaitējumu vai atlīdzinājusi nodarīto zaudējumu. Kaut gan grozījumi Krimināllikumā 
sašaurināja iespējas atbrīvot vainīgo no kriminālatbildības, gadījumos, kad persona ne-
var tikt atbrīvota no kriminālatbildības, pamatojoties uz izlīgumu, izlīguma fakts tomēr 
var tikt atzīts par atbildību mīkstinošu un ietekmēt vainīgajai personai piespriežamā 
kriminālsoda veidu un mēru. 

 Cietušajam ir tiesības izlīgt ar aizdomās turēto (KPL 66. panta 17. punkts), 
apsūdzēto (KPL 70. pants), juridisku personu procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 
piemērošanu (KPL 94. panta pirmās daļas 14. punkts). Izlīguma procedūra var tikt uzsākta 
ar cietušās personas piekrišanu, un tā var tikt pārtraukta jebkurā brīdī, ja iesaistītās pus-
es vairs nevēlas piedalīties tajā.

 Raugoties no kriminālprocesa perspektīvas, nav nozīmes, vai cietušā un 
likumpārkāpēja vienošanās par konflikta, ko radīja noziedzīgs nodarījums, atrisināšanu 
(izlīgums) ir noslēgts, piedaloties starpniekam (mediatoram), advokātiem vai citām 
personām. Trešo personu līdzdalība, tāpat kā viņu nepiedalīšanās izlīguma procedūrā, 
nedz stiprina panāktās vienošanās, nedz rada pamatu tās apšaubīt. Lai cietušā un 
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likumpārkāpēja vienošanās tiktu atzīta par izlīgumu un radītu KPL paredzētās tiesiskās 
sekas, ir svarīgi, lai tā būtu noslēgta brīvprātīgi, bez piespiešanas, viltus vai maldināšanas. 
Tā kā izlīguma procedūra ar neitrāla starpnieka līdzdalību lielākā mērā nodrošina cietušo 
tiesību ievērošanu un nepieļauj psiholoģiskā spiediena izdarīšanu uz viņu, Latvijas 
normatīvajos aktos ir definētas tiesību normas, kas paredz plašāku mediācijas (izlīguma 
ar starpnieka palīdzību) piemērošanu. 

 Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 13. pantu37 Valsts probācijas dien-
ests nodrošina iespēju cietušajam un personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, 
brīvprātīgi iesaistīties izlīgumā ar starpnieka palīdzību. Lai nodrošinātu izlīgumu ar 
starp¬nieka palīdzību, Valsts probācijas dienests veic starpnieku mācības un piedāvā 
cietušajiem un likumpārkāpējiem bezmaksas pakalpojumu – izlīguma procesa vadīšanu. 

 KPL neregulē un neierobežo Valsts probācijas dienesta rīcību izlīguma 
organizēšanā. Valsts probācijas dienests piedāvā izlīguma procedūras organizēšanu 
ne tikai kriminālprocesa laikā, bet arī pirms kriminālprocesa sākšanas, kā arī pēc soda 
piemērošanas vainīgajai personai.38 Turklāt Valsts probācijas dienests organizē izlīguma 
procedūras arī ārpus kriminālprocesa – gadījumos, kad nepilngadīgajam var tikt piemēroti 
audzinoši piespiedu līdzekļi.39

 Cietušajam Kriminālprocesa likumā ir arī paredzētas iespējas ietekmēt 
kriminālprocesa norisi, iesniedzot pieteikumus, sūdzības, kā arī piesakot noraidījumus 
atsevišķām kriminālprocesā iesaistītajām amatpersonām.

 Pirmstiesas kriminālprocesā cietušais var iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas 
un citu darbību veikšanu (KPL 98. panta pirmās daļas 2. punkts), iesniegt sūdzības par 
kriminālprocesa veikšanai pilnvarotās amatpersonas rīcību (KPL 98. panta pirmās daļas 6. 
punkts), kā arī likumā noteiktajos gadījumos, termiņos un kārtībā pārsūdzēt procesuālos 
lēmumus pirmstiesas kriminālprocesā (KPL 98. panta pirmās daļas 7. punkts). 
Pirmās instances, kā arī apelācijas instances tiesā cietušajam ir tiesības pieteikt 
noraidījumu tiesas sastāvam, atsevišķam tiesnesim, valsts apsūdzības uzturētājam un 
ekspertam, pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā, izteikt savu viedokli par ka-
tru apspriežamo jautājumu, piedalīties katra tiesā pārbaudāmā pierādījuma tiešā un 
mutvārdu pārbaudē, iesniegt pieteikumus, uzstāties tiesas debatēs, pārsūdzēt tiesas 
nolēmumu likumā noteiktajā kārtībā, iesniegt iebildumus par lietas iztiesāšanu rakst-
veida procesā apelācijas instancē;, iesniegt kasācijas sūdzību (KPL 99., 100. pants).

 Kasācijas instances tiesā cietušajam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam 
vai atsevišķam tiesnesim, paust viedokli par citu personu sūdzībām, iesniedzot rakstvei-

37  Valsts probācijas dienesta likums, pieņemts 18. 12. 2003..Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=82551

38  Ministru kabineta noteikumi Nr. 825„Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka 
palīdzību”, pieņemti 04. 12. 2007. Pieejami: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167543&from=off

39  Latvijas Republikas likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, pieņemts.31. 10. 2002. 
Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68489
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da iebildumus, ka arī izdarot tos mutvārdos, ja sūdzības vai prokurora protestu izskata 
mutvārdu procesā, pieteikt motivētu lūgumu par sūdzības izskatīšanu mutvārdu procesā 
atklātā tiesas sēdē viņa klātbūtnē, uzturēt vai atsaukt savu sūdzību (KPL 101. pants).

 Visās kriminālprocesa stadijās un veidos cietušajam un viņa pārstāvim ir tiesības 
piedalīties kriminālprocesā, lietojot valodu, kuru viņš prot, un bez atlīdzības izmantot 
tulka palīdzību, kura piedalīšanos nodrošina procesa virzītājs (KPL 11. panta otrā daļa, 97. 
panta trešā daļa). Kriminālprocesa likumā nav noteikts, vai, izmantojot tulka palīdzību, 
cietušajam ir tiesības uz mutvārdu vai arī rakstveida tulkošanu. Tā kā 2013. gada 23. maijā 
ir pieņemti grozījumi Kriminālprocesa likumā40, kas paplašinās apsūdzēto un aizdomās 
turēto personu tiesības uz mutvārdu un rakstveida tulkojumu kriminālprocesā, būtu 
loģiski noteikt arī gadījumus, kad cietušais var pieprasīt un saņemt rakstveida tulkojumu. 

 KPL nosaka ne vien cietušās personas procesuālās tiesības, bet arī pienākumus. 
Pienākumu nav daudz, un galvenais to noteikšanas mērķis ir novērst situāciju, ka 
kriminālprocesa norise tiek kavēta, jo cietušais nevēlas piedalīties izmeklēšanas darbībā. 
KPL 103. panta otrajā daļā ir noteikts, ka cietušajam nav pienākuma izmantot sa-
vas procesuālās tiesības – to viņš var darīt pēc saviem ieskatiem, tomēr cietušajam ir 
pienākums ierasties kriminālprocesa veikšanai pilnvarotās amatpersonas norādītajā laikā 
un vietā un piedalīties izmeklēšanas darbībā (KPL 103. panta pirmā daļa). Cietušajam 
ir pienākums pēc procesa virzītāja pieprasījuma nekavējoties rakstveidā paziņot savu 
sūtījumu saņemšanas pasta vai elektronisko adresi. Ar šo paziņojumu cietušais apņemas 
24 stundu laikā saņemt kriminālprocesu veicošās amatpersonas sūtītos sūtījumus un 
bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt citus minētos 
kriminālprocesuālos pienākumus (KPL 103. panta trešā daļa).

 Cietušo var pakļaut piespiedu atvešanai vienīgi tad, ja viņš ir aicināts piedalīties 
izmeklēšanas darbībā, bet bez attaisnojoša iemesla nav ieradies pēc procesa virzītāja 
aicinājuma  (KPL 103. panta otrā daļa, KPL 250. panta pirmā daļa). Atbilstoši KPL 244. 
panta trešajai daļai piespiedu atvešanu nedrīkst piemērot nepilngadīgai personai, kas 
cietusi no tādas personas vardarbības, no kuras cietusī persona ir materiāli vai citādi 
atkarīga, vai seksuālas izmantošanas, kā arī mazgadīgai cietušajai personai.

 Cietušā tiesu psihiatriskā vai psiholoģiskā ekspertīze vai ar viņa ķermeņa izpēti 
saistīta ekspertīze vispārīgos gadījumos var notikt tikai ar cietušā piekrišanu. Saskaņā 
ar KPL 204. panta otro daļu minētās ekspertīzes cietušajam var veikt piespiedu kārtā, ja 
kriminālprocesā pierādāmie apstākļi bez šādas ekspertīzes nav noskaidrojami un lēmumu 
par ekspertīzes veikšanu pieņem izmeklēšanas tiesnesis. Ar izmeklēšanas tiesneša 
lēmumu piespiedu kārtā drīkst arī ņemt no cietušā salīdzinošajai izpētei nepieciešamos 
paraugus (KPL 209. panta pirmā daļa).

 Cietušajai personai var tikt piemērotas procesuālās sankcijas – brīdinājums, 

40  Latvijas Republikas likums „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, pieņemti 23.05.2013. Pieejami: https://www.vestne-
sis.lv/?menu=doc&id=257425
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piespiedu naudas sods, izraidīšana no tiesu zāles (KPL 16. nodaļa).
Pirms pratināšanas procesa virzītājs izskaidro cietušajam viņa tiesības un pienākumus 
un brīdina par atbildību, kas iestāsies, ja cietušais atteiksies liecināt vai apzināti sniegs 
nepatiesu liecību (KPL 151. panta pirmā daļa). Cietušo var pratināt par visiem apstākļiem 
un par jebkuru kriminālprocesā iesaistīto personu, ja sniegtajām ziņām ir vai var būt 
nozīme lietā (KPL 151. panta otrā daļa), tomēr cietušajam ir tiesības neliecināt pret sevi 
un saviem tuviniekiem (KPL 97. panta trešā daļa). Pratinot nepilngadīgas personas, spēkā 
ir speciāli noteikumi(KPL 152. pants).

 Cietušajam ir tiesības pieteikt noraidījumu amatpersonām, kuras veic 
kriminālprocesu, tulkiem un speciālistiem, ja viņš uzskata, ka minētās personas ir per-
soniski ieinteresētas kriminālprocesa rezultātā. Taču noraidījuma pieteikšana nenozīmē 
automātisku personu atstādināšanu no piedalīšanās kriminālprocesā. Noraidījumam 
jābūt pamatotam, un, ja minētās personas ir ieinteresētās kriminālprocesa rezultātā vai 
ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda ieinteresētība varētu būt, personai jāatsakās no 
piedalīšanās kriminālprocesā. Procesa virzītājam vai likumā noteiktajām amatpersonām 
pēc savas iniciatīvas vai uz noraidījuma pamata jāpārtrauc šā panta pirmajā daļā minēto 
personu līdzdalība procesā, ja tās pašas nav sevi atstādinājušas. 

 Cietušajam ir tiesības saņemt kompensāciju. Atbilstoši KPL 22. pantam personai, 
kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, ņemot vērā tās morālo aizskārumu41, 
fiziskās ciešanas un mantisko zaudējumu, tiek garantētas procesuālās iespējas morālas 
un materiālas kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai. Cietušais, pamatojoties 
uz viņam nodarīto morālo aizskārumu , fiziskajām ciešanām un mantiskā zaudējuma 
apmēru, piesaka šā kaitējuma apmēru un izmanto savas procesuālās tiesības morālas 
un materiālas kompensācijas iegūšanai. Atbilstoši KPL 350. pantam kompensācija par 
cietušajam radīto kaitējumu ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura 
ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par 
morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu.

 Kompensācija ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements, ko apsūdzētais 
samaksā brīvprātīgi vai pamatojoties uz tiesas nolēmumu (KPL 350. panta otrā daļa).

 Cietušajam ir tiesības iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju 
jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā. 
Pieteikumā jāpamato par mantisko zaudējumu pieprasītās kompensācijas apmērs42, bet 
kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām — tikai jānorāda. 
Pieteikumu var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos. Pie kriminālatbildības saucamās 
personas nenoskaidrošana nav šķērslis kompensācijas pieteikuma iesniegšanai. Cietušajam 

41  Papildu informāciju par morālā kaitējuma kompensāciju sk. Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumā „Tiesu prakse 
par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā”.

 Pieejams:http://www.at.gov.lv/files/docs/petijumi/tiesu%20prakse%20moralais%20kaitejums_an.doc

42  Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2007. gada 28. novembra lēmumu lietā 
SKK - 653/2007 (krimināllieta 13030000206). Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/kd28112007.
doc
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ir tiesības atsaukt iesniegto kompensācijas pieteikumu jebkurā kriminālprocesa stadijā 
līdz brīdim, kad tiesa aiziet taisīt spriedumu. Cietušā atteikšanās no kompensācijas nevar 
būt par pamatu apsūdzības atcelšanai, grozīšanai vai attaisnojošam spriedumam (KPL 
351. pants).

 Tiesa kompensācijas apmēru nosaka:
a. aizvērtējot cietušā pieteikumu un ņemot vērā radītos mantiskos zaudējumus ; 
b. noziedzīgā nodarījuma smagumu un izdarīšanas raksturu;
c. cnodarītās fiziskās ciešanas, paliekošus sakropļojumus un darbspēju zudumu;
d. dmorālā aizskāruma dziļumu un publiskumu;
e. psihiskas traumas.

  Ja kaitējums radīts juridiskai personai, kompensācijas apmēru ietekmē arī 
komercdarbībai radītās grūtības. Tiešos zaudējumus novērtē tajās cenās, ko izman-
to apsūdzības apmēra noteikšanai. Kaitējuma nodarītājs var labprātīgi piekrist cietušā 
noteiktajam kompensācijas apmēram, to var arī noteikt, savstarpēji vienojoties. Šādu 
vienošanos noformē rakstveidā, vai to pēc abu pušu lūguma ieraksta procesuālās darbības 
protokolā (KPL 352. pants).

 Ja cietušais uzskata, ka kriminālprocesā saņemtā kompensācija nav pietiekama un 
tā tikai daļēji atlīdzina ar noziedzīgu nodarījumu radīto kaitējumu, viņam ir tiesības prasīt 
nesaņemto kompensācijas daļu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā 
cietušais ir atbrīvots no valsts nodevas par prasības pieteikuma iesniegšanu. Nolēmums 
kriminālprocesā par personas vainu ir saistošs civillietu izspriešanā, kas nozīmē, ka 
civilprocesā nav jāpārbauda kriminālprocesā konstatētie fakti.Apmierinot cietušā civilt-
iesisko prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek ņemts vērā kriminālprocesā saņemtais 
kompensācijas apmērs (Kc=K-Kk)43. 

 Vardarbīgo noziedzīgo nodarījumu upuriem, kuri kriminālprocesā atzīti par 
cietušajiem, ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par viņiem radīto kaitējumu. Kārtību, 
kādā cietušajiem kaitējums atlīdzināms no valsts līdzekļiem, un atlīdzināmā kaitējuma 
apmēru nosaka likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”44. Šis likums reglamentē 
kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, 
un valsts kompensācijas apmēru.

 Tiesības uz valsts kompensāciju ir, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā: 
f. iestājusies personas nāve;
g. cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;
h. aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
i. cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;

43  Šajā formulā K ir naudas summa, kas pilnīgi kompensē cietušajam radīto kaitējumu, Kc ir naudas summa, ko cietušais 
kā kompensāciju saņem civilprocesā, Kk –  ir naudas summa, ko cietušais  saņem kā kompensāciju.

44  Latvijas Republikas likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, pieņemts 06. 06. 2006. Pieejams: http://likumi.lv/
doc.php?id=136683
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j. cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

 Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgs nodarījums bijis 
vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, pama-
tojoties uz normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu.

 Valsts kompensācijas izmaksa nav atkarīga no tā, vai kriminālprocesā ir izdevies 
noskaidrot noziedzīga nodarījuma izdarītāju un līdzdalībniekus. Cietušie saņem valsts 
kompensāciju arī gadījumos, kad vainīgās personas ir noskaidrotas, bet nav sauktas 
pie kriminālatbildības, piemēram, nepieskaitāmības dēļ vai tāpēc, ka nav sasniegušas 
kriminālatbildības vecumu.

 Vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas 
maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās četras minimālās mēneša darba al-
gas, t.i., 800 latu. No 2014. gada 1. janvāra valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir 
noteikts piecas minimālās mēneša darba algas.

 Kompensācija tiek izmaksāta:
a. 100 % apmērā, ja iestājusies personas nāve;
b. 70 % apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs 
nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšana 
pretdabiskā veidā, vai aizskarta nepilngadīga cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, 
vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;
c. 50 % apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai aizskarta 
cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta 
vīrusu, B vai C hepatītu;
d. personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts saskaņā 
ar KL 120., 121., 122., 127., 128. vai 129. pantu, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 
% apmērā no noteiktās valsts kompensācijas, kas paredzēta cietušajiem par attiecīgo 
kaitējumu nodarīšanu citos gadījumos.
Noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz notiesājošu 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts 
personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, ir pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam 
izmaksāto valsts kompensāciju.

 Atbilstoši KPL 367. pantam cietušajiem, tāpat kā citiem kriminālprocesa 
dalībniekiem, ir tiesības saņemt kompensāciju par procesuāliem izdevumiem – ceļa iz-
devumu kompensāciju, kas sedz ierašanos procesuālās darbības izdarīšanas vietā un 
atgriešanos dzīvesvietā, maksu par naktsmītni, kā arī naudas summu, kas atbilst cietušā 
vidējai samaksai par darba laiku, kurā viņš sakarā ar piedalīšanos procesuālajā darbībā 
nav veicis savu darbu. Kārtību, kādā minētos procesuālos izdevumus sedz no valsts 
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līdzekļiem, un to apmēru nosaka Ministru kabineta noteikumi.45 Saskaņā ar šiem notei-
kumiem izdevumus, kas saistīti ar ierašanos procesuālās darbības vietā un atgrie¬šanos 
dzīvesvietā, kā arī maksu par naktsmītni sedz šādā kārtībā un apmērā: 
e. izdevumus par braukšanu ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem (izņemot tak-
sometru) – atbilstoši braukšanas tarifam attiecīgajā trans¬portlīdzeklī. Ja persona lūdz 
atlīdzināt braukšanas izdevumus pirms atgriešanās dzīvesvietā, izdevumus par braukšanu 
abos virzienos sedz atbilstoši braukšanas tarifam attiecīgajā transportlīdzeklī. Ja persona 
nav saglabājusi dokumentu, kas apliecina tās braukšanas izdevumus, tos sedz atbilstoši 
minimālajai braukšanas cenai (tarifam) attiecīgajā maršrutā; 
f.  izdevumus par personiskā transportlīdzekļa izmantošanu – atbilstoši patērētajai 
degvielai, ņemot vērā brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī attiecīgā transportlīdzekļa 
degvielas patēriņu; 
g.  izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 30 latu par 
diennakti Rīgā un 20 latu par diennakti citās apdzīvotajās vietās, ja uzaicinātajai personai 
tajā pašā dienā nav iespējams atgriezties savā dzīvesvietā un nav iespējams laikus ieras-
ties procesa virzītāja noteiktajā vietā un laikā.
 
 Summas, kas izmaksājamas cietušajam vai lieciniekam kā vidējā darba samaksa par 
laiku, kurā sakarā ar piedalīšanos procesuālajā darbībā persona nav veikusi savu darbu, 
izmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā valsts institūcija darba devējam atlīdzina 
darbiniekam izmaksājamo vidējo izpeļņu.

 Cietušajam ir tiesības uz aizsardzību. Valsts pienākums rūpēties par cietušo un viņu 
tuvinieku drošību, kā arī novērst cietušo sekundāro viktimizāciju. Šo mērķu sasniegšanai 
var tikt veikti speciāli pasākumi, lai novērstu cietušoiebiedēšanas un atriebības iespējas, 
aizstāvētu cietušo cieņu nopratināšanas un liecības sniegšanas laikā. 

 KPL ir paredzēta iespēja piemērot aizdomās turētajam un apsūdzētajam drošības 
līdzekli, ja ir pamats uzskatīt, ka viņš turpinās noziedzīgas darbības, traucēs pirmstie-
sas kriminālprocesu vai tiesu vai izvairīsies no šā procesa vai tiesas (KPL 241. panta 
otrā daļa). Tā kā kriminālprocesa traucēšana var tikt saistīta ar likumpārkāpēja nolūku 
ietekmēt cietušo, iebiedējot vai radot kaitējumu, kā arī eventuālā noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšana var tikt saistīta ar kaitējuma radīšanu cietušajām personām, KPL paredzētie 
drošības līdzekļi ir viens no tiesiskajiem instrumentiem un tiek piemēroti, lai garantētu 
cietušajiem drošību un novērstu viņu interešu apdraudējumu. 

 Cietušo iebiedēšana ir atzīstama par darbību, kas vērsta uz kriminālprocesa 
traucēšanu, un var būt pamats drošības līdzekļa piemērošanai vai drošības līdzekļa 
grozīšanai uz vairāk ierobežojošu. Drošības līdzekļu izsmeļošs uzskaitījums ir norādīts KPL 
243. pantā. Cietušo drošības nodrošināšanā liela nozīme ir šādiem drošības līdzekļiem: ai-
zliegumam tuvoties noteiktai personai vai vietai; uzturēšanās aizliegumam noteiktā vietā; 
noteiktas nodarbošanās aizliegumam; drošības naudai; nodošanai policijas uzraudzībā; 

45  Ministru kabineta noteikumi Nr. 754. „Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un 
apmēru”, pieņemti 04. 10. 2005.  Pieejami: http://www.likumi.lv/doc.php?id=118719&from=off
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mājas arestam; apcietinājumam; nepilngadīgā ievietošanai sociālās korekcijas izglītības 
iestādē.

 Aizliegums tuvoties noteiktai personai ir ar procesa virzītāja lēmumu paredzēts 
ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam atrasties attiecīgajai personai tuvāk 
par lēmumā minēto attālumu, izvairīties no fiziska vai vizuāla kontakta ar to un neizman-
tot nekādus sakaru līdzekļus vai informācijas nodošanas paņēmienus, lai kontaktētos ar 
šo personu. Savukārt aizliegums tuvoties noteiktai vietai ir ar procesa virzītāja lēmumu 
paredzēts ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam apmeklēt attiecīgo vietu 
vai atrasties tai tuvāk par lēmumā minēto attālumu. Noteiktas nodarbošanās aizlieg-
ums ir ar procesa virzītāja lēmumu noteikts ierobežojums aizdomās turētajam vai 
apsūdzētajam uz laiku veikt noteikta veida nodarbošanos (darbības) vai pildīt konkrēta 
amata (darba) pienākumus. Visbiežāk nodarbošanās aizliegumu piemēro, lai novērstu 
iespēju personai turpināt noziedzīgus nodarījumus, tomēr to var noteikt, rūpējoties arī 
par cietušās personas drošību, piemēram, ja cietušajiem nav iespēju izvairīties no kon-
takta ar aizdomās turēto vai apsūdzēto, ja viņš turpina pildīt savus darba pienākumus. 
Nodošana policijas uzraudzībā ir aizdomās turētā vai apsūdzētā pārvietošanās un rīcības 
brīvības ierobežošana ar noteikumu, ka attiecīgā persona bez procesa virzītāja atļaujas 
nedrīkst mainīt pastāvīgo vai pagaidu dzīvesvietu, apmeklēt lēmumā minētās vietas vai 
iestādes, tikties ar lēmumā minētajām personām un ka tai noteiktās diennakts stundās 
ir jāatrodas savā dzīvesvietā, kā arī ne biežāk kā trīs reizes nedēļā jāpiesakās attiecīgajā 
policijas iestādē pēc savas dzīvesvietas. Apcietinājums ir personas brīvības atņemšana, 
ko ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu vai tiesas nolēmumu likumā paredzētajos gadījumos 
var piemērot aizdomās turētajam vai apsūdzētajam pirms galīgā nolēmuma spēkā 
stāšanās konkrētajā kriminālprocesā, ja apcietināšanai ir pamats. Mājas arests ir perso-
nas brīvības atņemšana, ko ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu vai tiesas nolēmumu var 
piemērot aizdomās turētajam vai apsūdzētajam pirms galīgā nolēmuma spēkā stāšanās 
konkrētajā kriminālprocesā, ja ir pamats apcietinājuma piemērošanai, taču personu īpašu 
apstākļu dēļ nav vēlams vai nav iespējams turēt apcietinājumā. Nepilngadīgā ievietošana 
sociālās korekcijas izglītības iestādē ir personas brīvības atņemšana, ko ar izmeklēšanas 
tiesneša lēmumu vai tiesas nolēmumu var piemērot pirms galīgā nolēmuma spēkā 
stāšanās konkrētajā kriminālprocesā, ja aizdomās turēto vai apsūdzēto nepilngadīgo 
nav nepieciešams turēt apcietinājumā, tomēr nav pietiekamas pārliecības, ka, atrodo-
ties brīvībā, nepilngadīgais veiks savus procesuālos pienākumus un neizdarīs jaunus 
noziedzīgus nodarījumus.

 Lēmums par drošības līdzekļa piemērošanu ir pieņemams, pamatojoties uz vi-
sas lietas apstākļiem, aizdomās turētā vai apsūdzētā uzvedību kriminālprocesā, riskiem, 
ka viņš var traucēt kriminālprocesa norisi, izvairīties no tā vai turpināt noziedzīgos 
nodarījumus. Cietušo drošība ir viens no faktoriem, kas ietekmē drošības līdzekļa izvēli 
un tā piemērošanu. Procesa virzītājs šo faktoru vērtē pēc savas iniciatīvas. Ja, pēc cietušā 
domām, tam nav pievērsta pietiekama uzmanība un pastāv riski, ko procesa virzītājs nav 
atbilstīgi novērtējis, cietušais var izmantot KPL noteiktās tiesības un lūgt procesa virzītāju 
piemērot aizdomās turētajam vai apsūdzētajam drošības līdzekli (ja tas pirms tam netika 
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piemērots) vai grozīt iepriekš piemēroto drošības līdzekli uz citu, vairāk ierobežojošu, vai 
piemērot personai papildu drošības līdzekli. 

 Lai nodrošinātu to personu dzīvības, veselības un citu likumisko interešu 
aizsardzību, kuras liecina kriminālprocesā vai piedalās smaga vai sevišķi smaga noziegu-
ma atklāšanā, izmeklēšanā vai iztiesāšanā, 2005. gadā tika pieņemts Personu speciālās 
aizsardzības likums46, kā arī Kriminālprocesa likumā ir iekļauta 17. nodaļa („Speciālā 
procesuālā aizsardzība”).

 Saskaņā ar KPL 299. pantu speciālā procesuālā aizsardzība ir to cietušo, liecinieku 
un citu personu aizsardzība, kas liecina vai liecinājušas kriminālprocesā par smagiem vai 
sevišķi smagiem noziegumiem, kā arī nepilngadīgo, kas liecina par KL 161., 162. un 174. 
pantā paredzētajiem noziegumiem, un to personu aizsardzība, kuru apdraudējums var 
ietekmēt minētās personas.

 Cietušais var tikt atzīts par īpaši aizsargājamu personu, ja pastāv reāls viņa 
dzīvības, veselības vai īpašuma apdraudējums vai arī ir ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka 
apdraudējums var būt reāls saistībā ar šīs personas sniegto liecību. Saskaņā ar KPL pro-
cesa virzītājs ar atbilstošu pamatojumu var ierosināt speciālās procesuālās aizsardzības 
noteikšanu, savukārt lēmumu par speciālas procesuālās aizsardzības noteikšanu pieņem 
ģenerālprokurors. 

 Personas speciālo aizsardzību nosaka Operatīvās darbības likumā47 minētie, kā arī 
šādi speciālās aizsardzības pasākumi: 
a. aizsargājamās personas apsardze; 
b. aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, 
korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli; 
c. aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) 
dzīvojamām telpām; 
d. pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes da-
tiem; 
e. aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa; 
f. aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas 
sistēmām; 
g. aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starp-
tautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti; 
h. ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana; 
i. apcietināto un notiesāto aizsargājamo personu konvojēšana atsevišķi no citiem 
ieslodzītajiem; 
j. aizsargājamās personas identitātes maiņa. 

 Cietušās personas speciālo aizsardzību veic īpaši pilnvarota Valsts policijas 

46  Personu speciālās aizsardzības likums, pieņemts 19. 05. 2005. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=109241

47  Operatīvās darbības likums, pieņemts 16. 12. 1993. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=57573
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struktūrvienība, kā arī citi operatīvās darbības subjekti, ja saskaņā ar ģenerālprokurora 
norādījumiem nepieciešams nodrošināt īpašas speciālās aizsardzības intereses. 
Speciālo aizsardzību, izmantojot kriminālprocesuālos pasākumus, veic procesa virzītājs 
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Personai, kura atzīta par speciāli procesuāli aizsargājamu, ir īpašā likumā noteiktās 
aizsargājamās personas tiesības un pienākumi (KPL 307. pants). Atbilstoši Personu speciālās 
aizsardzības likuma 14. panta 2. daļai speciālās aizsardzības iestādei nepieciešamības 
gadījumā ir pienākums: 
a. nodrošināt aizsargājamai personai konsultācijas juridiskajos un nodarbinātības 
jautājumos;
b.  nodrošināt aizsargājamo personu, kurai nav savu iztikas līdzekļu, ar uzturēšanas 
līdzekļiem;
c.  nodrošināt aizsargājamai personai medicīnisko un psihologa palīdzību.

 Kārtību, kādā aizsargājamai personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, konsultācijas, 
medicīnisko un psihologa palīdzību, nosaka Ministru kabineta noteikumi.48

 Cietušo, kuram noteikta speciālā procesuālā aizsardzība, uz nopratināšanu aic-
ina ar speciālās aizsardzības iestādes starpniecību. Fiksējot dokumentos procesuālās 
darbības, kurās piedalās aizsargājamā persona, kurai personas identitātes dati aizstāti ar 
pseidonīmu, procesa virzītājs šīs personas identitātes datu vietā norāda tikai pseidonīmu. 
Ja jānorāda sūtījumu saņemšanas adrese, norāda speciālās aizsardzības iestādes ad-
resi. Veicot procesuālās darbības, kurās piedalās vairākas personas un ir nepieciešams 
novērst speciāli procesuāli aizsargājamās personas identificēšanas iespēju, izmanto 
tādus tehniskos līdzekļus, kas neļauj identificēt šo personu. Aizsargājamai personai ir 
tiesības neatbildēt uz jautājumiem, ja atbildes var norādīt uz tās identitāti. Uz tiesas 
sēdi aicināmo personu sarakstā speciāli procesuāli aizsargājamās personas adreses vietā 
uzrāda speciālās aizsardzības iestādes adresi. Personai, kuras identitātes dati aizstāti ar 
pseidonīmu, ieraksta tikai tās pseidonīmu un speciālās aizsardzības iestādes adresi (KPL 
308. pants).

 Krimināllietu, kurā persona atzīta par speciāli procesuāli aizsargājamu, izskata 
slēgtā tiesas sēdē. Ja nepieciešams, aizsargājamā persona var piedalīties tiesas sēdē, 
izmantojot tehniskos līdzekļus, pati atrazdamās ārpus tiesas sēžu zāles. Personai, ku-
rai kriminālprocesā personas identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, ir tiesības tiesā 
neliecināt, ja ir pamats uzskatīt, ka apdraudēta tās drošība. Šī persona par atteikšanos 
liecināt tiesā nav saucama pie kriminālatbildības. Šādā gadījumā liecības, ko persona, 
kurai personas identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, sniegusi pirmstiesas procesā, tie-
sas sēdē netiek nolasītas un tās nevar izmantot kā pierādījumu lietā. Ja persona, kurai 
kriminālprocesā personas identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, sniedz liecību tiesā, 
izmantojot tehniskos līdzekļus, lai nepieļautu tās identificēšanu, drīkst radīt vizuālus 

48  Ministru kabineta noteikumi Nr. 960 „Kārtība, kādā aizsargājamai personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, 
konsultācijas, medicīnisko un psihologa palīdzību”, pieņemti 20.11.2008. Pieejami: http://www.likumi.lv/doc.php?id=185274
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vai akustiskus traucējumus, nodrošinot tiesai iespēju redzēt un dzirdēt šo personu bez 
minētajiem traucējumiem. Aizsargājamai personai ir tiesības neatbildēt uz jautājumiem, 
ja atbildes var norādīt uz tās identitāti. Ja nepieciešams, tiesa var nopratināt personu, 
kuras identitāte tiek slēpta, atsevišķā telpā, nodrošinot sniegtās liecības dzirdamību tie-
sas zālē, kā arī iespēju uzdot jautājumus šai personai un dzirdēt atbildes (KPL 309. pants).

 Cietušā speciālo aizsardzību izbeidz šādos gadījumos: 
a. ir zudis speciālās aizsardzības iemesls; 
b. aizsargājamā persona ar savu rīcību turpmāko aizsardzību ir padarījusi neiespējamu; 
c. aizsargājamā persona rakstveidā atteikusies no speciālās aizsardzības. 

2.4. Tiesības uz piekļuvi cietušo atbalsta dienestiem

 Latvijā vēl nav izveidota cietušo atbalsta sistēma, kas paredzētu un nodrošinātu 
palīdzību cietušajām personām. Kriminālprocesa likumā ir uzskaitītas cietušās personas 
procesuālās tiesības un pienākumi, tomēr netiek reglamentēti jautājumi, kas saistīti ar 
cietušā iespēju saņemt viņam nepieciešamo palīdzību. Atsevišķi cietušo atbalsta instru-
menti jau funkcionē, bet to saturu un pieejamību nosaka citi normatīvie akti.

 Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu49 juridisko palīdzību 
kriminālprocesā var saņemt cietušais, kurš ir atzīts par maznodrošinātu vai trūcīgu per-
sonu vai pēkšņi nonācis tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas viņam liedz nodrošināt 
savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas 
neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

 Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību kriminālprocesā: procesuālā dokumenta 
sagatavošanu pirmstiesas procesa un tiesvedības stadijā, kā arī pārstāvību pirmstiesas 
procesā un tiesas sēdē. Valsts finansēta juridiskā palīdzība var tikt sniegta līdz galīgā tie-
sas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

 Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. pantu bērnam, kurš ir noziedzīga 
nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas ci-
tas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris, Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā bez maksas sniedzama nepieciešamā palīdzība, lai viņš atgūtu fizis-
ko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Šādai ārstēšanai un reintegrēšanai 
jānotiek bērna veselībai, pašcieņai un godam labvēlīgā vidē, rūpīgi sargājot bērna 
intīmo noslēpumu.50 Likuma 52. pants paredz, ka vardarbībā cietušo bērnu ārstēšanai un 
rehabilitācijai izveidojamas īpašas iestādes vai nodaļas vispārējās ārstniecības iestādēs un 
valsts budžetā atvēlami speciāli līdzekļi. Izdevumus par bērna ārstēšanu un rehabilitāciju 
sedz valsts un pēc tam regresa kārtībā piedzen no vainīgajām personām. Bērnu, kurš 

49  Latvijas Republikas Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, pieņemts 17. 03. 2005.. Pieejams: http://www.
likumi.lv/doc.php?id=104831

50  Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likums, pieņemts 19. 06. 1998. Pieejams: http://likumi.lv/doc.
php?id=49096
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kļuvis par vardarbības (prettiesisku darbību) upuri, aizliegts:
a. atstāt vienatnē, izņemot gadījumus, kad bērns pats to vēlas un šo izvēli par pa-
reizu atzīst psihologs, kurš speciāli sagatavots darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem;
b. atstāt bez psiholoģiskas un cita veida aprūpes;
c. konfrontēt ar iespējamo vardarbības (prettiesiskas darbības) izdarītāju, kamēr 
bērns nav pietiekami psiholoģiski sagatavots šādai konfrontācijai;
d. pakļaut jebkādu piespiedu līdzekļu lietošanai informācijas iegūšanas vai citā 
nolūkā.

 Bērnam, kurš cietis no vardarbības (prettiesiskām darbībām) savā ģimenē vai 
kuram pastāv reāli vardarbības draudi, nekavējoties nodrošināma ārpusģimenes aprūpe, 
ja vainīgās personas nav iespējams izolēt no bērna.

 Nepieciešamo medicīnisko un psihologa palīdzību cietušajiem, konsultācijas ju-
ridiskajos un nodarbinātības jautājumos valsts garantē gadījumos, ja cietušais saskaņā 
ar Personu speciālās aizsardzības likumu51 tiek atzīts par speciāli aizsargātu. Attiecīgās 
palīdzības nodrošināšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi52.

 Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma53 13. pantu valsts 
nodrošina atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem no vardarbības 
cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju un cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju. 
No 2015. gada 1. janvāra valsts apņemas nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus arī pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības. 

 Kārtību, kādā persona, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri, saņem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, un kritērijus personas 
atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri nosaka Ministru kabineta noteikumi54.

 2009. gada 22. decembrī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus „Kārtība, 
kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”55. 
Noteikumi nosaka kārtību, kādā par valsts budžeta līdzekļiem sniedz nepieciešamo 
palīdzību bērnam, kurš ir prettiesisku darbību– noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 
seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu 
aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos 
sabiedrībā.

51  Latvijas Republikas Personu speciālās aizsardzības likums, pieņemts 19. 05. 2005.Pieejams: http://www.likumi.lv/
doc.php?id=109241

52  Ministru kabineta noteikumi Nr.960 „Kārtība, kādā aizsargājamai personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, 
konsultācijas, medicīnisko un psihologa palīdzību”, pieņemti 20. 11. 2008..Pieejami: http://www.likumi.lv/doc.php?id=185274

53  Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, pieņemts 31. 10. 2002. Pieejams: http://
www.likumi.lv/doc.php?id=68488

54  Ministru kabineta noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”, pieņemti. 31. 10. 2006. Piee-
jami: http://www.likumi.lv/doc.php?id=147113&from=off

55  Ministru kabineta noteikumi Nr. 1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no 
prettiesiskām darbībām”, pieņemti. 22.12.2009. Pieejami; http://www.likumi.lv/doc.php?id=202912&from=off
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 Saskaņā ar MK noteikumiem, ja ārstniecības iestādē sniegta palīdzība bērnam, 
kuram konstatētas iespējamas vardarbības sekas, ārstniecības iestādei nekavējoties 
par to jāziņo policijai un pašvaldības sociālajam dienestam. Ja bāriņtiesai radušās aiz-
domas, ka bērns cietis no vecāku vardarbības, tā informē pašvaldības sociālo dienestu 
un pēc tam, kad bērns saņēmis nepieciešamo ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju, 
nosūta bērnu pie psihologa vai sociālā darbinieka, kurš izvērtē un nosaka, vai bērnam 
nepieciešama sociālā rehabilitācija. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā vai 
iestādē sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai 
sociālās rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas iestādē. Pēc sociālo pakalpo-
jumu sniedzēja pamatota iesnieguma sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai 
komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām var tikt pagarināts.

 Saskaņā ar KPL 152. panta otro daļu nepilngadīgo, kurš nav sasniedzis 14 gadu 
vecumu, vai, pēc izmeklēšanas darbības veicēja ieskata, jebkuru nepilngadīgo pra-
tina pedagoga vai tāda speciālista klātbūtnē, kas sagatavots psihologa darbam ar 
bērniem kriminālprocesā (turpmāk — psihologs). Vienam no nepilngadīgā likumiska-
jiem pārstāvjiem, pilngadīgam tuviniekam vai uzticības personai ir tiesības piedalīties 
pratināšanā, ja vien viņš pats nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, 
aizdomās turētais vai apsūdzētais un ja pret to neiebilst nepilngadīgais.

 Nepilngadīgā pratināšanas ilgums bez viņa piekrišanas vienā diennaktī nedrīkst 
pārsniegt sešas stundas, ieskaitot pārtraukumu. Ja psihologs norāda procesa virzītājam, 
ka 14 gadus nesasniegušās personas psihei vai tāda nepilngadīgā psihei, kas atzīts par 
cietušo no vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras cietušais ir materiāli vai citādi 
atkarīgs, cilvēku tirdzniecības vai seksuālas izmantošanas, var kaitēt atkārtota tieša 
pratināšana, tā izdarāma tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju, bet tiesā — ar tiesas 
lēmumu (KPL 152. panta ceturtā daļa).

 Ja psihologs uzskata, ka 14 gadus nesasniegušās personas psihei vai tāda 
nepilngadīgā psihei, kas atzīts par cietušo no vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras 
cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, cilvēku tirdzniecības vai seksuālās izmantošanas, 
var kaitēt tieša pratināšana, to var izdarīt ar tehnisko līdzekļu un psihologa starpniecību. Ja 
izmeklētājs vai prokurors tam nepiekrīt, tieša pratināšana izdarāma tikai ar izmeklēšanas 
tiesneša atļauju, bet tiesā — ar tiesas lēmumu (KPL 153. panta pirmā daļa).
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3. Latvijas iedzīvotāju viktimizācijas raks-
turojums
3.1. Viktimizācijas aptauju loma efektīvā noziedzības prevencijā

 Mūsdienās kriminoloģija56 ir viena no plašākajām sabiedrisko zinātņu nozarēm, kurā 
apkopotas neskaitāmas metodes un izpētes rīki, lai izzinātu un iegūtu tādu informāciju, 
kas ļautu prognozēt un kontrolēt noziedzību kā sociālu parādību. Viena no kriminoloģijas 
apakšnozarēm, kas pētī noziegumu upurus (cietušos), lai uzlabotu sabiedrības drošību 
un plānotu atbilstošu atbalstu cietušajiem, ir viktimoloģija57. Pamatojoties uz minēto 
skaidrojumu, secināms, ka viktimoloģija kā kriminoloģijas apakšnozare kalpo prevencijas  
58pasākumu plānošanai – sniedz informāciju un datus, lai būtu iespējams pasargāt cilvēkus 
no kaitējumiem, ko tiem, nonākot noteiktos apstākļos, var radīt noziedzīgs nodarījums.

 Latvijā viktimizācijas59 aptauja ir veikta pirmo reizi60, arī pasaulē šādas aptaujas tiek 
veiktas samērā nesen. 2010. gadā Ženēvā izdotajā61 „Viktimizācijas aptauju rokasgrāmatā” 
sniegts ieskats par viktimizācijas aptauju izveides vēsturi un šo aptauju veikšanas iemes-
liem. Sākotnēji lielākajā daļā valstu statistika par noziedzīgiem nodarījumiem un ar to 
saistītajiem jautājumiem bija tikai valsts tiesību aizsardzības iestādēm – policijai, tiesai, 
prokuratūrai u. c. No 1930. gada kriminologi vairāk uzmanības pievērsa likumpārkāpējiem, 
nevis cietušajiem, lai varētu saprast noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas cēloņus, bet 
sabiedrības attieksmi pret noziedzīgajiem nodarījumiem sāka vērtēt tikai pēc II pasaules 
kara62. 

 Pagājušā gadsimta 60. gadu vidū kriminologi atskārta, ka, izmantojot tikai tiesību 
aizsardzības iestāžu statiskas datus, nav iespējams secināt, kā noziedzība ietekmē 
sabiedrību. Tāpēc tika veiktas pirmās viktimoloģiskās aptaujas, lai uzzinātu, ko sabiedrības 
pārstāvji domā par noziedzības ietekmi un kādu ietekmi šie negatīvie procesi atstāj uz 
viņu dzīvi. Aptauju rezultāti atklāja valdību īstenoto noziedzības novēršanas stratēģiju 
veiksmes un neveiksmes. Lielbritānijā pirmā plašākā sabiedrības aptauja par noziedzības 
ietekmi uz iedzīvotājiem, kurā bija iekļautas sabiedrības viktimizācijas novērtējuma kom-
ponentes, tika veikta 1972. gadā, Somijā – 1970. gadā, bet Nīderlandē –1973. gadā. Par 

56  Kriminoloģija – tiesību zinātnes nozare, kas pētī noziedzību, tās cēloņus, noziedznieka personību, kā arī izstrādā 
pasākumus noziedzības profilaksei. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/sv/?w=kriminolo%C4%A3ija [Skatīts 05.05.2013.].

57  Viktimoloģija – kriminoloģijas nozare, kas pētī noziegumu upurus; mācība par noziedznieku upuriem. Pieejams: 
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=viktimolo%C4%A3ija [Skatīts 05.05.2013.].

58  Autora piezīme: prevencija ir mērķtiecīgi organizēts pasākumu kopums, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu noti-
kumu un vieni sabiedrības locekļi nekļūtu par likuma pārkāpējiem, bet citi neciestu no šiem pārkāpumiem.

59  Autora piezīme: prevencija ir mērķtiecīgi organizēts pasākumu kopums, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu noti-
kumu un vieni sabiedrības locekļi nekļūtu par likuma pārkāpējiem, bet citi neciestu no šiem pārkāpumiem.

60  Autora piezīme: Latvijā pirmā viktimizācijas aptauja, kuras dati ir salīdzināmi ar citās valstīs veiktajām viktimizācijas 
aptaujām, tika veikta no 2012. gada 18. jūnija līdz 17. augustam. Pilns ataujas teksts pieejams: http://www.providus.lv/up-
load_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/Viktimizacijas_petijums_Fieldex_2012_Final.pdf [Skatīts 07.05.2013.].

61  Manual  on  Victimization Surveys, United Nations Office on Drugs and Crime United Nations Economic  Commission 
for Europe United Nations, Geneva, 2010, page 1, para 10.  Pieejams: http://ej.uz/vz9f  [Skatīts 07.05.2013.].

62  Turpat, 1. lapa, 11. un 12. paragrāfs.
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vienu no būtiskākajiem viktimizācijas aptauju pagrieziena punktiem tiek uzskatīta 1972. 
gadā Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) veiktā Nacionālā noziedzības aptauja63. 

 Tādējādi 1972. gadā ASV tika ieviests jauns instruments64, kas sniedza iespēju 
iegūt ziņas no jauniem avotiem – proti, tika uzsākta viktimoloģijas aptauju sistēmas 
izveide. Pirmais 1966. gadā ASV īstenotais pilotprojekts parādīja, ka par noziedzīgu 
nodarījumu upuriem kļūst būtiski vairāk cilvēku, nekā fiksēts oficiālajos policijas statisti-
kas datos. Pašlaik lielā daļā pasaules valstu ik gadu tiek veiktas viktimizācijas aptaujas, lai 
identificētu patieso noziedzīgos nodarījumos cietušo skaitu, izdarīto noziegumu veidus 
un precīzāk plānotu noziedzības prevencijas politiku65.

 Kriminālās uzvedības sekas būtiski ietekmē konkrētu cilvēku drošības izjūtu un 
dzīves kvalitāti. Dažādu veidu noziegumi dažādi ietekmē noziedzīgos nodarījumos 
cietušos, viņu tuviniekus, paziņas un sabiedrību kopumā. Katrs noziedzīgais nodarījums 
izraisa tiešu ietekmi uz cietušajiem, radot finansiālas, fiziskas, psiholoģiskas negatīvās 
sekas, bet bailes atkal kļūt par noziedzīgā nodarījuma upuriem būtiski ierobežo cilvēku 
dzīvesveidu un dzīves kvalitāti. Ikviena noziedzīga nodarījuma rezultātā arī valstij 
iestājas noteiktas sekas – tās ir papildu finanšu izmaksas plašākai tiesību aizsardzības 
sistēmas uzturēšanai: tiesām, sodu izpildes iestādēm, policijai u. c. Attīstot argumentētu 
un visaptverošu pieeju sociālo problēmu risināšanai, kas var iestāties vai ir iestājušās 
noziedzīgo nodarījumu dēļ, tiek veidota sociāli iekļaujoša valsts noziedzības prevencijas 
politika, kas veicina vispārējo sabiedrības labklājību, attīstību un drošību.

3.2. Latvijas iedzīvotāju 2012. gada viktimizācijas aptaujas vispārīgie nosacījumi un uz-
devumi

 Viktimizācijas aptauja Latvijā tika veikta no 2012. gada 18. jūnija līdz 17. augus-
tam, kopumā aptaujājot 1515 cilvēku. Lielākā daļa aptaujāto bija vecumā no 25 līdz 54 ga-
diem66; pārsvarā tās bija sievietes67 ar augstāko izglītību. Aptaujātās personas lielākoties 
strādāja algotu darbu vai bija pensionāri, kas dzīvo Rīgā vai lauku ciematā. 

 Pētījuma uzdevums bija noskaidrot faktisko noziedzīgos nodarījumos cietušo 
īpatsvaru Latvijas sabiedrībā, raksturīgākos noziedzīgo nodarījumu veidus, informāciju par 
latento noziedzību un iemesliem, kāpēc iedzīvotāji nav ziņojuši policijai par notikušo, nav 
snieguši informāciju par cietušajiem nepieciešamo atbalstu pēc noziedzīgā nodarījuma un 
citu informāciju, lai nodrošinātu ar faktiem pamatotu noziedzības prevencijas plānošanu 
un atbalsta sistēmas izveidi pretlikumīgajās darbībās cietušajiem.

63  Autora piezīme: aptaujas oriģinālnosaukums National Crime Survey, 1972 (angļu valodā).

64  National Crime Victimization Survey (NCVS). Pieejams: http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245 [Skatīts 
07.05.2013.].

65  Manual  on  Victimization Surveys, United Nations Office on Drugs and Crime United Nations Economic  Commission 
for Europe United Nations, Geneva, 2010, page 1, para 15 and 16. Pieejams: http://ej.uz/vz9f   [Skatīts 07.05.2013.].

66  Viktimizācijas aptauja, 4. lpp. Pieejama: http://ej.uz/bor4 [Skatīts 07.05.2013.].

67  Viktimizācijas aptauja, 4. lpp. Pieejama: http://ej.uz/bor4 [Skatīts 07.05.2013.].
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 Pētījumā tika noskaidrota intervējamo personu pieredze saskarsmē ar citu per-
sonu pretlikumīgu rīcību (zādzības, laupīšanas, korupcija un kukuļošana, patērētāju 
krāpšana, uzbrukumi vai draudi) un tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī viedoklis par 
policijas un citu speciālistu rīcību konkrētās situācijās. Aptaujas uzdevums bija arī nos-
kaidrot, vai gadījumos, kad personas saskārušās ar pretlikumīgo rīcību, tās ir saņēmušas 
jebkādu atbalstu un vai šāds atbalsts ir bijis nepieciešams. Vienlaikus aptaujā tika 
precizēts arī personām nepieciešamā atbalsta veids. Būtiska aptaujas komponente bija 
personu drošības izjūtas mērīšana. Viens no aptaujas uzdevumiem bija arī noskaidrot, cik 
personu pēdējo piecu gadu laikā ir cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, vai par šīm 
pretlikumīgajām darbībām tās ir ziņojušas policijai, savukārt, ja nav ziņojušas, uzzināt 
neziņošanas iemeslus.

 Pētījumā noskaidrots, ka pēdējo piecu gadu laikā Latvijā par noziedzīgu nodarījumu 
upuriem ir kļuvusi gandrīz puse iedzīvotāju. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji cietuši68 no 
ielaušanās un zādzībām mājoklī, zādzībām no nedzīvojamām telpām, atsevišķu mantu 
(mobilo telefonu, naudasmaku u. tml.) zādzībām, kā arī no patērētāju krāpniecības. 

3.3. Latvijā cietušo personu raksturojums

 Lai plānotu personu aizsardzību no noziedzīgiem nodarījumiem atbilstoši pre-
vencijai, būtiski ir zināt, kurām sabiedrības grupām ir risks kļūt par cietušajiem. Minētā 
apsvēruma dēļ tika izveidots sociāli demogrāfiskais cietušās personas raksturojums, pirms 
tam noskaidrojot personas vecumu, dzimumu, saziņā visbiežāk lietoto valodu, izglītības 
līmeni un nodarbošanos. 

 Aptaujā secināts, ka visbiežāk Latvijā no noziedzīgiem nodarījumiem cieš 25 līdz 
54 gadus vecas personas, vairākums šo personu ir sievietes, kaut arī liela procentuālā 
atšķirība šajā grupā nav konstatēta69. No visiem aptaujātajiem, kuri atzina, ka pēdējo pie-
cu gadu laikā ir cietuši no noziedzīga nodarījuma, lielākā daļa ir ikdienā latviešu valodā 
runājoši cilvēki (61 %), pārsvarā ar augstāko izglītību, algota darba veicēji vai pensionāri. 
No tiem, kuri pietiekami precīzi atcerējās, kādā veidā bija saskārušies ar konkrēto 
noziedzīgo nodarījumu, visvairāk (62 %) ir ziņojuši policijai gadījumos, kad apzagts viņu 
mājoklis vai arī likumpārkāpējs ielauzies (51 %) nedzīvojamās telpās, lai kaut ko nozagtu. 
Vismazāk cilvēki ziņojuši policijai par notikušo likuma pārkāpumu (3 %), ja kāds, tai skaitā 
amatpersona, ir prasījis vai licis saprast, ka gaida kukuli vai neparedzētu samaksu par 
pakalpojumu70. Visvairāk policijai par likumpārkāpumiem ziņojuši Rīgā dzīvojošie (41 %), 
bet vismazāk – Vidzemē un mazpilsētās dzīvojošie71.

 Fakts, ka cietušie neziņo policijai par notikušo likuma pārkāpumu, ir saistīts ar 

68  Viktimizācijas aptauja, 6. lpp. Pieejama: http://ej.uz/bor4 [Skatīts 07.05.2013.].

69  Turpat, 7. lpp.

70  Turpat, 9. lpp.

71  Turpat, 11. lpp.
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vairākām negatīvām sekām:
a) policijas rīcībā nav ziņu par notikušu noziedzīgu nodarījumu, tāpēc likumpārkāpēja 
kaitīgā rīcība turpinās;
b)  rodas jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai labvēlīgi apstākļi, notiek atkārtoti 
noziedzīgi nodarījumi, bet vainīgajai personai parādās nesodāmības izjūta;
c)  cietušais nevar saņemt pat tam pienākošos atbalstu, jo par notikušo neviens nav 
informēts;
d)  no laikus neapturēta likumpārkāpēja rīcības cieš citi cilvēki, kļūstot par noziedzīgu 
nodarījumu upuriem.
 Pētījumā secināts, ka visvairāk policijai neziņo gados jauni cilvēki vecumā no 16 līdz 24 
gadiem, gan sievietes (49 %), gan vīrieši (51 %), latviešu valodā runājoši algoti darbinieki, 
kuri dzīvo Vidzemē un Latgalē72.

 Faktam, kad cietušais neziņo par notikušu noziedzīgu nodarījumu, ir saistība ar per-
sonas iepriekšējo pieredzi saziņā ar tiesību aizsardzības iestādēm un policiju. Šī iemesla 
dēļ aptaujas dalībniekiem, kuri bija ziņojuši par likumpārkāpumu policijai, tika uzdots 
jautājums, vai viņi ir apmierināti ar policijas darbu situācijā, kurā viņi bija iesaistīti kā 
cietušie. Lai to secinātu, tika aptaujāti cietušie, kuri bija ziņojuši policijai:
a)  ka viņus kāds ir apkrāpis;
b)  ka notikusi personīgo mantu zādzība;
c)  ka noticis pazīstama cilvēka, izmantojot fizisku spēku;
d) ka kāds ir ielauzies nedzīvojamās telpās zādzības nolūkā;
e)  ka kāds ir ielauzies mājoklī. 

 Cietušie pārsvarā ir bijuši apmierināti ar policijas darbu gadījumos, kad notikusi 
krāpšana pakalpojumu jomā (46 %), mantu zādzība (42 %) vai uzbrukums (42 %). Aptaujātie 
cietušie visvairāk ir bijuši neapmierināti ar policijas darbu, ja notikusi zādzība no mājokļa 
(66 %) vai zādzība (arī tās mēģinājums) no nedzīvojamām telpām (59 %)73. Pamatojoties 
uz iepriekšminēto, ir iespējams secināt74, ka cietušo personu neapmierinātība varētu būt 
saistīta ar policijas nespēju atgūt nozagtās mantas, savukārt cilvēki ir apmierināti ar polici-
jas attieksmi krāpšanas gadījumos vai iejūtīgo policijas attieksmi krāpšanas gadījumos vai 
situācijās, kad ir nozagtas atsevišķas mantas (naudasmaks, mobilais telefons u. tml.), kā 
arī ar radīto drošības izjūtu uzbrukumu gadījumos.

 Personām, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos, ir nepieciešams atbalsts un 
palīdzība. Šīs cietušo personu vajadzības ir saistāmas gan ar noziedzīgajos nodarījumos 
radīto psiholoģisko un mantisko kaitējumu, gan drošības izjūtas un emocionāla atbal-
sta trūkumu, gan arī neziņu, kas, kā un kad tālāk būtu darāms. Pētījumā secināts, ka 
tiem cietušajiem, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pēdējo piecu gadu laikā, 

72  Turpat, 14. lpp

73  Turpat, 16. lpp.

74  Autora piezīme: secinājums ir hipotētisks un izdarīts, pamatojoties uz Valsts policijas apsvērumiem, kas pieejami: 
http://www.slideshare.net/providus/skotnj-kontakta-nozme-saskarsm-ar-cietuo-valsts-policijas-prakse [Skatīts 07.05.2013.].



35

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

visvairāk būtu bijusi75 nepieciešama jurista palīdzība, lai aizstāvētu savas intereses (39 %), 
nedaudz mazākam cietušo skaitam būtu bijušas nepieciešamas psihologa konsultācijas 
(30 %), bet informācija par rīcību šādā situācijā ir bijusi nepieciešama 26 % cilvēku76, 
diemžēl viņi to nesaņēma. Tā, piemēram, jurista palīdzība ir bijusi vajadzīga lielākoties 
Rīgas apkaimē un Latgalē dzīvojošiem abu dzimumu cietušajiem, kuri ir vecumā no 35 
līdz 44 gadiem un ikdienā ģimenē nerunā valsts valodā, pēc nodarbošanās ir uzņēmēji 
(darba devēji) un ir ieguvuši augstāko izglītību. Tai pašā laikā gados jauniem (16–24 gadi) 
un vecāka gadu gājuma (65 gadus veci un vairāk) cietušajiem ar pamatizglītību un vidējo 
izglītību, kuri dzīvo Vidzemē un Zemgalē, jurista padoms nešķita tik būtisks. Psiholoģisks 
atbalsts visvairāk ir bijis nepieciešams Zemgalē un Vidzemē dzīvojošām sievietēm un 
vidēja gadu gājuma (45–54 gadi) cietušajiem, kuri ir pašnodarbinātie vai uzņēmēji, vai 
mājsaimnieki. Informācija par nepieciešamo rīcību noziedzīga nodarījuma gadījumā ir bi-
jusi nepieciešama 16 līdz 34 gadus vecām personām, kuras dzīvo Rīgā un kam ir augstāki 
ienākumi. Informācija par nepieciešamo rīcību mazāk svarīga ir bijusi personām vecumā 
virs 55 gadiem, kuri ir gadījuma darbu strādnieki vai bezdarbnieki, personām ar zemiem 
ienākumiem, pensionāriem, kuri dzīvo Latgales lauku ciematos.

 No aptaujas rezultātiem ir iespējams secināt, ka visvairāk palīdzība ir bijusi vajadzīga 
tiem cilvēkiem, kuri pēdējo piecu gadu laikā cietuši no laupīšanas uzbrukumiem vai uz-
brukuma draudiem (46 %), un tiem, kuriem uzbrucis pazīstams cilvēks, lietojot fizisku 
spēku77. Aptaujas rezultāti liecina, ka atbalsts ir bijis nepieciešams arī tiem cilvēkiem, 
kuri cietuši no ielaušanās un zādzībām dzīvojamās telpās (31 %). Minētie fakti parāda, 
ka pēc būtības Latvijas sabiedrībā cilvēki bieži ir pakļauti fizisku uzbrukumu kaitīgajām 
sekām, turklāt pārsvarā šie uzbrukumi notiek tieši mājsaimniecībās. Te iekļaujami gan 
uzbrukumi, kurus veic personas, kuras cietušais pazīst, gan vainojami paši īpašnieki, 
pienācīgi nerūpējoties par mājokļa drošību. Vērā ņemams ir arī fakts, ka šādās zādzībās, 
kaut arī nav notikusi acīmredzama fiziska vardarbība, cilvēkiem ir nodarīts psiholoģiska 
rakstura kaitējums.

 Pētījumā tika analizēti iegūtie dati78 par cilvēkiem, kuri ir cietuši noziedzīgos 
nodarījumos, bet nav saņēmuši palīdzību, kaut arī šāda palīdzība, kā viņi paši atzīst, 
viņiem ir bijusi nepieciešama. Palīdzība visvairāk ir bijusi nepieciešama 25 līdz 44 gadus 
vecām personām, sievietēm (58 %), kuras ikdienā saziņā lieto latviešu valodu (58 %), ir ar 
augstāko izglītību (44 %) un strādā algotu darbu (53 %). Lielākā daļa šo cilvēku strādā un 
dzīvo Rīgā (42 %)79. 

75  Autora piezīme: šeit minētie cietušie nebija saņēmuši nekādu atbalstu.

76  Autora piezīme: ar sīkāku informāciju par cietušo personu sociāli demogrāfisko raksturojumu un viņu vajadzībām 
pēc palīdzības var iepazīties Viktimizācijas aptaujas pētījuma rezultātu ziņojuma 24. lpp. Pieejams: http://ej.uz/bor4 [Skatīts  
08.05.2013.].

77  Autora piezīme: uzbrucis pazīstams cilvēks, lietojot fizisku spēku, piemēram: iesitis, spārdījis ar kājām, draudējis 
uzbrukt ar ieroci.

78  Autora piezīme: ar sīkāku informāciju par cietušo personu sociāli demogrāfisko raksturojumu un viņu vajadzībām 
pēc palīdzības var iepazīties Viktimizācijas aptaujas pētījuma rezultātu ziņojuma 21. lpp. Pieejams: http://ej.uz/bor4 [Skatīts 
08.05.2013.]

79  Turpat, 22. lpp.
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 Iegūtie dati ļauj secināt, ka lielākā daļa atbalstu saņēmušo ir cietuši no uzbruku-
miem, kas saistīti ar fizisku vardarbību. Citos gadījumos – ja kāds ir apzadzis un draudējis 
(16 %) vai tikai apzadzis, vai ielauzies mājoklī (12 %) – palīdzība ir sniegta būtiski retāk. 
No visām aptaujāto personu vecuma kategorijām visvairāk palīdzību ir saņēmuši gados 
jauni abu dzimumu cilvēki (16–24 gadus veci), kuri ikdienas saskarsmē lieto latviešu valo-
du un ir ieguvuši augstāko izglītību80, strādā un dzīvo Rīgā. Tādējādi ir iespējams secināt, 
ka lauku reģionos un mazpilsētās dzīvojošie cilvēki ar zemāku izglītības un ienākumu 
līmeni nav saņēmuši atbalstu, kaut tas viņiem ir bijis nepieciešams. Analizējot datus par 
personām, kam nav tikusi sniegta palīdzība, redzams, ka visneaizsargātākās sabiedrības 
grupas ir cilvēki vecumā pēc 55 gadiem (55–64 gadu vecumā un pēc 75 gadiem), kuri 
ikdienā nesazinās valsts valodā, ir bez darba vai pensionāri, ar pamatskolas izglītību – šo 
grupu cilvēkiem visvairāk pēc noziedzīgā nodarījuma ir bijusi nepieciešama materiālā 
palīdzība uztura, apģērba un sadzīves priekšmetu iegādei. Cilvēkiem sociāli aktīvajā 
vecumā (35–44 gadi) vairāk bijusi nepieciešama juridiska palīdzība, bet gados jauniem 
cilvēkiem (16–34) – informācija par turpmāko rīcību pēc tam, kad viņi ir cietuši no citu 
personu prettiesiskām darbībām.

 Aptaujas dalībnieki varēja atbildēt arī uz vispārīgiem jautājumiem: 
a) cik droši viņi jūtas; 
b) vai zina, kur ir iespējams iegūt atbalstu un palīdzību, ja notiek noziedzīgs 
nodarījums;
c) kādus sodus uzskata par efektīviem attiecīgajos noziedzīgos nodarījumos. 

 Lielākā daļa aptaujāto (52 %) atzina, ka jūtas droši apkaimē, kur dzīvo, jo, izejot 
no mājas tumšajā diennakts laikā, nemēģina izvairīties no konkrētām ielām vai vietām 
drošības apsvērumu dēļ. Turpretī 46 % aptaujāto atzina, ka nejūtas droši dzīvesvietas 
apkaimē. Šo cilvēku vidū lielākā daļa bija dažāda vecuma sievietes, kā arī 25 līdz 34 gadus 
veci cilvēki un cilvēki vecumā no 55 līdz 64 gadiem, kuri dzīvo Rīgā vai citās lielākajās 
Latvijas pilsētās81.

 Lielākā daļa aptaujāto, kuri bija nonākuši saskarsmē ar noziedzīgu nodarījumu (88 
%), minēja, ka zina, kur vērsties pēc palīdzības. To apstiprināja gados jauni cilvēki (no 16 
līdz 24 gadu vecumam) un cilvēki sociāli aktīvajā vecumā (no 35 līdz 44 gadu vecumam), 
ar lielākiem ienākumiem, kuri dzīvo Kurzemē. Tomēr 11 % nezināja, kur vērsties pēc 
palīdzības. Tie bija cilvēki, kas ir vecāki par 75 gadiem (1), kuri ģimenē nesazinās valsts 
valodā (2), kuriem ir pamatizglītība (3) un kas dzīvo Latgalē (4)82.

 Lai noteiktu Latvijā dzīvojošo cilvēku attieksmi pret vardarbību un varmākam 
piemērojamo sodu, aptaujas dalībnieki atbildēja uz jautājumiem:

80  Turpat, 18. lpp.

81  Veicot pētījumu, bija dažas pozīcijas, kur tika ņemtas vērā dzimuma pazīmes, šajos gadījumos pētījumā arī konkrēti 
minēts – vīrieši vai sievietes. Pārējos gadījumos, kur dzimuma pazīmēm nav īpašas nozīmes tiek lietots apzīmējums „cilvēki”, 
ar to saprotot gan sievietes, gan vīriešus.

82  Turpat, 25. lpp.
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a)  kāds būtu piemērotākais sods cilvēkam, kurš nozadzis 200 latus;
b)  kāds būtu piemērotākais sods cilvēkam, kurš nozadzis 200 latus, izmantojot
  vardarbību. 

 Lielākā daļa aptaujāto pauda viedokli, ka vardarbīgas zādzības gadījumā vainīgajai 
personai būtu jāpiemēro brīvības atņemšanas sods (64 %), bet, neizmantojot vardarbību, 
būtu jāpiemēro piespiedu darbs (37 %). Nevardarbīgas zādzības gadījumā aptaujātie 
cilvēki piedāvāja arī tādus risinājumus kā atdot atpakaļ nozagto naudu (10 %), piemērot 
naudas sodu (9 %), notiesāt ar brīvības atņemšanu nosacīti (5 %). Tieši gados jauni 
cilvēki vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kuru ienākumi ir augstāki par Ls 301 mēnesī uz 
ģimenes locekli, uzskatīja, ka arī tajā gadījumā, kad noziedzīgais nodarījums nav saistīts 
ar vardarbību, vainīgais būtu jāizolē no sabiedrības.

3.4. Noziedzīgo nodarījumu veidi, no kuriem visbiežāk cieš Latvijas iedzīvotāji

Pētījuma pamatdaļā tika iegūta informācija, no kādiem noziedzīgiem nodarījumiem 
visvairāk cieš Latvijas iedzīvotāji, cik liels ir to cilvēku skaits, kuri ziņo par šiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, vai cilvēki ir bijuši apmierināti ar policijas rīcību. Ja cilvēki 
atzina, ka viņi par notikušo likumpārkāpumu policijai nav ziņojuši, viņiem tika lūgts pas-
kaidrot savas rīcības iemeslus.

3.4.1. Zādzības

 Saskaņā ar aptaujas rezultātiem viens no biežāk izdarītajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem Latvijā ir zādzības. Tā kā zādzības var būt ļoti dažādas, arī to izraisītās 
negatīvās sekas nosacīti var dalīt trijos veidos:
a) zādzības ar ielaušanos mājoklī,
b) zādzības ar ielaušanos nedzīvojamās telpās, 
c) mantu zādzības vai mašīnas apzagšanas gadījumi.

 Analizējot aptaujas datus, konstatēts, ka 8 % gadījumu notikusi ielaušanās mājoklī, 
lai kaut ko nozagtu vai mēģinātu nozagt. Lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka ielaušanās no-
tikusi pirms diviem vai trijiem gadiem un 62 % gadījumu par šiem notikumiem ir ziņojuši 
policijai. 34 % aptaujāto ir pilnībā vai drīzāk apmierināti ar policijas darbu. Aptaujā nos-
kaidrots, ka apzagtās personas visvairāk ir vecumā no 55 līdz 66 gadiem, ar augstāko 
izglītību un ienākumiem, kas lielāki par Ls 301 uz vienu ģimenes locekli mēnesī. Lielākā 
daļa šo cietušo dzīvo Rīgā. Vairums šādos noziedzīgos nodarījumos cietušo (66 %) nav 
apmierināti ar policijas darbu, paskaidrojot, ka policija neizdarīja visu iespējamo un nav 
bijusi ieinteresēta palīdzēt. Šādus negatīvus viedokļus cilvēki pauda, jo policija nebija 
atradusi vainīgo personu un nebija atguvusi nozagtās mantas. Tādējādi secināms, ka šajā 
gadījumā cietušajiem nepieciešamais taisnīgais noregulējums nav noticis. Iespējams, 
tieši tāpēc, atsaucoties uz šādiem gadījumiem, kad cietušā vajadzības pēc taisnīguma 
atjaunošanas nav tikušas īstenotas, nākamajā reizē cilvēki izvēlas neziņot par notikušo 
policijai, norādot, ka gadījums, viņuprāt, nav tik nopietns (42 %), policija tāpat neko 
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nedarītu, proti, netic policijas spējām (33 %), viņuprāt, trūkst pierādījumu, ka viņi ir apza-
gti (25 %), paši atrisina šo problēmu saviem spēkiem (18 %). Turklāt 11 % aptaujāto 
norāda, ka policijai ziņot nav nekādas jēgas, bet 6 % cietušo atklāti norāda, ka viņiem ir 
bailes un nepatika, kontaktējoties ar policijas darbiniekiem. 

 Tāpat pētījumā konstatēts, ka no visiem cilvēkiem, kuri tika aptaujāti un cietuši 
no mājokļa zādzībām, tikai 15 cilvēki bija saņēmuši jebkādu palīdzību pēc noziedzīgā 
nodarījuma. No tiem, kas nebija saņēmuši nekādu atbalstu, uz jautājumu, vai viņiem 
šāds atbalsts būtu bijis vajadzīgs, 31 % atbildēja apstiprinoši, 47 % piebilstot, ka pēc 
mājokļa apzagšanas būtu bijusi nepieciešama psihologa palīdzība, 29 % gadījumu būtu 
bijusi vajadzīga jurista konsultācija, bet 15 % gadījumu kā palīdzība būtu bijis vajadzīgs 
uzturs, apģērbs un sadzīves priekšmeti83.

 No visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 24 % gadījumu kāds ir ielauz-
ies nedzīvojamās telpās, proti, saimniecības ēkās, dārza mājiņās, šķūnīšos vai garāžās. 
Minētais likumpārkāpums lielākoties ir noticis pirms diviem vai trijiem gadiem, un 51 
% cietušo par to ir ziņojuši policijai, no kuriem 39 % ir apmierināti ar policijas rīcību 
konkrētajā situācijā. Par policijas veikto darbu neapmierinātību izteica 59 % aptaujāto. 
Lielākā daļa neapmierināto (65 %) norādīja, ka policija nebija darījusi visu iespējamo, 
puse (50  %) norādīja, ka policija nav izrādījusi interesi palīdzēt cietušajam. Policija 
nav atradusi likumpārkāpēju (38 %), nav atgūtas nozagtās mantas (31 %) – tie ir biežāk 
minētie aptaujāto neapmierinātības iemesli. Vairāk nekā puse (63 %) cietušo, kuri nebi-
ja par notikušo ziņojuši policijai, norāda, ka gadījums, viņuprāt, nebija tik nopietns, lai 
traucētu policiju: 12 % paši atrisināja radušos situāciju, bet 37 % aptaujāto uzskatīja, ka 
policija tāpat neko nedarītu84.

 Pētījumā noskaidrots, ka 3 % Latvijas iedzīvotāju pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši 
aplaupīti. 30 % aplaupīto norāda, ka tikuši aplaupīti tieši pēdējā gada laikā, bet 44 %  – 
pirms diviem vai trijiem gadiem. Tikai 35 % jeb 17 cilvēki no visiem laupīšanas uzbruku-
mos cietušajiem ir ziņojuši policijai. Atbildot uz jautājumu, kāpēc viņi neziņoja policijai, 
aplaupītie cilvēki norāda, ka paši tikuši galā ar situāciju (41 %), ka gadījums nav šķitis pi-
etiekami nopietns (24 %), bet 23 % norāda, ka policija tāpat neko nedarītu. Tikai 16 % no 
visiem aplaupītajiem pēc noziedzīgā nodarījuma notikuma bija saņēmuši palīdzību. Tiem, 
kuri nebija šādu palīdzību saņēmuši, tika jautāts, vai šāda palīdzība būtu bijusi vajadzīga. 
Uz šo jautājumu 47 % cilvēku atbildēja apstiprinoši.

 No visiem aptaujātajiem 18 % cilvēku pēdējo piecu gadu laikā ir saskārušies ar 
mantu zādzību: 40 % ar naudas zādzību, 19 % – ar naudasmaka zādzību, 19 % – ar mobilā 
telefona zādzību, bet 14 % gadījumu tika apzagts autotransports. 32 % cietušo ir ziņojuši 
policijai par likuma pārkāpumu. Vērtējot no cietušajām personām iegūtos datus par 
policijas rīcību, ir iespējams secināt, ka 42 % no policijai ziņojušajiem ir apmierināti ar 
policijas rīcību, bet 56 % – neapmierināti. Kā neapmierinātības iemesli tiek minēti ap-

83  Turpat, 31. lpp.

84  Turpat, 34. lpp.
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galvojumi, ka policija nerīkojās pietiekami efektīvi, neatrada pārkāpēju, neatguva naudu 
un nebija ieinteresēta likumpārkāpuma izmeklēšanā. 18 % aptaujāto norāda, ka policija 
nesniedz cietušajiem pietiekami daudz informācijas. Tie, kuri par notikušo zādzību nebija 
ziņojuši policijai, minēja savas rīcības iemeslus –gadījums neesot bijis pietiekami nopi-
etns, policijas izsaukšanai neesot bijusi jēga, jo tā tāpat neko nedarītu. 15 % cietušo bija 
saņēmuši palīdzību no tuviniekiem, 62 % – no paziņām, 12 % – no tiesību aizsardzības 
iestādēm. Citi palīdzības veidi ir skatāmi kā atsevišķi gadījumi. Vienai ceturtdaļai cilvēku, 
kas atlīdzību nebija saņēmuši, šāda palīdzība ir bijusi nepieciešama: 32 % norāda uz ju-
rista, bet 25 % aptaujāto – uz psihologa palīdzības nepieciešamību.

3.4.2. Ar kukuļošanu un korupciju saistīti noziedzīgi nodarījumi

 Aptaujas dalībniekiem tika uzdots jautājums, vai viņi pēdējo piecu gadu laikā ir 
cietuši no situācijām, kurās viņiem pretlikumīgi tikusi prasīta papildu samaksa par pak-
alpojumiem vai kukulis. Apstiprinošu atbildi sniedza 13 % visu aptaujāto. No aptau-
jas dalībnieku sniegtajām ziņām ir iespējams secināt, ka viņi (47 %) ar šo gadījumu ir 
sastapušies pēdējā gada laikā, bet pārējie 49 % – pirms vairākiem gadiem. Samērā biežāk 
kukulis ticis prasīts cilvēkiem vecumā no 25 līdz 34 gadiem un tiem, kas ir 45 līdz 54 gadus 
veci (1), kuri ikdienā nesazinās latviešu valodā (2), kuri ir uzņēmēji vai darba devēji (3) un 
kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli pārsniedz 301 latu (4). Aptaujātie norāda, 
ka personas, kuras prasīja kukuli vai lika noprast, ka gaida kukuli vai papildu samaksu 
par darbu, bija mediķi (45 %) un ceļu policisti (31 %). Gandrīz neviens no aptaujātajiem 
nebija ziņojis par notikušo tiesību aizsardzības iestādēm (97 %). Jautāti, kāpēc neziņoja 
par kukuļa vai papildu samaksas pieprasījumu, aptaujas dalībnieki sniedz šādas atbildes: 
trūka pierādījumu (23 %), paši atrisinājuši izveidojušos situāciju (18 %); 16 % norāda, 
ka tomēr iedevuši kukuli, jo citādi nebūtu bijis viņiem vēlamā rezultāta; 11 % min, ka 
kukuļdošanu uzskata par normu un ziņošana policijai neko nemainītu, 9 % norāda, ka ku-
kuli devuši labprātīgi, uzskatot, ka rīkojušies pareizi. 27 % visu aptaujāto izteica viedokli, 
ka viņiem būtu bijusi nepieciešama psihologa (32 %) vai jurista (53 %) palīdzība, bet to 
viņi nesaņēma. Šādu (psihologa vai jurista) atbalstu bija saņēmuši 7 % visu aptaujāto85.

3.4.3. Krāpšana, tai skaitā patērētāju krāpšanas gadījumi

 Pēdējo piecu gadu laikā 22 % Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar krāpšanas 
gadījumiem, iegādājoties kādas preces vai izmantojot piedāvātos pakalpojumus. Vairāk 
nekā puse šo gadījumu (57 %) notikuši pēdējā gada laikā, bet 37 % – pēdējo pāris 
gadu laikā. Aptaujā iegūtie rezultāti liecina par krāpšanas gadījumu skaita pieaugu-
mu. Ar šādiem gadījumiem visbiežāk saskārušies Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 
34 gadiem, kuri dzīvo Latvijas lielākajās pilsētās, kā arī Latgales iedzīvotāji. Aptaujas 
dalībnieki norāda, ka visbiežāk viņi apkrāpti veikalā (53 %) un gadījums nav bijis saistīts 
ar kredītkartes izmantošanu. 65 % visu apkrāpto par notikušo nevienu nav informējuši, 
bet 27 % aptaujāto ziņojuši veikalā preces pārdevējam. Taujāti par neziņošanas iemes-

85  Turpat, 48. lpp.
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liem, viņi atbildēja, ka gadījums nav bijis tik nopietns, lai iesaistītu policiju (45 %), ka 
paši atrisinājuši izveidojušos situāciju (24 %). 10 % cietušo norāda, ka ir saņēmuši kādu 
palīdzību: atbalstu no tuviniekiem un paziņām (38 %), jurista palīdzību (23 %), bet 17 % 
norāda, ka saņēmuši atbalstu no iesaistīto iestāžu puses un tas devis pozitīvu rezultātu. 
No tiem, kas palīdzību un atbalstu nebija saņēmuši, 42 % norāda, ka būtu noderējusi ju-
rista palīdzība, bet 34 % aptaujāto pietrūka informācijas, kā rīkoties šajā situācijā.

3.4.4. Uzbrukuma un draudu gadījumi

 Lai iegūtu datus par uzbrukumu un draudu gadījumiem, aptaujā tika iekļauti 
jautājumi par divu veidu gadījumiem:
a) kad noticis uzbrukums vai saņemti draudi no cietušajam svešiem cilvēkiem, 
b) kad noticis uzbrukums vai saņemti draudi no cietušajam pazīstamiem cilvēkiem.
Pēdējo piecu gadu laikā 5 % Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar situāciju, kad viņiem uz-
brucis vai izteicis draudus iepriekš nepazīstams cilvēks. Lielākā daļa šo notikumu notikusi 
pirms vairākiem gadiem, bet 43 % aptaujas dalībnieku norāda, ka tas noticis pēdējā gada 
laikā. Cietušajiem nodarītais kaitējums vairumā gadījumu (48 %) ir bijuši miesas bojājumi 
– zilumi un smagāks kaitējums veselībai, bet 14 % aptaujāto norāda, ka gadījums ir radījis 
emocionāli traumatiskas sekas. Tikai 19 %  visu aptaujāto par notikušo ir ziņojuši policijai. 
Tie, kuri nav ziņojuši policijai, norāda, ka gadījums nav bijis tik nopietns, lai būtu jāvēršas 
policijā (43 %), bet 37 % norāda, ka paši atrisinājuši šo problēmu. Ceturtdaļa no uzbru-
kumos cietušajiem ir saņēmuši dažādu palīdzību, bet 19 % no atbalstu nesaņēmušajiem 
norāda, ka tas būtu bijis nepieciešams.

 6 % aptaujāto pēdējo piecu gadu laikā ir piedzīvojuši uzbrukumus no pazīstamiem 
cilvēkiem. No visiem aptaujātajiem 47 % norāda, ka uzbrukums noticis pēdējā gada laikā, 
bet 37 % šādu notikumu pārdzīvojuši pirms pāris gadiem. Visvairāk cietušo ir vecumā no 
16 līdz 24 gadiem. Tas varētu liecināt par to, ka šāda vardarbība ir izplatīta tieši jauniešu 
vidē. Zīmīgi, ka šādi uzbrukumi pārsvarā ir atstājuši tieši emocionālas un psiholoģiskas 
sekas (27 %), tikpat daudz aptaujāto (27 %) atzīst, ka šāda vardarbība radījusi arī miesas 
bojājumus86. 22 % aptaujāto min, ka sekas nav bijušas nopietnas, bet 25 % norāda, ka pēc 
uzbrukuma palikuši zemādas asinsizplūdumi (zilumi). Tikai 31 % cilvēku, kas šādus  uz-
brukumus pārdzīvojuši, par tiem ir ziņojuši policijai. Lielākā daļa uzbrukumu pārdzīvojušo 
(69 %) par to nav ziņojuši policijai. Tie, kuri nav ziņojuši par uzbrukumu, kā iemeslu 
neziņošanai min faktu, ka gadījums nav bijis pietiekami nopietns, lai vērstos policijā (20 
%) vai arī paši ir atrisinājuši šo problēmu (35 %). Būtiska loma bijusi arī faktoram, ka 
uzbrucējs ir bijis pazīstams cilvēks (17 %). Tāpat 15 % aptaujāto cietušo uzskata, ka polici-
jai ziņot nebūtu bijis jēgas, jo policija tāpat neko nedarītu. No tiem uzbrukumu upuriem, 
kuri tomēr izvēlējušies ziņot par notikušo policijai, 42 % kopumā ir apmierināti ar polici-
jas darbu. 75 % visu aptaujāto atzina, ka nav saņēmuši nekādu palīdzību pēc notikušā 
incidenta – nedz juridisku, nedz psiholoģisku, nedz no tuviniekiem. Tikai 39 % gadījumu 
aptaujas dalībnieki norāda, ka viņiem šāda palīdzība būtu bijusi nepieciešama. No minētā 

86  Turpat, 60. lpp.
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ir iespējams secināt – ja Latvijā cilvēks ir cietis uzbrukumā no pazīstama cilvēka puses, 
lielākā daļa uzbrukumu upuru tā arī nepaziņo par šo faktu policijai. Tātad, iespējams, 
sabiedrībā ir liela latentā vardarbība gan mājsaimniecībā, gan pazīstamu cilvēku starpā. 
Lielākoties no šādiem likumpārkāpumiem cieš gados jauni cilvēki, un lielākā daļa no 
viņiem pēc šiem incidentiem nesaņem nekādu palīdzību, lai gan gandrīz pusei šāda 
palīdzība faktiski ir vajadzīga.

3.5. Latvijas cietušajiem nepieciešamie atbalsta veidi

 Pētījumā veiktajā aptaujā  ir ietverta informācija par dažādos likumpārkāpumos 
cietušo personu vajadzībām, pamatojoties uz attiecīgo noziedzīgo darbību. Ne visos 
gadījumos viena veida noziedzīgos nodarījumos cietušajiem būs pilnīgi identiskas at-
balsta vajadzības. Nebūtu pareizi secināt, ka cietušo vajadzības ir pilnībā atkarīgas no 
noziedzīgā nodarījuma veida, jo katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, ņemot vērā visu 
zināmo apstākļu kopumu. Organizējot un plānojot nākotnē atbalsta veidus un pilnveido-
jot sistēmu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, būtu vērtējams konkrētajam cilvēkam 
nodarītais kaitējums un tā formas, un tikai tad, ievērojot konkrētā cilvēka vajadzības, 
būtu identificējami nepieciešamie palīdzības veidi. Nereti sabiedrībā pastāv arī stereo-
tipi, piemēram, pēc mantiska rakstura noziedzīga nodarījuma psiholoģiski emocionālais 
kaitējums upurim ir sekundārs. Tomēr veiktās aptaujas rezultāti liecina par pretējo.

 Aptaujā iegūto datu analizē secināts, ka, piemēram, mājokļa apzagšanas gadījumā 
gandrīz pusei cietušo cilvēku visnepieciešamākais ir bijis psihologa vai psihoterapeita at-
balsts un tikai trešdaļai – jurista konsultācija. Savukārt cilvēkiem, kuriem ir bijušas nozag-
tas atsevišķas mantas, lielākoties nepieciešama juridiska palīdzība, pēc tam informatīva, 
t. i., par rīcību situācijā, un tikai tad – psiholoģiska palīdzība.

 Ja cilvēki ir cietuši no amatpersonu vai iestāžu, vai uzņēmumu speciālistu 
koruptīvām rīcībām vai situācijām, kad tiek pieprasīta papildu samaksa par pakalpojumi-
em, kādus likums neparedz, vairāk nekā pusei aptaujāto ir bijusi nepieciešama jurista 
konsultācija un informācija par rīcību šajā situācijā; savukārt būtiski mazāk ir to cilvēku, 
kam nepieciešams psiholoģisks atbalsts. Līdzīgas vajadzības ir arī tiem cilvēkiem, kuri ir 
cietuši no krāpšanas gadījumiem, – viņiem visvairāk nepieciešamas jurista konsultācijas 
un informācija par turpmāko rīcību. Emocionālas vai psiholoģiskas traumas novēršanas 
vajadzības konstatētas arī fiziskos uzbrukumos cietušajiem cilvēkiem. var minēt di-
vas vienlīdz svarīgas cietušo vajadzības – psiholoģiskās un medicīniskās palīdzības 
nepieciešamība vienlaikus.

3.6. Secinājumi

>> Viktimoloģija kā kriminoloģijas apakšnozare kalpo prevencijas pasākumu plānošanai – 
sniedz informāciju un datus, lai būtu iespējams pasargāt cilvēkus no kaitējumiem, ko, nonākot 
noteiktos apstākļos, var radīt noziedzīgs nodarījums.
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>> Lielākajā daļā pasaules valstu ik gadu tiek veiktas viktimizācijas aptaujas, lai identificētu 
attiecīgajā valstī patieso noziedzīgos nodarījumos cietušo skaitu, izdarīto noziegumu veidus 
un precīzāk plānotu noziedzības prevencijas politiku.

>> Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā par noziedzīgu nodarījumu upuriem ir kļuvusi gandrīz 
puse iedzīvotāju. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji cietuši  no ielaušanās un zādzībām nedzīvojamās 
telpās, atsevišķu mantu zādzībām, kā arī no patērētāju krāpniecības.

>> Latvijā no noziedzīgiem nodarījumiem visbiežāk cieš 25 līdz 54 gadus vecas personas, 
sievietes, ikdienā latviešu valodā runājoši cilvēki, ar augstāko izglītību, algoti darbinieki.

>> Visbiežāk cilvēki ziņo policijai par mājokļa apzagšanu vai arī likumpārkāpēja ielaušanos 
nedzīvojamās telpās, bet visretāk cilvēki ziņo policijai par kukuļošanas gadījumiem un prasītu 
papildu samaksu par valsts garantētiem pakalpojumiem.

>> Visvairāk cietušo ir neapmierināti ar policijas rīcību dažādos zādzību gadījumos. 
Cietušo personu neapmierinātība varētu būt saistīta ar policijas nespēju atgūt nozagtās man-
tas, savukārt cietušās personas ir apmierinātas ar policijas attieksmi krāpšanas gadījumos, 
arī tad, kad ir nozagtas atsevišķas mantas (palīdzot tās atgūt), kā arī ar radīto drošības izjūtu 
uzbrukuma gadījumā.

>> Cietušajiem visvairāk nepieciešama jurista palīdzība, lai būtu iespējams aizstāvēt savas 
intereses, otrkārt, nedaudz mazākam skaitam cietušo nepieciešamas psihologa konsultācijas, 
treškārt, nepieciešama informācija par atbilstošo rīcību situācijā, kādā cietušie ir nonākuši 
saistībā ar notikušo likumpārkāpumu.

>> Visvairāk palīdzība ir bijusi vajadzīga tiem cilvēkiem, kuri cietuši no laupīšanas uzbru-
kumiem vai uzbrukuma draudiem, tai skaitā no pazīstamu cilvēku puses.

>> Latvijas sabiedrībā cilvēki bieži ir pakļauti fizisku uzbrukumu kaitīgajām sekām, bet 
lielākoties šie uzbrukumi notiek tieši mājsaimniecībās. Šādi gadījumi vērtējami gan kā uzbru-
kumi no pazīstamiem cilvēkiem, gan pašu īpašnieku vainas dēļ, pienācīgi nerūpējoties par 
mājokļa drošību. Vērā ņemams fakts, ka šādās zādzībās, kaut arī nav notikusi acīmredzama 
fiziska vardarbība, cilvēkiem ir nodarīts arī psiholoģisks kaitējums.

>> Cilvēkiem vecumā no 35 līdz 44 gadiem vairāk nepieciešama juridiska palīdzība, bet 
gados jauniem cilvēkiem (vecumā no 16 līdz 34 gadiem) vairāk vajadzīga informācija par 
nepieciešamo rīcību gadījumos, kad viņi cietuši no citu personu prettiesiskām darbībām.

>> Lielākā daļa aptaujāto atzina, ka jūtas droši apkaimē, kur dzīvo, tai skaitā, izejot no 
mājas diennakts tumšajā laikā.

>> Noziedzīga nodarījuma gadījumā lielākā daļa aptaujāto minēja, ka zinātu, kur vērsties 
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pēc palīdzības.

>> Latvijas iedzīvotāji visbiežāk cieš no ielaušanās nedzīvojamās telpās, proti, saimniecības 
ēkās, dārza mājiņās, šķūnīšos vai garāžās, kā arī no mantu, naudas, naudasmaku, mobilā tele-
fona zādzībām un zādzībām no autotransporta.

>> Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar kukuļošanu un korupciju, tiesību 
aizsardzības iestādēm nebija ziņojis gandrīz neviens aptaujas dalībnieks, kaut arī pēdējo pie-
cu gadu laikā personas ir saskārušās ar šādiem gadījumiem.

>> Pēdējo piecu gadu laikā 22 % Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar krāpšanas 
gadījumiem, iegādājoties kādas preces vai izmantojot piedāvātos pakalpojumus.

>> Krāpniecības gadījumos divas trešdaļas visu apkrāpto Latvijas iedzīvotāju nav par 
notikušo ziņojuši ne policijai, ne citām tiesībsargājošām iestādēm.

>> Pēdējo piecu gadu laikā 5 % Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar situāciju, kad viņiem 
uzbrucis vai izteicis draudus iepriekš nepazīstams cilvēks. 81 % no šiem cietušajiem nav 
ziņojuši par notikušo tiesību aizsardzības iestādēm.

>> Ja cilvēks ir cietis uzbrukumā no pazīstama cilvēka puses, lielākā daļa uzbrukumu upuru 
par šo faktu policijai neziņo. Tas nozīmē, ka, iespējams, sabiedrībā ir liela latentā vardarbība 
gan mājsaimniecībās, gan vienkārši pazīstamu cilvēku starpā. Lielākoties no šādiem liku-
ma pārkāpumiem cieš gados jauni cilvēki, un lielākā daļa no viņiem pēc šiem incidentiem 
nesaņem nekādu palīdzību, lai gan gandrīz pusei šāda palīdzība faktiski ir vajadzīga.

>> Organizējot un plānojot nākotnē atbalsta veidus un pilnveidojot sistēmu noziedzīgos 
nodarījumos cietušajiem, būtu vērtējams konkrētajam cilvēkam nodarītais kaitējums un 
tā formas, un tikai tad, pamatojoties uz konkrētā cilvēka vajadzībām, būtu identificējami 
nepieciešamie palīdzības veidi.

>> Mājokļa apzagšanas gadījumā gandrīz pusei cietušo nepieciešamākais ir psihologa vai 
psihoterapeita atbalsts, un tikai trešdaļai – jurista konsultācija. Savukārt cilvēkiem, kam no-
zagtas atsevišķas mantas, lielākoties ir nepieciešama juridiska palīdzība, tad informācija par 
rīcību situācijā un tikai tad psiholoģiska palīdzība.

>> Cietušajiem no amatpersonu vai iestāžu, vai uzņēmumu speciālistu koruptīvām rīcībām 
vai situācijās, kad par pakalpojumiem tiek pieprasīta papildu samaksa, kādu likums neparedz, 
vairāk nekā pusei ir bijusi nepieciešama jurista konsultācija un informācija par rīcību šajā 
situācijā, būtiski mazāks ir to cilvēku skaits, kam nepieciešams psiholoģisks atbalsts.

>> Fiziskos uzbrukumos cietušajiem cilvēkiem tika konstatētas divas vienlīdz svarīgas 
cietušo vajadzības: psiholoģiskās un medicīniskās palīdzības nepieciešamība vienlaikus.
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4. Juridiskās palīdzības administrācijas un 
Valsts probācijas dienesta klientu (cietušo) 
aptaujas rezultāti
4.1. Ievads: pētījuma metodoloģija un aptaujas norise

 Šī aptauja ir daļa no plašāka pētījuma „Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem 
– Latvijā un citur”. Pētījums ir īstenots, lai pilnveidotu noziedzīgos nodarījumos cietušo 
atbalsta sistēmu, turklāt cietušo viedoklis un pieredze ir īpaši svarīga, jo efektīvu atbalsta 
sistēmu var izveidot, tikai analizējot cietušo vajadzības. 

 Aptauju īstenoja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Juridiskās 
palīdzības administrāciju, Valsts probācijas dienestu, krīžu un konsultāciju centru „Skal-
bes”, centru „Dardedze”, nodibinājumu „Talsu Krīžu centrs”. Aptaujas sagatavošanā atbal-
stu sniedza arī ārvalstu eksperti no cietušo atbalsta organizācijām.

 Visaptveroša cietušo atbalsta sistēma var tikt īstenota, sadarbojoties valsts 
un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām, tādējādi radot iespēju 
sabiedrībai līdzdarboties noziedzības problēmu risināšanā. Šai atbalsta sistēmai ir jābūt 
pamatotai ar zināšanām un pierādījumiem, tāpēc veiktā aptauja un īstenotais pētījums 
ir viens no soļiem labākas cietušo atbalsta sistēmas izveidē. Aptauja neaptver visus ar 
noziedzību un noziegumos cietušajiem saistītus jautājumus, bet cerams, ka tā rosinās dis-
kusiju un palīdzēs veidot efektīvu atbalsta sistēmu Latvijā cilvēkiem, kas cietuši noziegu-
mos. 

 Lai apzinātu noziedzīgos nodarījumos cietušo viedokli par pašreizējo atbalsta 
sistēmu un saņemtajiem pakalpojumiem, projekta gaitā tika organizēta cietušo aptauja. 
Tā tika veikta 2012. gadā – aptaujas lauka darbs norisinājās no 16. jūlija līdz 15. oktobrim.

 Tā kā cietušo personiskie dati trešajām personām nav pieejami saskaņā ar perso-
nas datu aizsardzības nosacījumiem, pētījumam tika izvēlēta pasta aptauja un telefonap-
tauja, kā arī pētījuma aptaujas nodrošināšanā tika iesaistīti projekta sadarbības partneri: 
Juridiskās palīdzības administrācija un Valsts probācijas dienests (sadarbības partneri 
nodrošināja pasta anketas izsūtīšanu un veica telefonintervijas). 

 Aptaujas mērķgrupa ir noziedzīgos nodarījumos pilngadīgie cietušie, kas ir 
saņēmuši Juridiskās palīdzības administrācijas vai Valsts probācijas dienesta palīdzību 
no 2010. gada janvāra līdz 2012. gada jūnijam. Aptaujai tika izvēlēti respondenti, kas ir 
samērā nesen sadarbojušies ar iestādēm. Šāds lēmums tika pieņemts, jo respondentam 
ir vieglāk atcerēties un sniegt viedokli par neseniem notikumiem. Ētisku apsvērumu dēļ 
aptaujā netika iekļauti gadījumi, kas saistīti ar noziegumos cietušā nāvi, t. i., anketas 
netika izsūtītas, ja cietušā nāves dēļ Juridiskās administrācijas palīdzību saņēma tā tu-
vinieki.
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 Aptaujas lauka darbs tika īstenots divos posmos. Pirmajā posmā tika veikta to 
cietušo pasta aptauja, kuri saņēmuši Juridiskās palīdzības administrācijas vai Valsts 
probācijas dienesta palīdzību. Pasta aptaujā sasniegtās izlases apjoms ir 145 respon-
denti. Ņemot vērā pasta aptaujas zemos respondences rādītājus starp cietušajiem, kas 
piedalījušies izlīgumā, tika pieņemts lēmums par papildu telefoninterviju veikšanu. 
Papildu intervijas veica iepriekš sagatavoti Valsts probācijas dienesta darbinieki, kas 
telefonintervijā aptaujāja 32 cietušos, kuri bija piedalījušies izlīgumā iepriekš minētajā 
laika posmā (2010. gada janvāris – 2012. gada jūnijs) un kam netika izsūtīta pasta aptau-
jas anketa.

 Pētījuma rezultāti nav vispārināmi uz visu noziedzīgos nodarījumos cietušo 
kopumu, – aptaujas ģenerālkopumu veido cietušie, kas saņēmuši Juridiskās palīdzības 
administrācijas palīdzību vai piedalījušies Valsts probācijas dienesta organizētājā 
izlīgumā, t. i., aptaujas dati ir vispārināmi uz šo cietušo daļu. Lai gan pētījuma komanda 
apzinājās izlases veidošanas un aptaujas norises iespējamās ietekmes uz aptaujas saturu, 
tās netika pilnībā novērstas cietušo ierobežotās pieejamības un ierobežoto resursu dēļ. 
 Iegūtie pētījuma rezultāti tika apstrādāti un analizēti, izmantojot SPSS program-
mu.

4.2. Aptaujāto cietušo sociāli demogrāfiskais raksturojums

  Kopumā pētījumā ir aptaujāti 177 cietušie. 60 % aptaujāto cietušo ir vīrieši, 40 
% – sievietes. Analizējot cietušo sadalījumu pēc vecuma, nav konstatējams, ka kāda ve-
cuma grupa aptaujā būtu pārstāvēta biežāk. Lielākā daļa aptaujāto ir ar vidējo izglītību, 
17 % aptaujāto ir nepabeigta pamatizglītība vai pamatizglītība, 20 % aptaujāto ir ieguvuši 
augstāko izglītību. Gandrīz puse aptaujāto ir algoti darbinieki (46 %), otra biežāk izplatītā 
grupa no nodarbinātības viedokļa ir pensionāri (23 %). Aplūkojot aptaujāto ienākumus 
uz vienu ģimenes locekli, var konstatēt, ka aptaujā biežāk ir pārstāvēti cietušie, kuru 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir 101 līdz 150 lati (25 %) un 151 līdz 200 lati (29 
%). Tāpat aptaujā biežāk pārstāvēti pilsētā dzīvojošie (68 %), retāk laukos vai ciematā 
dzīvojošie (32 %).
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4.3. Noziedzīgi nodarījumi un to ietekme uz cietušo

Vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto ir cietuši noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar 
vardarbību (69 %), bet 31 % aptaujāto ir cietuši noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar zādzību 
vai mantas bojāšanu. No vardarbībā cietušajiem 16 (14 %) ir guvuši vieglus miesas bojājumus, 61 
(52 %) – vidēji smagus miesas bojājumus, bet 40 cietušo (34 %) – smagus miesas bojājumus. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=167

14 % aptaujāto ir cietuši noziedzīgā nodarījumā, kas noticis aptaujas veikšanas gadā. Gandrīz puse 
aptaujāto (48 %) ir cietuši noziedzīgos nodarījumos, kas notikuši 2011. gadā, pret 29 % aptaujātiem 
noziedzīgs nodarījums veikts 2010. gadā, 9 % aptaujāto ir snieguši informāciju par senāk notikušu 
noziedzīgu nodarījumu (2007–2009).

Noziedzīgo nodarījumu veids (%)

31.14%

68.86%

Noziedzīgs nodarījums, saistīts
ar zādzību vai mantas
bojāšanu
Noziedzīgs nodarījums, saistīts
ar vardarbības lietojumu
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Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=173

Vairāk nekā puse aptaujāto (57 %) ir cietuši noziedzīgos nodarījumos, ko ir izdarījusi 
cietušajam nepazīstama viena vai vairākas personas. Gandrīz katrs trešais aptaujātais (30 %) ir 
cietis no noziedzīga nodarījuma, ko veicis cietušajam pazīstams cilvēks, savukārt 13 % aptaujāto ir 
cietuši noziedzīgā nodarījumā, ko veicis cietušā partneris, laulātais vai cits cietušā radinieks.

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=170
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Noziedzīgi nodarījumi izraisa plašas negatīvas izjūtas un emocijas. 40 % cietušo, kas 
atbildēja uz jautājumu par pārdzīvotajām izjūtām un emocijām pēc noziedzīga nodarījuma, atzina, 
ka ir bijuši dusmīgi, 34 % jutušies izmisuši vai bezspēcīgi, 24 % cietušo ir izjutuši bailes, tāpat 24 % 
cietušo jutuši apjukumu, 23 % – satraukumu, 16 % ir bijuši bēdīgi vai noskumuši, 8 % ir izjutuši 
kaunu. Šis plašais izjūtu un negatīvo emociju spektrs liecina par cietušā traumatisko pieredzi un 
atklāj faktu, ka vismaz sākotnēji noziedzīgs nodarījums ietekmē cietušā drošības izjūtu. Tāpēc 
aktuāls ir jautājums, vai cietušie ir spējuši pārvarēt noziedzīgā nodarījuma radītās sekas.

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=173
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Salīdzinot vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušo un mantiskos (nevardarbīgos) 
noziedzīgos nodarījumos cietušo atbildes par izjūtām un emocijām pēc noziedzīgā nodarījuma, 
var konstatēt statistiski nozīmīgas atšķirības (tika pieņemts, ka atšķirības ir statistiski nozīmīgas 
ar p<0,5). Vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušie biežāk nekā mantiskos noziedzīgos 
nodarījumos cietušie pēc noziedzīga nodarījuma ir izjutuši bailes (p=0,000), izmisumu vai 
bezspēcību (p=0,005) un kaunu (p=0,013). Savukārt mantiskos noziedzīgos nodarījumos cietušie 
biežāk nekā vardarbīgos nodarījumos cietušie ir izjutuši dusmas (p=0,000).

Bāze: visi mantiskos noziedzīgos nodarījumos cietušie, n=52
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=46
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Aplūkojot noziedzīgā nodarījuma ietekmi uz cietušā dažādām dzīves jomām, konstatējams, 
ka mantiski noziedzīgie nodarījumi visvairāk ir ietekmējuši cietušā finansiālo stāvokli – 24 % 
atbildējušo ir norādījuši, ka noziedzīgais nodarījums ir ļoti ietekmējis finansiālo situāciju, bet 41 % 
izvēlējās atbildi „drīzāk ietekmēja”. Citas cilvēka personiskās dzīves jomas mantisku noziedzīgo 
nodarījumu gadījumā ir mazāk ietekmētas – noziedzīgā nodarījuma ietekmi uz psiholoģisko vai 
emocionālo stāvokli ir atzinuši 48 % mantiskos noziedzīgos nodarījumos cietušie, 32 % norādījuši 
noziedzīgā nodarījuma ietekmi uz savstarpējām attiecībām, bet 14 % ir atzinuši noziedzīgā 
nodarījuma ietekmi uz veselības stāvokli.

 

Bāze: visi vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušie n=115
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=103

Vardarbīgos noziegumos cietušie. Nozieguma ietekme (%)

30

51

71

49

31

34

21

33

15

10

6

9

24

6

2

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nozieguma ietekme uz
savstarpējām attiecībām

Nozieguma ietekme uz 
finansiālo stāvokli 

Nozieguma ietekme uz
veselības stāvokli

Nozieguma ietekme uz
psiholoģisko/emocionālo

stāvokli

Ļoti ietekmēja
Drīzāk ietekmēja
Drīzāk neietekmēja
Neietekmēja



52

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

Savukārt vairākums vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušo ir atzinuši noziedzīgā 
nodarījuma ietekmi uz visām minētajām dzīves jomām. 82 % vardarbīgos noziegumos cietušo 
norādījuši, ka noziedzīgais nodarījums ir ietekmējis viņu psiholoģisko un emocionālo stāvokli (49 
% – ļoti ietekmēja, 33 % – drīzāk ietekmēja), 92 % atzina nodarījuma ietekmi uz veselību (71 % 
– ļoti ietekmēja, 21 % – drīzāk ietekmēja). Savukārt nodarījuma ietekmi uz finansiālo stāvokli ir 
minējuši 85 % cietušo (51 % – ļoti ietekmēja, 34 % – drīzāk ietekmēja), 65 % ir atzinuši nodarījuma 
ietekmi uz savstarpējām attiecībām (30 % – ļoti ietekmēja, 31 % – drīzāk ietekmēja). 

    Paliekošas sekas (skaits)

Bāze: visi vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušie, n=117
Piezīme: attēlots apstiprinošo atbilžu sadalījums, n=67
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No 117 aptaujātajiem vardarbīgos noziegumos cietušajiem vairāk nekā puse, t. i., 67 
cietušie, atzina, ka noziedzīgais nodarījums ir atstājis paliekošas sekas – 53 cietušie norādīja uz 
veselības traucējumiem, 13 cietušie – uz paliekošām sekām psiholoģiskajā, emocionālajā vai 
attiecību jomā, 6 cietušie atzina, ka nodarījums ir negatīvi ietekmējis viņu darba spējas, bet 4 
cietušie minējuši citas paliekošas sekas. Par aptaujāto cietušo drošības izjūtu liecina arī viņu 
atbildes par izvairīšanos atrasties konkrētās vietās drošības apsvērumu dēļ – vairāk nekā puse 
aptaujāto (58 %) ir atbildējuši uz šo jautājumu apstiprinoši. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=154

Salīdzinot vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušo atbildes ar to cietušo atbildēm, kas 
saskārušies ar zādzībām vai mantas bojāšanu, secināms, ka vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos 
cietušie biežāk nekā nevardarbīgos nodarījumos cietušie atzīst, ka viņi izvairās no konkrētām 
vietām drošības apsvērumu dēļ. 64 % vardarbīgos noziegumos cietušo norāda, ka izvairās no 
konkrētām vietām drošības apsvērumu dēļ, savukārt cietušie, kas saskārušies ar zādzībām vai 
mantas bojāšanu, drošības apsvērumu dēļ no konkrētām vietām izvairās 45 % gadījumu. Atšķirības 
starp šīm abām grupām ir statistiski nozīmīgas (p=0,024).
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4.4. Cietušo viedoklis par sodu

Atbildot uz jautājumu par piemērotāko sodu likumpārkāpējam, kas veicis Ls 200 zādzību, 
vairāk nekā puse respondentu (59 %) minēja piespiedu / sabiedrisko darbu, 15 % par piemērotu 
sodu uzskatīja naudas sodu, un tikpat respondentu (15 %) norādīja, ka par šādu noziedzīgu 
nodarījumu piemērots sods ir brīvības atņemšana. Nosacīta brīvības atņemšana, kas ir viena no 
izplatītākajām sankcijām par šādu noziedzīgu nodarījumu, cietušo atbildēs tika minēta retāk, un 
tikai 9 % atbildējušo šo sankciju atzina par piemērotu.

    Kā jūs domājat, kāds būtu piemērotākais sods cilvēkam, kurš nozadzis 200Ls (%)

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=161
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Savukārt tāda paša apmēra zādzības gadījumā, ja ir lietota vardarbība (Krimināllikuma 
izpratnē šāds noziedzīgs nodarījums tiek klasificēts kā laupīšana), gandrīz divas trešdaļas 
respondentu (65 %) par piemērotāko sodu atzina brīvības atņemšanu. 20 % aptaujāto uzskatīja, 
ka par šādu noziedzīgu nodarījumu piemērots sods ir nosacīta brīvības atņemšana, un tikai 9 % 
par piemērotu sodu uzskatīja piespiedu darbu.

Kā jūs domājat, kāds būtu piemērotākais sods cilvēkam, kurš nozadzis Ls 200, lietojot vardarbību (%)

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=153

4.5. Cietušo apmierinātība ar policijas darbu

Cietušie, kas piedalījās aptaujā, tika lūgti novērtēt policijas darbinieku attieksmi. No 
visiem atbildējušajiem respondentiem (n=161) vairāk nekā 80 % atzīst, ka policijas darbinieki ir 
izturējušies saprotoši. Šādam apgalvojumam pilnībā piekrīt 61 % aptaujāto, drīzāk piekrīt 23 % 
aptaujāto. Policijas attieksmi negatīvi vērtē 16 % cietušo, kas sniedza atbildi uz jautājumu, – 7 
% pilnībā nepiekrita, bet 9 % drīzāk nepiekrita apgalvojumam, ka policijas darbinieki izturējās 

saprotoši.
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Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=161

Tāpat cietušie tika lūgti novērtēt, vai policijas darbinieki izskaidroja viņu tiesības un 
pienākumus. Apstiprinoši atbildēja 58 % respondentu, drīzāk piekrita 26 % respondentu, drīzāk 
nepiekrita – 9 %, bet pilnībā nepiekrita 7 %. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=161
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Vērtējot policijas darbu, var konstatēt, ka trīs no četriem cietušajiem, kas sniedza atbildi, 
ir apmierināti ar policijas darbu – 44 % ir pilnībā apmierināti, 29 % ir drīzāk apmierināti. Savukārt 
ar policijas darbu neapmierināta ir ceturtdaļa cietušo – 12 % ir pilnībā neapmierināti, bet 15 % ir 
drīzāk neapmierināti nekā apmierināti. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=161
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No tiem respondentiem, kas nebija pilnībā apmierināti vai bija neapmierināti (daļēji vai 
pilnībā neapmierināti) ar policijas darbu, 36 cietušie uzskata, ka policija neizdarīja pietiekami, 
25 uzskata, ka policija viņus pietiekami neinformēja, bet 19 cietušie atzīst, ka policijas darbinieki 
nebija atsaucīgi. 18 cietušie nebija apmierināti ar policijas rīcību, jo policija neatrada vai nearestēja 
pārkāpēju, bet 11 atbildējušie nebija apmierināti ar policijas darbu, jo neatguva savu mantu. 10 
cietušie atzina, ka policijas darbinieki neizturējās korekti vai bija aizskaroši, tikpat cietušo (10) bija 
neapmierināti, jo, viņuprāt, izmeklēšanas process bija pārāk lēns. Mazāk minētie neapmierinātības 
iemesli ir policijas vēla ierašanās notikuma vietā (7), policijas nostāšanās likumpārkāpēja pusē (3) 
un policijas darbinieku nerunāšana valsts valodā (1).

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=73
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4.6. Cietušo apmierinātība ar prokuratūras darbu

Aptuveni puse cietušo ir saskārušies ar prokuratūras darbu (48 %). Šie cietušie tika lūgti 
novērtēt attiecīgo sadarbības pieredzi.

Vai nācies saskarties ar prokuratūras darbiniekiem? (%)

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=161

Novērtējot prokuratūras darbinieku attieksmi, no visiem atbildi sniegušajiem 
respondentiem (n=77) 88 % atzīst, ka prokuratūras darbinieki ir izturējušies saprotoši. Šādam 
apgalvojumam pilnībā piekrīt 58 % aptaujāto, drīzāk piekrīt 30 % aptaujāto. Prokuratūras attieksmi 
negatīvi vērtē 12 % cietušo, kas atbildēja uz jautājumu, – 9 % pilnībā nepiekrita, bet 3 % drīzāk 
nepiekrita apgalvojumam, ka prokuratūras darbinieki izturējās saprotoši.

Bāze: visi respondenti, kas saskārušies ar prokuratūras darbu, n=85
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=77
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Novērtējot apmierinātību ar prokuratūras darbu, var konstatēt, ka četri no pieciem 
cietušajiem ir apmierināti ar prokuratūras darbu: 51 % ir pilnībā apmierināts, 32 % –  drīzāk 
apmierināti. Savukārt ar prokuratūras darbu neapmierināti ir 18 % respondentu – 11 % ir pilnībā 

neapmierināti, bet 7 % ir drīzāk neapmierināti nekā apmierināti. 

Bāze: visi respondenti, kas saskārušies ar prokuratūras darbu, n=85
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=77

No tiem respondentiem, kas nebija pilnībā apmierināti vai bija neapmierināti ar 
prokuratūras darbu, 13 cietušo uzskata, ka prokuratūra neizdarīja pietiekami, 8 uzskata, ka 
prokuratūra viņus pietiekami neinformēja, bet 6 cietušie atzina, ka prokuratūras darbinieki nebija 
atsaucīgi. 

5 cietušie nebija apmierināti ar prokuratūras rīcību, jo netika atrasts vai netika arestēts 
pārkāpējs, tikpat cietušo atzina, ka prokuratūras darbinieki neizturējās korekti vai bija aizskaroši. 
Mazāk minētie neapmierinātības iemesli ir prokuratūras nostāšanās likumpārkāpēja pusē (4), 
noziedzīgā nodarījumā zaudētās mantas neatgūšana (2) un lēns pirmstiesas process (1). 

Bāze: visi respondenti, kas saskārušies ar prokuratūras darbu, n=85
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=77 
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4.7. Cietušo apmierinātība ar tiesas darbu

Vairāk nekā puse aptaujāto (57 %) atzina, ka viņi nav saskārušies ar tiesas darbiniekiem, 

savukārt atlikušie 43 % tika lūgti novērtēt tiesas darbinieku attieksmi un darbu.

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=152

No visiem atbildi sniegušajiem respondentiem (n=67) 82 % aptaujāto atzīst, ka tiesas 
darbinieki ir izturējušies saprotoši. Šādam apgalvojumam pilnībā piekrīt 57 % aptaujāto, drīzāk 
piekrīt 25 % aptaujāto. Tiesas darbinieku attieksmi negatīvi vērtē 17 % cietušo, kas sniedza atbildi 
uz jautājumu, – 7 % pilnībā nepiekrīt, bet 10 % drīzāk nepiekrīt apgalvojumam par to, ka tiesas 

darbinieki izturējās saprotoši.

Bāze: visi respondenti, kas saskārušies ar tiesas darbu, n=76
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=67
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Vērtējot tiesas darbu, var konstatēt, ka vairāk nekā divas trešdaļas cietušo, kas sniedza 
atbildi, ir apmierināti ar tiesas darbu: 51 % ir pilnībā apmierināti, 22 % ir drīzāk apmierināti. Savukārt 
ar tiesas darbinieku darbu neapmierināti ir 27 % respondentu: 9 % ir pilnībā neapmierināti, bet 18 
% ir drīzāk neapmierināti nekā apmierināti. 

Bāze: visi respondenti, kas saskārušies ar tiesas darbu, n=76
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=65

Biežāk minētais neapmierinātības iemesls ir ilgais tiesas process. Šo tiesas darba negatīvo 
aspektu uzsvēra 24 cietušie. Tāpat no tiem respondentiem, kas pilnībā nebija apmierināti vai bija 
neapmierināti ar tiesas darbinieku darbu, 11 cietušo uzskata, ka tiesa neizdarīja pietiekami, 7 cietušie 
nebija apmierināti, jo netika atgūta noziedzīgā nodarījumā zaudētā manta. 6 cietušie atzina, ka tiesas 
darbinieki neizturējās korekti vai bija aizskaroši, tikpat cietušo (6) nebija apmierināti ar tiesas darbu, 
jo netika notiesāts pārkāpējs. Retāk minētie neapmierinātības iemesli ir tiesas neatsaucība (4), 
kompensācijas nepiešķiršana (4), pietiekama neinformēšana (4), likumpārkāpējam neatbilstoša soda 
piespriešana (2), neatbilstoši likumi (1) un emocionāli grūts process (1).

 

Bāze: visi respondenti, kas saskārušies ar tiesas darbu, n=76
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=41 

11

4

7

4

6

4

24

6

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30

Neizdarīja pietiekami

Nebija atsaucīgi

Neatguva manu mantu

Nepiešķīra kompensāciju

Nenotiesāja pārkāpēju

Pietiekami neinformēja

Ilgs tiesas process

Neizturējās korekti / bija aizskaroši
Likumpārkāpējam piesprieda

neatbilstošu sodu
Netaisnīgi l ikumi

Emocionāli  grūts process



63

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

4.8. Cietušo apmierinātība ar kriminālprocesa iznākumu

Līdztekus jautājumiem par policijas, prokuratūras un tiesas darbu cietušajiem lūdza 
raksturot savu apmierinātību ar kriminālprocesa iznākumu. Lielākā daļa cietušo, kas atbildēja uz 
šo jautājumu (n=136), atzina, ka kopumā viņi ir apmierināti ar kriminālprocesa iznākumu. Šādu 
atbildi sniedza 61 % atbildējušo. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=136
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Cietušajiem, kas nebija apmierināti ar kriminālprocesa iznākumu, lūdza norādīt 
neapmierinātības iemeslus. Biežāk minētais respondentu neapmierinātības iemesls: pēc 
kriminālprocesa iznākuma saglabājās netaisnīguma izjūta. To minēja 24 cietušie. 17 respondenti 
nav apmierināti ar likumpārkāpējam piespriesto sodu, bet 16 cietušie atzina, ka viņi nav 
atguvuši drošības izjūtu. 12 cietušie nav apmierināti ar kriminālprocesa iznākumu, jo neieguva 
kompensāciju par veikto noziedzīgo nodarījumu pret viņiem, bet 8 cietušie nav apmierināti ar 
rezultātu nepietiekamas informētības dēļ. Tikpat daudzu (8) cietušo neapmierinātība ir saistīta ar 
to, ka noziedzīgā nodarījuma vainīgie nav notverti vai kriminālprocess nav beidzies. Retāk minētie 
neapmierinātības iemesli ir cietušā viedokļa neuzklausīšana (6) un aizskaroša attieksme (3).
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Bāze: Visi respondenti, n=177
Piezīme: Attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=57
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4.9. Cietušo apmierinātība ar advokāta vai jurista palīdzību

Viena ceturtā daļa aptaujāto (26 %) atzina, ka viņiem bija nepieciešama vai būtu bijusi 
nepieciešama advokāta vai jurista palīdzība. Šādu palīdzību saņēma 40 cietušie, t. i., 85 % no 
visiem cietušajiem, kas atzina advokāta / jurista palīdzības nepieciešamību. 7 cietušie (15 %), kas 
uzskatīja, ka šāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama, advokāta vai jurista palīdzību nesaņēma: 3 
respondenti nav paskaidrojuši palīdzības nesaņemšanas iemeslus, 3 respondenti atzina, ka viņiem 
advokāta pakalpojumi netika piedāvāti vai netika sniegta informācija par advokāta pakalpojumu 

saņemšanas iespējām, 1 respondents norādīja, ka advokāta / jurista pakalpojumi ir pārāk dārgi.

Vai bija nepieciešama advokāta vai jurista palīdzība? (%)

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=167

Atbildot uz jautājumu par juridiskās palīdzības saņemšanas vietu, 31 respondents (82 %) 
norādīja, ka advokāta vai jurista palīdzību saņēma advokātu birojā, 3 respondenti palīdzību saņēma 
Latvijas Universitātes Juridiskās palīdzības centrā, 2 respondenti izmantoja Juridiskās palīdzības 
administrācijas sniegto juridisko palīdzību, bet 2 respondenti meklēja palīdzību pie radinieka vai 
paziņas, kas ir advokāts vai jurists.
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Kur saņēma advokāta vai jurista palīdzību? (%)

Bāze: visi respondenti, kas saņēma advokāta/jurista palīdzību, n=40
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=38

Vairums respondentu, kas saņēma advokāta vai jurista palīdzību, paši maksāja par jurista 
pakalpojumiem, t. i., 29 no 36 respondentiem, kas atbildēja uz jautājumu, atzina, ka paši vai 
ģimenes locekļi ir maksājuši par šiem pakalpojumiem, 6 respondenti norādīja, ka par pakalpojumu 
ir maksājusi valsts un cietušais kā trūcīga persona tika atbrīvots no šīs maksas, bet 1 respondents 
minēja, ka par pakalpojumu ir maksājusi viņa darbavieta.

Kas maksāja par advokāta vai jurista sniegto pakalpojumu? (%)

Bāze: visi respondenti, kas saņēma advokāta/jurista palīdzību, n=40
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=36
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37 advokāta vai jurista palīdzību saņēmušie atzina, ka pakalpojuma sniedzēji izturējās 
saprotoši: 30 cietušie pilnībā piekrīt apgalvojumam, ka advokāti un juristi izturējās saprotoši, bet 
7 atbildi sniegušie drīzāk nepiekrīt minētajam apgalvojumam. 

Apmierinātība ar advokāta vai jurista darbu (%)

Bāze: visi respondenti, kas saņēma advokāta/jurista palīdzību, n=40
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=39

Tāpat 38 cietušie, kas saņēma advokāta vai jurista palīdzību, norādīja, ka ir apmierināti ar 
to: 25 ir pilnībā apmierināti, 13 ir drīzāk apmierināti nekā neapmierināti, un tikai viens cietušais 
atzina, ka ir vairāk neapmierināts, nekā apmierināts ar speciālista darbu.

Cietušajiem, kas nebija pilnībā apmierināti ar advokāta vai jurista palīdzību, tika lūgts 
pamatot savu viedokli. 4 cietušie nebija pilnībā apmierināti ar advokāta vai jurista palīdzību 
lietas iznākuma dēļ, 3 cietušie uzskata, ka palīdzības sniedzēji ir rīkojušies neprofesionāli, tikpat 
cietušo atzīst, ka nav saņēmuši pietiekami daudz informācijas. Tāpat cietušie ir neapmierināti ar 
advokāta vai jurista palīdzību, jo lietai nav rezultāta (2 respondenti) un kriminālprocess ir lēns (1 
respondents).

Bāze: visi respondenti, kas saņēma advokāta/jurista palīdzību, n=40
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=11
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4.10. Kompensācijas cietušajiem un to apmierinātība ar Juridiskās palīdzības administrācijas 
darbu

Lielākā daļa aptaujāto cietušo (77 %) norādīja, ka ir saņēmuši kompensāciju pret viņiem 
izdarītā noziedzīgā nodarījuma dēļ. 13 cietušie ir norādījuši kompensācijas nesaņemšanas iemeslus: 
6 cietušie atzina, ka kompensāciju nesaņēma, jo tā netika prasīta, netika piedāvāta vai nebija 
nepieciešama, 4 cietušie nesaņēma kompensāciju, jo likumpārkāpējs nepildīja kompensācijas 
izmaksas saistības, 2 cietušie minēja, ka kompensāciju nesaņēma, jo likumpārkāpējam neesot 
finanšu līdzekļu kompensācijas maksāšanai, bet viens cietušais norādīja, ka kompensāciju 
nesaņēma, jo abas noziedzīgā nodarījumā iesaistītās puses tika atzītas par vainīgām.

Vai tika saņemta kompensācija? (%)

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=155

Vairumam cietušo kompensāciju ir izmaksājusi valsts. No visiem cietušajiem, kas norādīja 
kompensācijas maksātāju, 101 cietušais minēja valsti kā kompensācijas maksātāju, 26 cietušie 
saņēma kompensāciju no vainīgā, 1 cietušajam kompensāciju izmaksāja apdrošināšanas 
kompānija, bet 2 cietušie norādīja, ka viņiem kompensāciju izmaksāja darbavieta. Darbavietas 
piešķirtie finanšu līdzekļi cietušajiem ir uzskatāmi par finanšu palīdzību (pabalstu) noziedzīgā 
nodarījumā cietušajam, nevis kompensāciju tās krimināltiesiskajā izpratnē. 

107 cietušie, kas saņēma kompensāciju, atbildēja uz jautājumu, vai saņemtā kompensācija 
ir samērīga nodarītajam kaitējumam, un tikai trešā daļa cietušo (35 %) atzina to par samērīgu. 70 

cietušie (65 %) uzskatīja saņemto kompensāciju par nesamērīgu jeb neatbilstošu.
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Bāze: visi respondenti, kas saņēma kompensāciju, n=136
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=107

Vērtējot Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) darbu, var konstatēt, ka vairāk nekā 

četras piektdaļas cietušo (84 %) ir apmierināti ar iestādes darbu: 57 % ir pilnībā apmierināti, 

27 % ir drīzāk apmierināti. Savukārt ar Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku darbu 

neapmierināti ir 16 % respondentu: no tiem 7 % ir pilnībā neapmierināti, bet 9 % ir drīzāk 

neapmierināti nekā apmierināti. 

Bāze: visi respondenti, kas saņēma valsts kompensāciju, n=101
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=86
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No tiem respondentiem, kas nebija pilnībā apmierināti vai bija neapmierināti ar Juridiskās 
palīdzības administrācijas darbu, 11 cietušo uzskata, ka iestādes darbinieki viņus nepietiekami 
informēja, 10 bija neapmierināti saņemtās kompensācijas apmēra dēļ, bet 8 cietušie nebija 
apmierināti ar ilgo kompensācijas gaidīšanas laiku. Retāk minētie neapmierinātības iemesli ir 
neatsaucīgi darbinieki (1), aizskaroša un nekorekta izturēšanās (1), nepiemērots JPA darba laiks 
(1), fakts, ka kompensācija sākotnēji tika atteikta (1). 

Bāze: visi respondenti, kas saņēma valsts kompensāciju, n=101
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=30
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4.11. Izlīgums un cietušo apmierinātība ar Valsts probācijas dienesta darbu

Puse aptaujāto cietušo (51 % jeb 80) atzina izlīguma nepieciešamību un piedalījās Valsts 
probācijas dienesta (VPD) organizētajā izlīgumā. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=162

Cietušajiem, kuri nebija piedalījušies izlīgumā, tika lūgts paskaidrot nepiedalīšanās 
iemeslus. No 23 respondentiem, kas sniedza atbildi, 9 respondenti nepiedalījās izlīgumā, jo 
nezināja par šādu iespēju, 4 cietušie uzskatīja, ka noziegums ir pārāk smags, lai varētu izlīgt ar 
pāridarītāju, 3 atzina, ka nevēlējās izlīgt, nepaskaidrojot iemeslus, un tikpat cietušo nepiedalījās 
izlīgumā, jo likumpārkāpējs atsacījās izlīgt. Minami arī citi izlīguma nenotikšanas iemesli, un 
tie ir: likumpārkāpējs neizrādīja nožēlu un neatzina vainu (2), bailes no likumpārkāpēja (1), 
likumpārkāpējs netika atrasts (1).

Bāze: visi respondenti, kas nepiedalījās izlīgumā, n=97
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=23
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Novērtējot Valsts probācijas dienesta darbinieku – izlīguma starpnieku – attieksmi, gandrīz 
visi (no n=79) atbildi sniegušie respondenti (97 %) atzīst, ka izlīguma starpnieki ir izturējušies 
saprotoši. Šādam apgalvojumam pilnībā piekrīt 78 % aptaujāto, drīzāk piekrīt 19 % aptaujāto. 
Izlīguma starpnieku attieksmi negatīvi vērtē tikai 3 % cietušo, kas atbildēja uz jautājumu.

Bāze: visi respondenti, kas piedalījās izlīgumā, n=80
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=79

Vērtējot izlīguma starpnieku darbu, var konstatēt, ka 96 % cietušo, kas sniedza atbildi, ir 
apmierināti ar starpnieku darbu: 81 % ir pilnībā apmierināti, 15 % ir drīzāk apmierināti. Savukārt 
ar Valsts probācijas dienesta darbu vairāk neapmierināti nekā apmierināti ir tikai 3 cietušie – 
2 cietušie ir pilnībā neapmierināti, bet 1 cietušais ir drīzāk neapmierināts, nekā apmierināts. 

Bāze: visi respondenti, kas piedalījās izlīgumā, n=80
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=75

No tiem respondentiem, kas nebija pilnībā apmierināti vai bija neapmierināti ar izlīguma 
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starpnieku darbu, vairums cietušo bija neapmierināti ar izlīguma rezultātu vai likumpārkāpēja 
attieksmi, nevis pašu izlīguma procesu. 6 cietušie bija neapmierināti ar izlīgumu, jo vainīgais 
nenožēloja izdarīto, 5 cietušie bija neapmierināti, jo izlīgums nepalīdzēja atgūt drošības izjūtu, 
vēl 5 cietušie bija neapmierināti, jo neieguva kompensāciju. Savukārt 3 cietušie atzina, ka pēc 
izlīguma ir saglabājusies netaisnīguma izjūta, 3 cietušos neapmierināja izlīguma rezultāts, un tikai 
1 respondentu – izlīguma starpnieka izturēšanās, t. i., izlīguma starpnieks neizturējās korekti, bija 
aizskarošs. 

Bāze: visi respondenti, kas piedalījās izlīgumā, n=80
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=14  

4.12. Apmierinātība ar sociālā dienesta darbu

No visiem aptaujātajiem 33 cietušie (19 %) norādīja, ka viņiem bija nepieciešama sociālā 
dienesta palīdzība. Šādu palīdzību saņēma 19 cietušie, bet 14 cietušie, kas uzskatīja, ka viņiem bija 
nepieciešama sociālā dienesta palīdzība, šādu palīdzību nesaņēma – 5 respondenti nav norādījuši 
palīdzības nesaņemšanas iemeslus, bet 9 respondenti atzina, ka sociālā dienesta palīdzību 
nesaņēma, jo tāda netika piedāvāta vai cietušais nezināja par iespēju tādu saņemt.

Vērtējot sociālā dienesta darbu, var konstatēt, ka 3 no 4 cietušajiem, kas minēja, ka ir 
saņēmuši sociālā dienesta palīdzību, ir apmierināti ar dienesta darbu: 11 respondenti ir pilnībā 
apmierināti, 4 ir drīzāk apmierināti. Ar sociālā dienesta darbu neapmierināti ir 4 respondenti: 2 ir 
pilnībā neapmierināti, un 2 ir drīzāk neapmierināti nekā apmierināti. 
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Bāze: visi respondenti, kas saņēma sociālā dienesta palīdzību, n=19

 No tiem respondentiem, kas nebija pilnībā apmierināti vai bija neapmierināti ar sociālā 
dienesta darbu, 2 cietušie sociālā dienesta darbu raksturo kā neprofesionālu, 2 uzskata, 
ka sociālais dienests viņus nav pietiekami informējis, 2 cietušie atzina, ka sociālā dienesta 
darbinieki bija neatsaucīgi
. 

4.13. Cietušo apmierinātība ar saņemto medicīnisko palīdzību

114 cietušie jeb 66 % visu aptaujāto atzina, ka viņiem bijusi nepieciešama medicīniskā 
palīdzība. Šādu palīdzību saņēma 112 cietušie, bet 2 cietušie, kas uzskatīja, ka viņiem bija 
nepieciešama medicīniskā palīdzība, šādu palīdzību nesaņēma – viens respondents atzina, ka 
ģimene nevēlējās, lai cietušais saņem palīdzību, bet otrs norādīja, ka nav saņēmis neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, bet pats ieradies medicīnas iestādē („Teica: lai pats „fiksē” lūzumu un 
brauc uz slimnīcu). 

Vērtējot medicīnas iestāžu darbinieku attieksmi, no visiem atbildi sniegušajiem 
respondentiem (n=96) 88 % atzīst, ka medicīnas iestāžu darbinieki ir izturējušies saprotoši. Šādam 
apgalvojumam pilnībā piekrīt 70 % aptaujāto, drīzāk piekrīt 18 % aptaujāto. Medicīnas iestāžu 
darbinieku attieksmi negatīvi vērtē 12 % cietušo, kas sniedza atbildi uz jautājumu: 2 % pilnībā 
nepiekrita, bet 10 % drīzāk nepiekrita apgalvojumam, ka medicīnas iestāžu darbinieki izturējās 

saprotoši.
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Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=96

Vērtējot mediķu darbu, var konstatēt, ka 4 no 5 cietušiem, kas atzina, ka ir saņēmuši mediķu 
palīdzību, ir apmierināti ar viņu darbu – 61 % ir pilnībā apmierināts, 23 % ir drīzāk apmierināti. 
Neapmierināti ar mediķu darbu ir 15 % respondentu: 3 % ir pilnībā neapmierināti, bet 12 % ir 
drīzāk neapmierināti nekā apmierināti. 

Bāze: visi respondenti, kas saņēma medicīnisko palīdzību, n=112
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=98

No tiem respondentiem, kas nebija pilnībā apmierināti vai bija neapmierināti ar medicīnas 
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iestāžu darbu, 27 respondenti norādīja neapmierinātības iemeslus: 12 cietušie atzina, ka 
medicīnas darbinieki nebija atsaucīgi, 11 cietušie mediķu palīdzību raksturoja kā neprofesionālu, 
8 cietušie medicīnas darbinieku izturēšanos uzskatīja par aizskarošu vai nekorektu, 3 cietušie 
nebija apmierināti ar mediķu darbu, jo viņus neapmierināja ārstēšanas rezultāts. 

Bāze: visi respondenti, kas saņēma medicīnisko palīdzību, n=112
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=27
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4.14. Cietušo apmierinātība ar krīzes centru darbu

 
Divdesmit cietušie jeb 12 % visu aptaujāto atzina, ka viņiem bijusi nepieciešama krīzes 

centra palīdzība. Šādu palīdzību saņēma 8 cietušie, bet 12 cietušie, kas uzskatīja, ka viņiem būtu 
nepieciešama krīzes centra palīdzība, šādu palīdzību nesaņēma: 5 respondenti nav norādījuši 
palīdzības nesaņemšanas iemeslus, bet 7 respondenti atzīst, ka krīzes centra palīdzību nesaņēma, 
jo tāda netika piedāvāta vai cietušais nezināja par iespēju tādu saņemt.

Vai bija nepieciešama krīzes centra palīdzība? (%)

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=167

Krīzes centrā ir pieejami dažādi pakalpojumi, tāpēc cietušie, kas saņēmuši palīdzību, ir 
izmantojuši vairāk nekā vienu pakalpojumu. Visi astoņi šo centru pakalpojumus saņēmušie ir 
apmeklējuši psihologa vai psihoterapeita konsultācijas, 4 cietušie ir saņēmuši sociālā darbinieka 
palīdzību vai konsultācijas, bet 3 cietušie – jurista konsultācijas. Divi cietušie krīzes centrā ir 
saņēmuši materiālo palīdzību, 1 cietušajam ir piedāvāta pagaidu dzīvesvieta, kā arī 1 cietušajam 
atbalsts bija lekciju klausīšanās  par sev svarīgu tēmu.
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Bāze: visi respondenti, kas saņēma krīzes  centra palīdzību, n=8

Visi astoņi palīdzību saņēmušie atzīst, ka krīzes centra darbinieki izturējušies saprotoši. 

Tāpat visi astoņi palīdzību saņēmušie norāda, ka ir apmierināti ar krīzes centra darbu: 7 ir pilnībā 

apmierināti, 1 ir drīzāk apmierināts nekā neapmierināts.
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4.15. Informācijas avoti par cietušajiem pieejamiem pakalpojumiem

Atbildot uz jautājumu, kur respondenti saņēma informāciju par noziedzīgos nodarījumos 
cietušajiem pieejamiem pakalpojumiem, nedaudz vairāk par pusi cietušo (87) atzīst, ka informāciju 
ieguva no policijas. Nākamie biežāk minētie informācijas avoti ir advokāti vai juristi, prokuratūras 
darbinieki un radi vai draugi: 16 cietušie par pieejamiem pakalpojumiem uzzināja no advokāta 
vai jurista, 15 cietušie informāciju saņēma no prokuratūras darbinieka, bet 14 cietušajiem 
informāciju sniedza radi vai draugi. Citi informācijas avoti ir minēti retāk. Varētu šķist, ka cietušie 
līdztekus dažādu iestāžu darbiniekiem, radiem un draugiem kā nozīmīgus informācijas avotus 
minēs plašsaziņas līdzekļus, tomēr šāds pieņēmums neapstiprinājās, t. i., tikai 4 cietušie norādīja, 
ka informāciju par pakalpojumiem ir ieguvuši internetā, 3 – preses izdevumos, 2 – radio, 1 – 

televīzijā. 

Bāze: visi respondenti, n=177
Piezīme: attēlots derīgo atbilžu sadalījums, n=158
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4.16. Nodaļas secinājumi

1. Noziedzīgos nodarījumos cietušie, kas vēršas policijā un meklē palīdzību, kopumā ir 

apmierināti ar valsts, pašvaldību un nevalstisko iestāžu darbu. 

Gan iestādes, kas iesaistītas noziedzīga nodarījuma atklāšanā un tālākā konflikta 

risināšanā, gan iestādes, kas sniedz atbalstu cietušajiem, kopumā ir novērtētas pozitīvi, 

t. i., vismaz 3 no 4 cietušajiem, iestādes, kas iesaistās tālākā situācijas risināšanā, vērtē 

pozitīvi, respektīvi, policijas darbu pozitīvi vērtē 74 % cietušo, prokuratūras darbu – 83 

% cietušo, tiesas darbu – 73 %, Juridiskās palīdzības administrācijas darbu – 84 %, bet 

Valsts probācijas dienesta darbu – 95 % cietušo. 

2. Cietušie atzīst noziedzīgo nodarījumu negatīvo ietekmi uz dažādām cilvēka dzīves 

jomām.

Noziedzīgo nodarījumu negatīvā ietekme ir daudzveidīga un dažāda, un plašais izjūtu un 

negatīvo emociju spektrs liecina par cietušā traumatisko pieredzi un cietušā drošības 

izjūtu. Vairāk nekā puse vardarbīgos noziegumos cietušo ir atzinuši, ka noziedzīgais 

nodarījums ir ietekmējis viņu psiholoģisko un emocionālo stāvokli (82 %), veselību (92 

%), finansiālo stāvokli (85 %) un savstarpējās attiecības (61 %). Savukārt mantiskajos 

noziedzīgajos nodarījumos cietušie visvairāk ir norādījuši, ka nodarījums ir ietekmējis 

viņu finansiālo stāvokli (65 %). Biežāk minētās neatgriezeniskās sekas ir paliekoši 

veselības traucējumi – to ir norādījuši 53 no 117 aptaujātajiem vardarbīgos noziegumos 

cietušajiem. Vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušie biežāk nekā nevardarbīgos 

nodarījumos cietušie atzīst, ka viņi izvairās no konkrētām vietām drošības apsvērumu 

dēļ, kas varētu nozīmēt, ka noziedzīgais nodarījums ne vien ir ietekmējis cietušo 

psiholoģisko un emocionālo stāvokli, veselību, finansiālo stāvokli un savstarpējas 

attiecības, bet arī drošības izjūtu un rīcību, t. i., vardarbīgais noziedzīgais nodarījums ir 

pamudinājis daļu cietušo vairāk izvairīties no nedrošām vietām un situācijām.
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3. Aptaujātie cietušie, kas nav pilnībā apmierināti vai ir neapmierināti ar iestāžu darbu, 

ir norādījuši vairākus šāda vērtējuma iemeslus.

>> Cietušie iestāžu ieguldījumu attiecīgā gadījuma risināšanā vērtē kā nepietiekamu. 

Paskaidrojot, kāpēc cietušais nav pilnībā apmierināts ar iestādes darbu vai ir 

neapmierināts, biežākā atbilde ir „neizdarīja pietiekami”. Šāda atbilde visbiežāk 

izvēlēta, raksturojot policijas un prokuratūras darbu, pēc tam arī tiesas darbu. 

Neizdarīja pietiekami – šī atbilde liecina, ka atgriezeniskā saite no iestāžu puses varētu 

būt aktīvāka, t. i., iestādēm ir ne vien profesionāli jāveic savi darba pienākumi, bet arī 

aktīvi jākomunicē ar procesā iesaistītajiem, tai skaitā ar cietušo.

>> Cietušo neapmierinātība ar iestāžu darbu ir saistīta ar informācijas nepieejamību. 

Otrs biežāk minētais iemesls, kāpēc cietušie nav apmierināti ar iestāžu darbu, ir 

saistīts ar informācijas pieejamību. Atbildot uz jautājumu, kāpēc cietušais nav pilnībā 

apmierināts vai ir neapmierināts ar iestādes darbu, trešdaļa cietušo norāda, ka policija 

un Juridiskās palīdzības administrācija viņus nav pietiekami informējusi. Tādu pašu 

iemeslu min arī ceturtdaļa cietušo, raksturojot prokuratūras un advokātu darbu. 

>> Ilgs tiesas process ietekmē apmierinātību ar iestāžu darbu. Cietušo, kas nav pilnībā 

apmierināti ar tiesas darbu vai ir neapmierināti, visbiežāk minētais neapmierinātības 

iemesls ir ilgais tiesas process. Savukārt ilgais laiks līdz kompensācijas saņemšanai 

ir trešais biežāk minētais iemesls, kāpēc cietušie nav pilnībā apmierināti vai ir 

neapmierināti ar Juridiskās palīdzības administrācijas darbu. Lai gan tiesas procesa 

ilgums un kompensācijas saņemšanas ātrums nav atkarīgs tikai no tiesas vai Juridiskās 

palīdzības administrācijas darba organizācijas, šim apstāklim ir jāpievērš lielāka vērība, 

domājot par cietušo atbalsta sistēmas pilnveidošanu.
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4. Tā kā tiek uzskatīts, ka likumpārkāpums kā konflikts ir atrisināts tad, kad atjaunots 

taisnīgums, daudz respondentu atbilžu norāda, ka sodīšana vai soda alternatīvu 

piemērošana nav pietiekams nosacījums taisnīguma atjaunošanai. 

Cietušie, kas ir neapmierināti ar kriminālprocesa iznākumu, visbiežāk ir minējuši 

četrus neapmierinātības iemeslus: pēc procesa beigām nav atgūta un ir saglabājusies 

netaisnīguma izjūta, nav apmierinātības ar likumpārkāpējam piespriesto sodu, nav 

atgūta drošības izjūta; nav iegūta kompensācija par izdarīto noziedzīgo nodarījumu pret 

cietušo. 

Tāpat cietušos neapmierina saņemtās kompensācijas apmērs: 65 % cietušo, raksturojot 

saņemtās kompensācijas samērību, uzskata saņemto kompensāciju par neatbilstošu. 

Līdzīgi kriminālprocesa iznākuma vērtējumam, arī izlīguma process negatīvi tiek 

vērtēts to pašu iemeslu dēļ, t. i., no tiem respondentiem, kas nav pilnībā apmierināti 

vai ir neapmierināti ar izlīguma starpnieku darbu, vairums cietušo ir neapmierināti ar 

izlīguma rezultātu vai likumpārkāpēja attieksmi, nevis pašu izlīguma procesu. Trīs biežāk 

minētie neapmierinātības iemesli ir: vainīgais nenožēloja izdarīto, izlīgums nepalīdzēja 

atgūt drošības izjūtu, netika iegūta kompensācija.

Šie cietušo viedokļi liecina par esošās justīcijas un cietušo atbalsta sistēmas 

ierobežotajām iespējām atjaunot taisnīgumu. Pamatojoties uz cietušo viedokli, 

jāpievērš lielāka vērība atbalsta pasākumiem pēc kriminālprocesa vai izlīguma 

pabeigšanas vai kompensācijas izsniegšanas cietušajiem.

4. Veiktā aptauja neatklāj sekundāro viktimizāciju kā plaši izplatītu problēmu, tomēr 

atsevišķās cietušo atbildēs norādīts, ka dažādu procesā iesaistīto iestāžu un to 

darbinieku rīcība ir negatīvi ietekmējusi cietušos. 

Lai gan tikai daži cietušie ir minējuši, ka policijas, prokuratūras, tiesas, Juridiskās 

palīdzības administrācijas, Valsts probācijas dienesta un medicīnas iestāžu darbinieki 

ir izturējušies pret cietušo aizskaroši, tomēr šo cietušo viedokli nedrīkst atstāt bez 

ievērības, jo noziedzīgā nodarījumā cietušajam nav atkārtoti jācieš. 
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5. Patlaban plašsaziņas līdzekļi nepietiekami informē cietušos par atbalsta pakalpojumu 

pieejamību. 

Veiktā aptauja atklāj, ka no 158 respondentiem, kas sniedza informāciju, kur ir 

ieguvuši informāciju par cietušajiem paredzētajiem pakalpojumiem, tikai 10 cietušie 

kā informācijas avotu ir minējuši kādu plašsaziņas līdzekli. Plašsaziņas līdzekļu loma 

informācijas sniegšanā par palīdzības pakalpojumiem un iespējām pārvarēt noziedzīgā 

nodarījuma radītās sekas drīzāk ir izņēmums, kaut gan tai būtu jākļūst par plašsaziņas 

līdzekļu prioritāti vai aktualitāti. Pilnveidojot cietušo atbalsta sistēmu, ir jāmeklē jauni 

risinājumi, kas saistīti ar cietušajiem nepieciešamās informācijas plašāku pieejamību, 

iespēja iesaistīt informatīvajā procesā plašsaziņas līdzekļus līdz šim nav pietiekami 

izmantota.
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5. Cietušo atbalsta sistēma Eiropas Savienības 
valstīs
5.1. Nīderlande87

 Pastiprināta uzmanības pievēršana noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Nīderlandē sākās 
20. gadsimta 70. gados. 1976. gadā ar īpašu likumu tika izveidots pirmais Kompensāciju fonds 
vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem88, un turpmākajos gados fondā tika izmantotas 
dažādas brīvprātīgo, privāto organizāciju, universitāšu un policijas iniciatīvas, tādējādi izveidojot 
nacionālo cietušo atbalsta platformu89. Pēc vairākām citām vietējā mēroga iniciatīvām 1984. gadā 
tika izveidota nacionālā asociācija, lai visā valstī nodrošinātu cietušajiem praktisku, emocionālu 
un juridisku palīdzību.

 Patlaban Nīderlandes Cietušo atbalsta organizācija sniedz bezmaksas palīdzību noziedzīgos 
nodarījumos un ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, piedāvājot plašus pakalpojumus.

 Būtisks solis pretim pilnvērtīgai cietušo tiesību nodrošināšanai ir 1995. gadā pieņemtais 
Tervī likums90 – šis likums noteica, ka policijai un prokuratūrai pret cietušajiem jāizturas saprotoši 
un ar cieņu, cietušie ir jāinformē par kriminālprocesa gaitu, jāidentificē viņiem nodarītie zaudējumi 
un, pieņemot lēmumus, jāņem vērā cietušo intereses. Tāpat šis likums paredzēja plašākas cietušo 
tiesības, pieprasot kompensāciju atbilstoši kriminālprocesam.

Nīderlandē cietušais var saņemt kompensāciju trīs veidos:

 1) ar prasību krimināltiesiskā kārtībā – pēc 1995. gada Tervī likuma pieņemšanas ir atcelts 
kompensācijas maksimālā apmēra ierobežojums, vienlaikus ieviešot kompensācijas rīkojumu. 
Pamatojoties uz rīkojumu, kompensāciju par labu cietušajam var piedzīt Centrālā parādu 
piedziņas aģentūra. 2011. gadā ir ieviesta jauna kompensāciju shēma, kas attiecas uz vardarbīgos 
noziedzīgos nodarījumos un no seksuālas vardarbības cietušajiem – ja vainīgā persona astoņu 
mēnešu laikā pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā nav samaksājusi cietušajam kompensāciju, 
pilnā apmērā šo kompensāciju samaksā valsts;

 2) no Vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušo fonda – kompensāciju izmaksā, ja 
cietušajam nodarīts būtisks kaitējums tīšā noziedzīgā nodarījumā. Pieteikums fondā jāiesniedz trīs 
gadu laikā pēc notikušā, turklāt ziņojums policijai nav obligāts priekšnoteikums. Šim kompensācijas 
veidam ir noteikts kompensācijas maksimālais apmērs – EUR 10 000 par nemateriālu kaitējumu, 
bet EUR 25 000 – par materiālu;

 3) ar prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā – lai izmantotu šo iespēju, ir nepieciešams 
pārstāvis tiesā, turklāt uz prasītāju attiecas pierādīšanas pienākums, līdz ar to praksē šis ir 

87  Leferink, S., Elbersen, M., Jammers, V., de Lorij, A., Sessink, M. Victims support services in the Netherlands. 
Netherlands, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/1.%20
NL.pdf [skatīts 25.05.2013.].

88   Compensation Fund for Victims of Violent Crimes – angļu val.

89   National Victim Support Platform – angļu val.
90   Terwee Act – angļu val.

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/1. NL.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/1. NL.pdf
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sarežģītākais un cietušajam neizdevīgākais variants.

          Viens no Nīderlandes Cietušo atbalsta organizācijas pamatprincipiem ir aktīva vēršanās 
pie cietušajiem. Pēc personas ziņojuma policijai organizācija saņem cietušā kontaktinformāciju 
un notikuma apstākļu izklāstu. Organizācija divu dienu laikā ar cietušo sazinās un piedāvā viņam 
nepieciešamo palīdzību. Organizācija sniedz palīdzību arī ārkārtas situācijās un, sadarbojoties ar 
prokuroru, kriminālprocesa gaitā. Tāpat cietušie var saņemt palīdzību pa telefonu un e-pastu.

 Medicīnas personālam nav tiesību ziņot policijai vai citām institūcijām par noziedzīgos 
nodarījumos cietušajiem bez viņu piekrišanas – iespējama tikai cietušo pārliecināšana pašiem 
vērsties pēc palīdzības. Atšķirīga pieeja attiecas uz bērniem – ja speciālistam ir aizdomas, ka bērns 
ir cietis, ir jāziņo īpašai organizācijai, kas konkrēto gadījumu izmeklēs. 

 No atjaunojošās justīcijas metodēm Nīderlandē tiek izmantota cietušā un likumpārkāpēja 
tikšanās (turpmāk - VOM)91 – tās ir tikšanās klātienē, komunikācija ar vēstulēm vai trešās 
personas starpniecību. Šīs tikšanās organizē atsevišķa nevalstiska organizācija – Koncentrējoties 
uz cietušo92, sagatavojot sarunai gan cietušo, gan likumpārkāpēju (gada laikā tiek saņemti 
aptuveni 1500 lūgumu, 50 % gadījumu puses piekrīt satikties). VOM rezultāts teorētiski nekādi 
neietekmē kriminālprocesa iznākumu – šāda pieeja izvēlēta, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
likumpārkāpēja patiesumu. Likumpārkāpējs no piedalīšanās negūst nekādu labumu. 

 Kriminālprocesā mazāk tiek izmantota atjaunojošās justīcijas metode – mediācija. Šī pieeja 
pagaidām ir tikai izmēģinājuma stadijā, bet visticamāk, laika gaitā tā varētu gūt plašāku atbalstu. 

 Lai gan oficiālā statistika liecina, ka Nīderlandē noziedzības līmenis pēdējo gadu laikā ir 
stabilizējies un pat samazinājies, aptaujas rāda, ka aktuāli ir noziedzīgi nodarījumi, par kuriem 
netiek ziņots.. Piemēram, 2011. gadā 5,7 miljoni cilvēku ir cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, 
bet tikai 1,1 miljons cilvēku ir vērsies policijā. Tas nozīmē, ka liela daļa cietušo paliek ārpus 
Nīderlandes Cietušo atbalsta organizācijas redzesloka un nesaņem nepieciešamo palīdzību. Šī ir 
viena no problēmām, kam tiek meklēti risinājumi, lai vēl vairāk uzlabotu cietušo situāciju valstī. 

5.2. Zviedrija93

 Zviedrijā jēdziena „cietušais” izpratne nostiprinājās ap 1970. gadu, kad arī krimināltiesībās 
sāka izmantot šo jēdzienu. 1978. gadā tas guva nostiprinājumu īpašā likumā, kas cietušajiem deva 
tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu.

 Būtisks sasniegums cietušo atbalsta sistēmas izveidē bija 1994. gadā dibinātā Noziedzīgos 
nodarījumos cietušo kompensāciju un atbalsta institūcija94, kā arī pārmaiņas likumos, kas 1998. 
gadā paplašināja pašvaldību sociālo dienestu atbildību. Nozīmīgs cietušo atbalsta sistēmas 

91   Victim Offender Meeting (VOM) – angļu val.

92   Victim in Focus (ViF) - angļu val.

93   Marklun, L. Country Report Sweden. Sweden, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/
Kriminalitesibas/Victim%20support/6.%20SE.pdf [skatīts 25.05.2013.].

94   Crime Victim Compensation and Support Authority – angļu val.

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/6. SE.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/6. SE.pdf
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elements ir 1988. gadā izveidotā Cietušo atbalsta asociācija (turpmāk - BOJ)95 ar aptuveni 100 
birojiem visā Zviedrijā. Birojos darbojas koordinatori, kas nodrošina brīvprātīgās atbalsta personas 
pieejamību cietušajam – persona cietušo uzklausa, sniedz padomu, palīdz ar kompensācijas 
pieteikuma aizpildīšanu, ir klāt nopratināšanas laikā un tiesas sēdē. Atbalsta persona nekontrolē 
un nenosoda cietušo, turklāt tās sniegtais atbalsts ir individuāls un tiek plānots, pamatojoties uz 
konkrētā cietušā vajadzībām. BOJ vada Nacionālo zvanu centru – ja vietējos birojos kāda iemesla 
dēļ nevar atbildēt uz cietušo zvaniem, zvani tiek saņemti Nacionālajā zvanu centrā, tādējādi 
cietušajiem vienmēr ir pieejama pirmā palīdzība. 

 Arī tiesībsargājošās iestādes ir iesaistītas cietušo atbalsta sistēmas darbībā – policijai ir 
pienākums sniegt cietušajiem atbalstu un informāciju, tāpat katrā policijas iecirknī ir cietušo 
koordinators, kas nodrošina un organizē cietušā vajadzībām individuāli pielāgotu palīdzību. 
Prokuroram ir pienākums iesniegt tiesā cietušā prasību par kaitējuma atlīdzināšanu atbilstoši 
Procesuālo tiesību kodeksa 22. nodaļas 2. sadaļai96, ja to var izdarīt bez būtiskām neērtībām 
un nav pamata domāt, ka prasība ir nepamatota. Tiesa var norīkot juristu juridiskās palīdzības 
sniegšanai. 

Cietušais var saņemt kompensāciju vairākos veidos: 

 1)  ar prokurora palīdzību, iesniedzot prasību tiesā. Tiesas sprieduma kopija par 
kompensācijas piešķiršanu tiek nosūtīta arī Zviedrijas Parādu piedziņas institūcijai97, kas sazinās ar 
cietušo un piedāvā palīdzību kompensācijas piedziņai no likumpārkāpēja, ja kompensācija netiek 
maksāta labprātīgi;

 2) no apdrošināšanas kompānijas – ja likumpārkāpējs nevar vai negrib atlīdzināt nodarīto 
kaitējumu vai likumpārkāpējs nav identificēts.

 3) kā valsts nodrošinātu kompensāciju no Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju 
un atbalsta institūcijas, pastāvot šādiem priekšnoteikumiem: ja par noziedzīgo nodarījumu ir 
ziņots policijai un ja likumpārkāpējs vai apdrošināšanas kompānija nav atlīdzinājusi kaitējumu 
pilnā apmērā. Prasība par kompensāciju iesniedzama divu gadu laikā pēc noziedzīga nodarījuma 
vai pēc kriminālprocesa izbeigšanas. Šīs institūcijas pieņemtais lēmums par kompensācijas 
piešķiršanu vai atteikšanos to piešķirt nav pārsūdzams. 

 Medicīnas speciālistu iesaiste cietušo atbalsta sistēmā lielākoties ir nepieciešamās 
palīdzības sniegšana un pierādījumu fiksēšana, piemēram, vardarbības gadījumā. Juridiski ļoti 
nozīmīga ir ārsta izsniegtā izziņa par nodarīto kaitējumu. Dažās Zviedrijas slimnīcās no seksuālas 
vardarbības un vardarbības ģimenē cietušajiem nodrošina īpašu aprūpi, tomēr patlaban šī prakse 
nav raksturīga visā valstī. 

 Lai gan cietušo atbalsta organizācijām nav tiešas sadarbības ar mediācijas pakalpojumu 
sniedzējiem, Zviedrijā atjaunojošās justīcijas metodes tiek izmantotas dažādos gadījumos. 
Atjaunojošās justīcijas likumiskais ietvars neparedz atšķirīgu attieksmi pret noziedzīgos nodarījumos 

95   Victim Support Association (BOJ) – angļu val., Brottsofferjourernas Riksförbund – zviedru val.

96   Code of Judicial Procedure – angļu val.
97   Swedish Enforcement Authority – angļu val.
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cietušajiem, vienīgais ierobežojums attiecas uz iesaistīto personu vecumu – parasti tām jābūt 
vecākām par 12 gadiem. Ir divi priekšnoteikumi mediācijas veikšanai – par noziedzīgo nodarījumu 
ir ziņots policijai, un likumpārkāpējs atzīst piedalīšanos noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Parasti 
policija nosūta lietu mediācijas veikšanai, taču to var darīt arī prokurori, sociālais dienests un 
cietušo atbalsta organizācijas. Mediācija Zviedrijā tiek uzskatīta par kriminālprocesu papildinošu 
mehānismu. Ja noziedzīgo nodarījumu izdarījis jaunietis, mediācijas procesā noslēgtā vienošanās 
var kļūt par daļu no tiesas sprieduma, arī citos gadījumos, izšķiroties par likumpārkāpējam 
piemērojamo sodu, tiesnesis var ņemt vērā vienošanos, kas panākta mediācijas laikā. Kopš 
2008. gada ir spēkā jauns regulējums, kas nosaka, ka pašvaldību pienākums ir piedāvāt mediāciju 
visos gadījumos, kuros iesaistīti jaunieši līdz 21 gada vecumam. 

 Prokurors var ņemt vērā mediācijas rezultātu, pieņemot lēmumu par lietas nosūtīšanu 
izskatīšanai tiesā vai kriminālprocesa izbeigšanu. Pastāv arī zināms kontroles mehānisms – ja 
mediācijas vadītājs uzzina, ka noslēgtā vienošanās netiek pildīta, par to tiek informēts prokurors, 
kas, pamatojoties uz šo informāciju, var atcelt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu. 

 Kopumā Zviedrijā vērojams parlamenta atbalsts jautājumos par cietušo tiesību ievērošanu 
un nostiprināšanu. Normatīvā bāze tiek pilnveidota, kā arī tiek piešķirts finansējums cietušajiem 
svarīgu jautājumu pētniecībā. 

5.3. Ungārija98

 Ungārijas Cietušo atbalsta dienests99 (turpmāk – CAD) savu darbību sāka 2006. gada 
1. janvārī, kad stājās spēkā Cietušo atbalsta likums. CAD darbība ir organizēta divos līmeņos – 
20 reģionālie biroji visā valstī un centrālais birojs ar nacionālā līmeņa kompetenci (tai skaitā – 
metodoloģisku un profesionālu vadību) – Cietušo atbalsta nodaļa Publiskās administrācijas un 
tieslietu birojā.

 Lai cietušajam būtu tiesības uz specifiska atbalsta saņemšanu, nepieciešams apliecinājums 
no izmeklēšanas iestādes, prokurora vai tiesas ar pamatinformāciju par cietušo un konkrēto 
noziedzīgo nodarījumu. Policijas pienākums ir pirmajā tikšanās reizē informēt cietušo par 
pieejamiem atbalsta pakalpojumiem un tiesībām uz palīdzību. 

 Cietušo atbalsta pasākumu mērķis ir mazināt sociālo, morālo un finansiālo kaitējumu 
cietušajiem, kuru dzīves kvalitāte ir pasliktinājusies noziedzīgo nodarījumu dēļ. Atbalsta 
pakalpojumi pieejami visiem cietušajiem, tomēr uz valsts kompensāciju var pretendēt tikai 
vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušie. Tiek paredzēti šādi atbalsta pakalpojumi:

  a) cietušo interešu nodrošināšana, piemēram, pieeja veselības aprūpes pakalpojumiem, 
veselības apdrošināšanas garantijām, arī psihologa palīdzība;

  b) tūlītēja finansiāla palīdzība, kas nav uzskatāma par kaitējuma kompensāciju, bet krīzes 
situācijā nepieciešamu atbalstu (tāpēc tas jālūdz piecu dienu laikā pēc noziedzīga nodarījuma 

98   Veisz, G. Report on Hungarian Victim Support. Hungary, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_
file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/4.%20HU.pdf [skatīts 25.05.2013.].

99   Hungarian Victim Support Service – angļu val.

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/4. HU.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/4. HU.pdf
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izdarīšanas). Šis pabalsts paredzēts, piemēram, apģērba, apmešanās vietas, pārtikas un 
medikamentu iegādei;

  c) juridiska palīdzība, kas pieejama trūcīgām personām. Papildus iepriekš minētajam 
cilvēku tirdzniecības upuriem 90 dienas tiek nodrošināta apmešanās īpaši šim nolūkam paredzētās 
patversmēs. 

 Iesniedzot pieprasījumu trīs mēnešu laikā pēc noziedzīgo nodarījumu, valsts kompensāciju 
var saņemt trūcīgās personas, kas cietušas no smagākiem noziegumiem, piemēram, slepkavības, 
cilvēku tirdzniecības, nolaupīšanas, izvarošanas, laupīšanas. Ja persona ir nogalināta, kompensāciju 
var saņemt personas tuvākie radinieki. Valsts kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu par 
finansiāliem zaudējumiem vai kā ikmēneša maksājumu, ja personai jākompensē regulāru ienākumu 
samazināšanās. Jāpiebilst, ka trūcīgu personu lokā atbilstoši šim regulējumam ietilpst samērā daudz 
cilvēku, jo noteiktais limits – ienākumi līdz EUR 627 – ir augsts, salīdzinot ar minimālo algu, kas ir EUR 
341. 

 Veselības aprūpes iestādes ir iesaistītas bērnu tiesību aizsardzības sistēmā – ja ir pamatotas 
aizdomas, ka bērns varētu būt vardarbības upuris, par to jāziņo bērnu tiesību aizsardzības iestādēm. 
Līdzīga pieeja ir arī gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē un cilvēku tirdzniecību. 

 Ungārijā tiek izmantotas arī atjaunojošā taisnīguma metodes, piemēram, cietušā un 
likumpārkāpēja tikšanās100 (turpmāk - VOM) profesionālu probācijas darbinieku vadībā kopš 2007. 
gada ir kļuvusi par kriminālprocesa daļu un tiek izmantota ceļu satiksmes negadījumu situācijās, pēc 
izdarītiem pārkāpumiem pret citu personu un pārkāpumiem pret īpašumu (iespējamā soda ilgums 
nevar pārsniegt trīs gadus). Priekšnoteikums VOM izmantošanai – likumpārkāpējam jāatzīst sava 
vaina. Ja likumpārkāpējs vai cietušais lūdz VOM, prokurors vai tiesa var apturēt kriminālprocesu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem un nosūtīt lietu mediācijas veikšanai. Līdztekus mediācijai Ungārijas 
Republikas Kriminālkodekss101 paredz iespēju izbeigt kriminālprocesu, pamatojoties uz brīvprātīgu 
kaitējuma atlīdzināšanu. Tā kā jēdzienu „brīvprātīga kaitējuma atlīdzināšana” iespējams interpretēt 
pietiekami plaši, to var uzskatīt par vēl vienu atjaunojošās justīcijas metodi.

 Ungārijas tiesiskais regulējums paredz vairākus cietušajiem labvēlīgus noteikumus 
nopratināšanai tiesas zālē, piemēram, iespēju deleģēt tiesnesi vai pieprasīt citu tiesu šo procesuālo 
darbību veikšanai, savukārt policijas darbiniekiem ir saistoši iekšējie noteikumi, kas paredz noteiktu 
attieksmi gadījumos, kas ir saistīti ar vardarbību ģimenē vai bērnu tiesību pārkāpumiem. 2012. gadā ir 
ieviests būtisks uzlabojums – katrā Ungārijas apgabalā ir jābūt izveidotai vismaz vienai īpaši iekārtotai 
telpai bērnu uzklausīšanai. Šai telpai jāatbilst noteiktiem plašuma, apgaismojuma un tehniskā 
aprīkojuma kritērijiem, un to var izmantot ne tikai bērnu uzklausīšanai, bet arī cietušo ar īpašām 
vajadzībām nopratināšanai. 

 Kā svarīgākos cietušo atbalsta sistēmas elementus Ungārijas speciālisti norāda cietušo iespēju 
saņemt tūlītēju finansiālu palīdzību, atbalsta biroju pieejamību visā valsts teritorijā un telefona līniju, 
kas cietušajiem pieejama visu diennakti. Ungārijas pieredze liecina, ka sevišķi liela nozīme ir policijas un 
citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku izglītošanai un mācībām, jo tieši viņi visbiežāk pirmie saskaras 
ar cietušajiem. Tā kā tiesiskais regulējums neparedz iespēju CAD pašiem vērsties pie cietušajiem, ir 

100   Victim-offender mediation (VOM) – angļu val.

101   Criminal Code of the Republic of Hungary – angļu val.
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būtiski, lai policijas darbinieki cilvēkus informētu par pieejamo palīdzību.

5.4. Polija102

 Polijā noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta tīklā ir 15 centri, kas darbojas visā valstī, 
nodrošinot pakalpojumu pieejamību katrā Polijas provincē. 2012. gada 1. janvārī tika izveidots 
Cietušo un postpenitenciārā atbalsta fonds (turpmāk - Fonds)103 – tā finansējumu veido atlīdzības 
un līdzekļi, kas iegūti no likumpārkāpējiem. Fonda līdzekļu izlietojumu nosaka atklāts konkurss, 
proti, tiek rīkots atklāts konkurss, kurā piedalās organizācijas, kas var un vēlas veikt atbalsts 
funkciju sniegšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Konkursa rezultātā, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, tiek noteikti uzvarētāji, kas atbilstoši savam piedāvājumam turpmāk arī minēto 
funkciju veic un sniedz bezmaksas palīdzību cietušajiem, saņemot finansējumu no Fonda. 

 Cietušo atbalsta centri sniedz bezmaksas juridisku un psiholoģisku palīdzību cietušajiem, 
atbalsta brīvprātīgos, kas strādā par cietušo aizbildņiem, veido reģionālu cietušo atbalsta 
tīklu, sadarbojas ar cietušo atbalsta centriem citos Polijas reģionos, sadarbojas ar policiju, 
tiesas pārstāvjiem, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, skolām, slimnīcām, nevalstiskajām 
organizācijām, baznīcas institūcijām un citām organizācijām, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu 
noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Lai gan Fonds pastāv tikai gadu, pašlaik no tā līdzekļiem 
jau iespējams segt cietušo ārstniecības izdevumus, maksāt par pagaidu apmešanās vietu, cietušā 
mājokļa pielāgošanu viņa vajadzībām, sabiedrisko transportu u. c.

 Valsts kompensācijas likums paredz cietušo tiesības uz kompensāciju par tīšu, vardarbīgu 
noziedzīgu nodarījumu, kura dēļ persona ir mirusi vai tai nodarīti miesas bojājumi vai veselības 
traucējumi. Ja noziedzīga nodarījuma dēļ iestājas personas nāve, tiesības uz kompensāciju ir 
personas tuvākajiem radiniekiem. Likumā ir minēti vairāki priekšnoteikumi, kad nav paredzēta 
kompensācija, tāpēc kopumā par kompensācijas saņemšanas regulējuma efektivitāti var diskutēt. 

 Polijā netiek izmantoti visaptveroši, proaktīvi mehānismi cietušo uzrunāšanai. Kā izņēmumu 
var minēt preventīvo pieeju, lai novērstu vardarbību ģimenē – „Zilo karšu” (Blue Cards – angļu 
val.) procedūru. Šī procedūra sniedz iespēju atbildīgajām institūcijām vērsties pie cietušajiem, kas 
varētu būt vardarbības ģimenē upuri – pietiek ar anonīmu ziņojumu vai aizdomām, lai uzsāktu 
procedūru, kur notiek sarunas ar iespējamo cietušo, tiek sniegta informācija par pieejamo 
aizsardzību un palīdzību. 

 Paši cietušie var sazināties gan ar cietušo atbalsta centriem klātienē, gan arī ar telefona, 
pasta vai e-pasta starpniecību. Lai nepieciešamā informācija būtu viegli pieejama, centri sadarbojas 
ar institūcijām, kurās cietušie varētu nonākt. Izveidota arī mājaslapa, kurā apkopota cietušajiem 
noderīga informācija. 

 Medicīnas darbiniekiem ir pienākums informēt tiesībsargājošās iestādes, ja ir aizdomas, ka 
persona ir noziedzīga nodarījuma upuris, turklāt ģimenes ārstiem pēc cietušā lūguma jāizsniedz 

102   Brazkowska, O., Debinska, K., Gawenda, A., Toporowski, J., Piechowiak, T. Assistance to Victims in Poland 
– selected issues. Poland, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20
support/5.%20PL.pdf [skatīts 25.05.2013.].

103   Victim and Postpenitentiary Assistance Fund – angļu val.

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/5. PL.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/5. PL.pdf
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bezmaksas apliecinājums ar personas stāvokļa un nodarīto miesas bojājumu aprakstu, kā arī 
jānorāda miesas bojājumu iespējamie cēloņi. Detalizētāk medicīnas speciālistu rīcība ir regulēta 
gadījumos, kad rodas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu pret bērnu.

 No atjaunojošās justīcijas metodēm Polijā pieejama valsts finansēta mediācija, tomēr to ar 
tiesas procesu aizstāj reti. 

 Gana aktuāls ir jautājums par cietušo atkārtotu viktimizāciju – patlaban par tās novēršanu 
vairāk tiek runāts kontekstā ar bērnu tiesību aizsardzību, paredzot vairākus ierobežojumus bērnu 
nopratināšanā, tāpat tiek plānotas pārmaiņas normatīvajos aktos, kas mazinātu izvarošanas upuru 
sekundāro viktimizāciju. 

 2013. gada 12. februārī Polijas valdība apstiprināja Efektīvas valsts stratēģiju līdz 2020. 
gadam104, kurā ietverta arī cietušo situācijas analīze, uzsverot nepieciešamību uzlabot cietušo 
aizsardzību. Tāpat turpinās sabiedrības izglītošana, kā arī dažādu organizāciju savstarpējas 
sadarbības veicināšana un koordinēšana. Atbalsts cietušajiem tiek saglabāts kā viena no valdības 
un tieslietu jomas prioritātēm.

5.5. Igaunija105

 Igaunijas Cietušo atbalsta likums stājās spēkā 2003. gadā. Pirmkārt, tajā definētas rūpes par 
cietušajiem valsts līmenī, un, otrkārt, šī likuma ietekmē cietušajiem tika pievērsta lielāka uzmanība, 
un viņi var saņemt praktisku un materiālu palīdzību. 2005. gada janvārī tika izveidots Cietušo 
atbalsta departaments, kas uzskatāms par cietušo atbalsta sistēmas izveides sākumu. Cietušo 
atbalsta departamenta pakļautībā izveidotā Igaunijas Nacionālā cietušo atbalsta dienesta106 
mērķis ir saglabāt un uzlabot cilvēku spēju pārvarēt fiziskas, garīgas, seksuālas vardarbības, sliktas 
izturēšanās un nolaidības sekas. Pakalpojumus cietušajiem nodrošina Igaunijas Nacionālās sociālās 
apdrošināšanas valde, taču patlaban Igaunijā ir 15 cietušo atbalsta centri, kuros nodarbināti 27 
speciālisti. 

 Galvenās metodes, kas tiek izmantotas, sniedzot atbalstu cietušajiem, šajos centros, ir 
uzklausīšana, emocionālā atbalsta sniegšana un iedrošinājums, informēšana par iespējamiem 
risinājumiem un palīdzība komunikācijā ar citām organizācijām. Speciālisti nodrošina palīdzību 
krīzes situācijās, organizē seminārus un mācības, kā arī informē sabiedrību par visām aktualitātēm. 
Kopš 2013. gada šo centru atbildības lokā ir arī cilvēku tirdzniecības upuri. Lielākoties cietušie pēc 
palīdzības centros vēršas pēc pašu iniciatīvas vai arī tur nonāk pēc policijas vai citu organizāciju 
– patversmju, slimnīcu, arī pašvaldību – ieteikuma. Tāpat centri sadarbojas ar prokuroriem, 
pašvaldību amatpersonām, bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, mediķiem, glābšanas dienestu 
darbiniekiem u. c. Lai veiksmīgi risinātu jautājumus, kas saistīti, piemēram, ar vardarbību ģimenē, 
vardarbību pret bērniem un slepkavībām, Nacionālās sociālās apdrošināšanas valde ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar Policijas un robežsardzes valdi. Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu, 

104   Efficient Country Strategy 2020 – angļu val.

105   Salla, J., Surva, L., Uprus-Tali, K. Supporting Victims of Crime in Estonia. Estonia, 2013. Pieejams: http://
www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/7.%20EE.pdf [skatīts 25.05.2013.].

106   Estonian National Victim Support Service – angļu val. 

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/7. EE.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/7. EE.pdf
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policija, piemēram, jau notikuma vietā var jautāt cietušajam, vai viņa kontaktinformāciju var sniegt 
cietušo atbalsta speciālistiem. Tāpat savstarpēju sadarbību veicina fakts, ka cietušo atbalsta centri 
lielākoties atrodas vienā ēkā ar policijas iecirkņiem. 

 Cietušajiem vai viņu tuvākajiem radiniekiem ir iespēja saņemt arī valsts kompensāciju 
– to izmaksā par vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu, kura dēļ iestājusies personas nāve, ticis 
nodarīts nopietns kaitējums veselībai vai radīti veselības sarežģījumi vismaz uz sešiem mēnešiem. 
Pieteikums par kompensācijas saņemšanu jāiesniedz gada laikā pēc notikuma. Kā vēl viens būtisks 
elements cietušo atbalsta sistēmā jāmin kompensācija vienas minimālās mēnešalgas apmērā 
par profesionālas psiholoģiskas palīdzības saņemšanu – centra speciālisti atrod atbilstošas 
profesionalitātes psihologu, ja cietušais savā anketā to ir lūdzis.

 Kopš 2007. gada Igaunijas Kriminālprocesa kodeksā prokuroriem un tiesnešiem paredzēta 
iespēja nosūtīt lietu mediācijas veikšanai (tas iespējams otrā līmeņa noziedzīgu nodarījumu 
gadījumā, kad par noziedzīgā nodarījuma apstākļiem un veicēju nav nekādu šaubu). Veiksmīga 
mediācija sniedz iespēju konkrēto kriminālprocesu izbeigt, turklāt noziedzīga nodarījuma izdarītājs 
šādā gadījumā nenonāk uzskaitē sodu reģistrā. Mediācijas veikšanu nodrošina Mediācijas dienests, 
tā funkcijās ietilpst gan mediācijas organizēšana, gan izpildes uzraudzīšana. Cietušais iesniedz 
savus ieteikumus mediācijas vienošanās noteikumiem, un tie likumpārkāpējam ir jāizpilda sešu 
mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas – ja tas netiek izdarīts, kriminālprocess tiek atjaunots.

 Tiesiskais regulējums Igaunijā nosaka, ka tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniedzējiem ir jāziņo policijai par katru vardarbības gadījumu, citiem medicīnas speciālistiem šāda 
pienākuma nav. Izņēmums ir situācijas, kas saistītas ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, 
– šajā gadījumā pienākums informēt tiesībsargājošas iestādes attiecas uz ikvienu, tai skaitā 
medicīnas speciālistiem. 

5.6. Lietuva107

 Noziedzīgos nodarījumos cietušo fondu, kas izveidots, pamatojoties uz 2009. gada 1. 
marta likumu „Par vardarbīgos noziegumos nodarītā kaitējuma kompensēšanu”, administrē 
Tieslietu ministrija. Fondu finansē no valsts līdzekļiem un iemaksām, ko tiesa likumpārkāpējam var 
noteikt kā vienu no soda mēriem. Pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājies fondam iesniegto 
pieteikumu skaits, kas saistāms arī ar grozījumiem likumā, kur paredzēts pienākums informēt 
cietušos par iespēju saņemt kompensāciju. Atbilstoši likumam kompensāciju par materiāliem 
un nemateriāliem zaudējumiem cietušais var saņemt divos veidos – kriminālprocesā kā avansa 
maksājumu vai pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā. 

 Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests informē sabiedrību par kompensācijas 
saņemšanas kārtību un priekšnoteikumiem, kā arī pieņem cietušo pieteikumus, kurus pēc 
pārbaudes nosūta Tieslietu ministrijai. Lietuvā izveidota mājaslapa www.ePolicija.lt, kurā katrs 
iedzīvotājs var atrast informāciju par policijas sniegtajiem pakalpojumiem, bet cietušajiem ir 

107  Uscila, R. Selected Case Studies: EU best practices – victims support mechanisms. Lithuania, 2013. 
Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/3.%20LT.pdf [skatīts 
25.05.2013.].

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/3. LT.pdf
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nodrošināta iespēja ziņot policijai par noziedzīgu nodarījumu. 

 Patlaban Lietuvā nav izveidots visām cietušo kategorijām paredzēts atbalsta centrs – 
palīdzība jāmeklē, vēršoties attiecīgajā nevalstiskajā organizācijā (parasti tiek piedāvāta juridiski 
psiholoģiska palīdzība, sniegta nepieciešamā informācija un atbalsts), tomēr šo organizāciju 
īstenotās aktivitātes ir ierobežotas, tās pamatojas uz dažādiem projektiem un pārsvarā ir pieejamas 
tikai lielākajās pilsētās. Līdz ar to cietušo atbalsta sistēma būtībā ir kompensācija par nodarīto 
kaitējumu un valsts garantētā juridiskā palīdzība. 

 Cietušā un likumpārkāpēja samierināšana ir viena no Lietuvas Krimināllikumā paredzētiem 
mehānismiem, tomēr tajā nevar saskatīt atjaunojošās justīcijas iezīmes – tā ir nevis strīdu 
risināšanas procedūra, bet pamats nosacītai atbrīvošanai no kriminālatbildības. 

 Ja medicīnas speciālisti konstatē, ka persona ir cietusi no noziedzīga nodarījuma, Lietuvas 
tiesiskajā regulējumā paredzēts pienākums ziņot par to policijai – lai to darītu, nav jāsaņem 
cietušā piekrišana. 

 Valsts līmenī šobrīd lielāka uzmanība tiek pievērsta atjaunojošās justīcijas metodēm un 
to ieviešanai praksē. Cietušie kopumā nav prioritāte, lielāka uzmanība tiek pievērsta atsevišķām 
cietušo grupām, piemēram, cilvēku tirdzniecības upuriem un cietušajiem no vardarbības ģimenē. 

5.7. Skotija108

 Skotijā cietušo atbalsta sistēmas sākumi meklējami ap 1974. gadu, tomēr mūsdienu 
aprises sistēma ieguva 1985. gadā, kad tika izveidota Skotijas asociācija cietušo atbalsta sistēmai, 
kas tagad zināma kā Cietušo atbalsta organizācija Skotijā109. 

 Cietušo atbalsts tiek nodrošināts divos pamatvirzienos – koncentrējoties uz personām, 
kas cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, un lieciniekiem. Speciāli sagatavotu brīvprātīgo un 
algotu darbinieku atbalsts tiek nodrošināts abām grupām. Tā kā atbalsts ir pieejams reģionālā 
līmenī, daļējs finansējums tiek iegūts no vietējām varas iestādēm, kā arī no Skotijas valdības. 

 Cietušo atbalsta organizācijas Skotijā pamatprincipi ir konfidencialitātes ievērošana, 
bezmaksas pakalpojumu pieejamība, pakalpojumu pieejamība visiem cietušajiem neatkarīgi no 
noziedzīga nodarījuma veida un smaguma pakāpes, kā arī tik ilgi, cik nepieciešams, un cietušajiem 
ērtākajā veidā (tikšanās klātienē, telefoniski vai ar e-pasta starpniecību) un vietā (mājās, birojā, 
kafejnīcā), pamatojoties uz individuālu vajadzību izvērtējumu.

 Aptuveni 90 % cilvēku cietušo atbalsta dienestos vēršas pēc policijas ieteikuma. Tā 
kā Skotijā medicīnas speciālistu un pacientu attiecībās ir augstas konfidencialitātes prasības, 
atbalsta pasākumus pēc mediķu ieteikuma lūdz ļoti neliela cietušo daļa. Cilvēki vēršas cietušo 
atbalsta dienestos arī pēc savas iniciatīvas un partnerorganizāciju ieteikuma. Palīdzība tiek sniegta 
neatkarīgi no tā, vai par noziedzīgo nodarījumu ziņots policijā. 

108   Weldon, F. Case study regarding the setting up of a victim support service – Experiences from Victim 
Support Scotland. Scotland, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/
Victim%20support/2.%20Skotija.pdf un http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20
support/2.%20Skotija_2.pdf [skatīts 25.05.2013.]. 

109   Victim Support Scotland – angļu val.

http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/2. Skotija.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/2. Skotija.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/2. Skotija_2.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim support/2. Skotija_2.pdf
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 Cietušo atbalsta dienestu pakalpojumi ietver informācijas sniegšanu, emocionālu un 
psiholoģisku atbalstu, praktisku atbalstu, kā arī palīdzību, gatavojot valsts kompensācijas 
pieteikumu. 

 Personām, kas bez savas vainas cietušas no vardarbīga, tīša noziedzīga nodarījuma, 
ir iespēja saņemt valsts kompensāciju par nodarīto kaitējumu, sāpēm, ciešanām un ar šiem 
procesiem saistītajām izmaksām – atbilstoši komplicētai tarifu sistēmai, kas paredz par katru 
ievainojumu saņemt attiecīgu naudas summu. Jāpiebilst, ka valsts kompensāciju sistēma kopumā 
ir ārkārtīgi sarežģīta – bieži vien cietušie paši nespēj aizpildīt nepieciešamos dokumentus, taču, kā 
jau minēts, Cietušo atbalsta organizācija Skotijā sniedz bezmaksas palīdzību šī jautājuma juridiskā 
kārtošanā.

 Atjaunojošās justīcijas metodes pēdējo desmit gadu laikā Skotijā kļūst arvien populārākas, 
tomēr tās lielākoties izmanto situācijās, kad noziedzīgu nodarījumu izdarījuši jaunieši. Valstī 
pieejamas mediācijas programmas, atjaunojošas konferences110 un atjaunojošas programmas111, 
tāpat pieejamas metodes, ko izmanto noteiktam cietušo lokam, piemēram, „Saruna pēc smaga 
nozieguma”112 un reģionāla mēroga iniciatīvas, piemēram, Voyce, kas paredzēta personām, kuras 
cietušas no jauniešu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

 Lai gan speciālisti, kas strādā ar cietušajiem, apzinās sekundāras viktimizācijas riskus, 
ne vienmēr tos ir iespējams pilnībā novērst. Tiek izmantota praktiķu sagatavošana, ir noteiktas 
minimālās prasības tiesībsargājošo iestāžu speciālistu uzvedībā un piedāvātajos pakalpojumos, 
tiek izmantota atšķirīga pieeja pierādījumu iegūšanai tiesā, uzlabota pieejamība cietušo atbalsta 
pakalpojumiem, un notiek pašu cietušo, kā arī plašākas sabiedrības informēšana.

 Lielāko daļu cietušajiem pieejamo pakalpojumu nodrošina brīvprātīgie, tāpēc organizācijas 
pārstāvji bieži dodas uz brīvprātīgo pasākumiem, universitātēm un publiskiem pasākumiem, lai 
uzsvērtu organizācijas nozīmi un būtisko darbu, ko veic brīvprātīgie. Viens no veiksmīgas darbības 
priekšnoteikumiem ir mācības – gan darbinieku un brīvprātīgo, gan tiesībsargājošās iestādēs un 
sociālā taisnīguma nodrošināšanas jomā strādājošiem. 

 Nacionālā līmenī tiek uzsvērta starpinstitūciju sadarbība – ar policiju, prokuratūru, tiesām 
un ieslodzījuma vietām. 

110   Restorative Conferences – angļu val.

111   Reparative programmes – angļu val.

112   Talk After Severe Crime, TASC – angļu val.
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Noslēguma secinājumi

•	 No 2013. gada aprīļa krimināltiesību normas paredz, ka viens no kriminālsoda mērķiem 
ir taisnīguma atjaunošana. Šajās normās atspoguļojas Latvijas kriminālpolitikā un krimi-
nāltiesību doktrīnā pēdējos desmit gados notikušās būtiskās pārmaiņas. Taisnīguma at-
jaunošana ir viens no atjaunojošās justīcijas mērķiem, kas krimināltiesību praksē pēdējos 
desmit gados ir ievērots.

•	 Gadījumos, kad noticis noziedzīgs nodarījums, valsts pienākums ir atjaunot ne tikai tiesis-
ko, bet arī sociālo taisnīgumu. Taisnīgums netiek atjaunots, aprobežojoties tikai ar likum-
pārkāpēja atzīšanu par vainīgu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā – cietušajam ir jāatgūst 
ne tikai materiālie zaudējumi, bet arī zaudētās sociālās funkcijas.

•	 Valsts galvenais klients – noziedzīgā nodarījumā cietušais – faktiski tiek atstāts otrajā plā-
nā, ja justīcijas iestāžu prioritāte ir nevis taisnīguma atjaunošana, bet vien likumpārkāpēju 
sodīšana.

•	 Kriminālās justīcijas sistēmā ir jābūt kā preventīviem un reaktīviem mehānismiem, lai pār-
trauktu likumpārkāpumu un piemērotu sodu, tā arī atbalsta mehānismiem gan cietuša-
jam, gan likumpārkāpējam. Ja kāda no šīm komponentēm ir vāja vai nedarbojas efektīvi, 
nav pamata uzskatīt, ka kriminālās justīcijas sistēma ir spējīga darboties atbilstoši tās mēr-
ķiem – uzturēt sabiedrisko kārtību un drošību un aizsargāt cilvēka tiesības uz pilnvērtīgu 
dzīvi sabiedrībā.

•	 Tiesiskuma atjaunošanas process sniedzas ārpus tradicionālā kriminālprocesa un tā mēr-
ķiem – tas ir plašāks jēdziens. Lai panāktu tiesiskuma atjaunošanu, valsts tiesību aizsardzī-
bas iestādēm ir jāveido kompleksa sadarbība ar pašvaldībām, sociālo pakalpojumu snie-
dzējiem, kā arī citām iestādēm un organizācijām, jo tiesiskuma un taisnīguma atjaunošana 
iespējama tikai starpinstitucionālā vidē.

•	 Cietušais, tāpat kā likumpārkāpējs, ir kriminālās justīcijas klients. Kriminālās justīcijas sis-
tēmai attiecībā uz katru klientu ir atšķirīgi uzdevumi, bet mērķis ir kopīgs – tiesiskuma un 
taisnīguma nodrošināšana un atjaunošana, strādājot starpinstitucionāli. Abu šo justīcijas 
klientu vajadzības ir būtiskas, bet to ignorēšana izraisa iepriekš paredzamas sekas – atkār-
totu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un jaunu kaitīgo seku iestāšanos.

•	 Par cietušo kriminālprocesā nebūtu jāatzīst ikviena persona, kura uzskata, ka tai nodarīts 
kaitējums. Tomēr svarīgi, lai institūcijas, kas piedāvā psiholoģisko, sociālo, juridisko u. c. 
atbalstu personām, kas ir cietušas no pretlikumīgām darbībām, identificētu savu klientu 
loku nevis pēc kriminālprocesa lēmuma, bet reāla atbalsta nepieciešamības prettiesiskās 
rīcības upuriem.

•	 Kriminālprocesa virzītājiem ir jāņem vērā, ka noziedzīgi nodarījumi rada kaitējumu arī cil-
vēkiem, kam nav kriminālprocesa tiesību normās noteiktā cietušā procesuālā statusa, jo 
arī šīs personas ir tieši ieinteresētas taisnīgā krimināltiesisko attiecību noregulēšanā.

•	 Cietušais nav centrālā figūra Latvijas kriminālprocesā, taču tas nenozīmē cietušā tiesību 
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pilnīgu ignorēšanu. Patlaban cietušā intereses ir pakārtotas vispārīgām kriminālprocesa 
interesēm – ziņu ieguvei un pārbaudei, kā arī kriminālprocesa pabeigšanai saprātīgā ter-
miņā bez vilcināšanās. Tomēr, nepievēršot pienācīgu uzmanību cietušā interesēm, krimi-
nāltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums nav iespējams.

•	 Procesa virzītāji demonstrē empātiju pret cietušajiem, tomēr cietušie Latvijas kriminālpro-
cesā galvenokārt ir tikai informācijas ieguves avots, kas tiek izmantots, lai iegūtu nepiecie-
šamos pierādījumus likumpārkāpēja vainai. Tādējādi cietušais, kurš aktīvi interesējas par 
kriminālprocesa norisi, mudina procesa virzītāju strādāt intensīvāk un aktīvi izmanto sa-
vas kriminālprocesuālās tiesības, procesa virzītāju ieskatā nereti kļūst par kriminālprocesa 
traucēkli. Komunikācija ar cietušo tiek uzskatīta par papildu rūpēm, kas apgrūtina procesa 
virzītāju darbu un pat sarežģī kriminālprocesa norisi, nesekmē tā ātrāku pabeigšanu un 
vainīgo sodīšanu.

•	 Šobrīd likumā nav precīzi formulētas cietušā tiesības saņemt informāciju par krimināl-
procesa norisi, tās ir konstatējamas, tikai sistēmiski interpretējot Kriminālprocesa likumā 
noteikto. Minētā iemesla dēļ cietušā tiesības cietušajiem būtu jāizskaidro sevišķi rūpīgi 
– lai cietusī persona apzinātos, kādas darbības jāveic atbilstoši kriminālprocesa tiesību 
normām.

•	 Atjaunojošās justīcijas metodes, tādas kā izlīgums ar starpnieka palīdzību kriminālprocesā 
(mediācija kriminālprocesā), uzskatāmas par efektīviem taisnīguma atjaunošanas instru-
mentiem. Starpnieka piedalīšanās mediācijas procesā juridiski nedz stiprina, nedz sniedz 
pamatu apšaubīt panākto izlīgumu. Tomēr izlīguma procedūra ar neitrāla starpnieka līdz-
dalību lielākā mērā nodrošina cietušo personu tiesību ievērošanu, kā arī nepieļauj psiho-
loģiskā spiediena izdarīšanu, vienlaikus sniedzot iespēju pusēm (cietušajam un likumpār-
kāpējam) atrisināt noziedzīgā nodarījumā radušos konfliktu.

•	 Latvijā vēl nav izveidota atbalsta sistēma, kas paredz un nodrošina palīdzību cietušajām 
personām. Kriminālprocesa likumā ir uzskaitītas cietušās personas procesuālās tiesības un 
pienākumi, tomēr šajās tiesību normās netiek reglamentēti visi jautājumi, kas saistīti ar 
cietušā iespēju saņemt viņam nepieciešamo palīdzību.

•	 Palīdzība un atbalsta pasākumi Latvijā tiek nodrošināti tikai atsevišķām personu katego-
rijām: bezmaksas juridiskā palīdzība ir tikai maznodrošinātām vai trūcīgām personām; 
bērniem, kuri cietuši no noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, 
vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības, 
tiek nodrošināta palīdzība, lai bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību pašcieņai labvēlīgā 
vidē; cilvēku tirdzniecības upuriem, bet no 2015. gada paredzēts sniegt atbalstu arī no 
vardarbības cietušajiem pieaugušajiem.

•	 Lielākajā daļā pasaules valstu ik gadu tiek veiktas viktimoloģiskās aptaujas, lai identificētu 
patiesu noziedzīgajos nodarījumos cietušo skaitu attiecīgajā valstī (iedzīvotāju viktimizāci-
jas līmeni), izdarīto noziegumu veidus un precīzāk plānotu noziedzības prevencijas politi-
ku. Latvijā ir nepieciešams regulārs iedzīvotāju viktimizācijas līmeņa monitorings, ar mērķi 
izmantot iegūtos secinājumus noziedzības prevencijas procesa plānošanai.



96

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

•	 Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā par noziedzīgu nodarījumu upuriem ir kļuvuši gandrīz puse 
iedzīvotāju. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji cietuši no ielaušanās un zādzībām nedzīvojamās 
telpās, atsevišķu mantu zādzībām.

•	 Cilvēki visbiežāk ziņo policijai, kad apzagts mājoklis vai arī likumpārkāpējs ielauzies ne-
dzīvojamās telpās, lai kaut ko nozagtu, bet visretāk cilvēki ziņo policijai par kukuļošanas 
gadījumiem un prasītu papildu samaksu par valsts garantētiem pakalpojumiem.

•	 Visvairāk cietušo ir neapmierināti ar policijas rīcību dažādos zādzību gadījumos. Cietu-
šo personu neapmierinātība minētajos gadījumos varētu būt saistīta ar policijas nespēju 
atgūt nozagtās mantas, savukārt cietušie ir apmierināti ar policijas attieksmi krāpšanas 
gadījumos vai situācijās, kad ir nozagtas atsevišķas mantas, kā arī ar radīto drošības izjūtu 
uzbrukumu gadījumos.

•	 Cietušajiem, pirmkārt, visvairāk nepieciešama jurista palīdzība, lai būtu iespējams aizstā-
vēt savas intereses, otrkārt, nedaudz mazākam skaitam cietušo nepieciešamas psihologa 
konsultācijas, kā trešo palīdzības veidu cietušie norādījuši informācijas sniegšanu par rīcī-
bu situācijā, kurā viņi ir nonākuši notikušā likumpārkāpuma dēļ.

•	 Visvairāk palīdzība ir bijusi vajadzīga tiem cilvēkiem, kuri cietuši no laupīšanas uzbruku-
miem vai uzbrukuma draudiem, tai skaitā no pazīstamu cilvēku puses.

•	 Latvijas sabiedrībā cilvēki bieži ir pakļauti fizisku uzbrukumu kaitīgajām sekām, bet dau-
dzos gadījumos šie uzbrukumi notiek tieši mājsaimniecībā, starp tiem ir vērtējami gan 
uzbrukumi no pazīstamiem cilvēkiem, gan īpašnieka nevērības dēļ izveidojusies mājok-
ļa neaizsargātība. Turklāt būtu jāņem vērā, ka, kaut arī zādzībās no mājokļa nav notikusi 
acīmredzama fiziska vardarbība, cilvēkiem ir nodarīts arī psiholoģiska rakstura kaitējums.

•	 Cilvēkiem vecumā no 35 līdz 44 gadiem vairāk nepieciešama juridiska palīdzība, bet gados 
jauniem cilvēkiem (vecumā no 16 līdz 34 gadiem) vairāk vajadzīga informācija par nepie-
ciešamo rīcību, ciešot no citu personu prettiesiskām darbībām.

•	 Nonākot saskarsmē ar noziedzīgu nodarījumu, lielākā daļa aptaujāto minēja, ka zinātu, kur 
vērsties pēc palīdzības.

•	 Visvairāk Latvijas iedzīvotāji cieš no ielaušanās nedzīvojamās telpās, proti, saimniecības 
ēkās, dārza mājiņās, šķūnīšos vai garāžās, kā arī no mantu – naudas, naudas maka, mobilā 
telefona –zādzības un zādzībām no autotransporta līdzekļiem.

•	 Par kukuļošanas gadījumiem un ar korupciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem tiesī-
bu aizsardzības iestādēm nebija ziņojis gandrīz neviens aptaujas dalībnieks, kaut arī pēdē-
jo piecu gadu laikā aptaujātie ir saskārušies ar šādiem gadījumiem.

•	 Pēdējo piecu gadu laikā 22 % Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar krāpšanas gadījumiem, 
iegādājoties kādas preces vai izmantojot piedāvātos pakalpojumus.

•	 Krāpniecības gadījumā divas trešdaļas visu apkrāpto Latvijas iedzīvotāju nav par notikušo 
ziņojuši ne policijai, ne citām tiesībsargājošām iestādēm.
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•	 Pēdējo piecu gadu laikā 5 % Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar situāciju, kad viņiem 
uzbrucis vai izteicis draudus iepriekš nepazīstams cilvēks. 81 % no šiem cietušajiem nav 
ziņojuši par notikušo tiesību aizsardzības iestādēm.

•	 Ja cilvēks ir cietis uzbrukumā no pazīstama cilvēka, lielākā daļa uzbrukumu upuru nav 
ziņojuši par šo faktu policijai. Tas nozīmē, ka, iespējams, sabiedrībā ir liela latentā vardar-
bība gan mājsaimniecībā, gan vienkārši pazīstamu cilvēku starpā. Lielākoties no šādiem 
likuma pārkāpumiem cieš gados jauni cilvēki, un lielākā daļa viņu pēc šiem incidentiem 
nesaņem nekādu palīdzību, lai gan gandrīz pusei šāda palīdzība faktiski ir vajadzīga.

•	 Organizējot un plānojot nākotnē atbalsta veidus un sistēmas noziedzīgos nodarījumos 
cietušajiem, drīzāk būtu vērtējamas konkrētajam cilvēkam nodarītā kaitējuma formas un 
tikai tad, pamatojoties uz konkrētā cilvēka vajadzībām, identificējami nepieciešamie palī-
dzības veidi.

•	 Mājokļa apzagšanas gadījumā gandrīz pusei cietušo visnepieciešamākais ir bijis psihologa 
vai psihoterapeita atbalsts, un tikai trešdaļai – jurista konsultācija. Savukārt cilvēkiem, ku-
riem ir bijušas nozagtas atsevišķas mantas, pārsvarā nepieciešama juridiska palīdzība, pēc 
tam –informācija par rīcību situācijā, un tikai trešajā vietā minēta psiholoģiskā palīdzība.

•	 Amatpersonu vai iestāžu, vai uzņēmumu speciālistu koruptīvas rīcības dēļ vai situācijās, 
kad par pakalpojumiem tiek pieprasīta papildu samaksa, kādu likums neparedz, vairāk 
nekā pusei aptaujāto ir bijusi nepieciešama jurista konsultācija un informācija par attiecī-
go rīcību šajā situācijā, būtiski mazāks ir to cilvēku skaits, kam nepieciešams psiholoģisks 
atbalsts.

•	 Fiziskos uzbrukumos cietušajiem tika konstatētas divas vienlīdz svarīgas cietušo vajadzī-
bas: psiholoģiskās un medicīniskās palīdzības nepieciešamība vienlaikus.

4. nodaļa
•	 Noziedzīgos nodarījumos cietušie, kas vēršas policijā un meklē palīdzību, kopumā ir ap-

mierināti ar valsts, pašvaldības un nevalstisko iestāžu darbu.

•	 Cietušie atzīst noziedzīgo nodarījumu negatīvo ietekmi uz dažādām cilvēka dzīves jomām. 
Noziedzīgo nodarījumu negatīvā ietekme ir daudzveidīga, plašais izjūtu un negatīvo emo-
ciju spektrs norāda uz cietušā traumatisko pieredzi un cietušā drošības izjūtu. Vairāk nekā 
puse vardarbīgos noziegumos cietušo ir atzinuši, ka noziedzīgais nodarījums ir ietekmējis 
viņu psiholoģisko un emocionālo stāvokli, veselību, finansiālo situāciju un savstarpējās 
attiecības.

•	 Cietušie, kas nav apmierināti ar tiesību iestāžu darbu, kā savas neapmierinātības iemeslu 
norādījuši iestāžu nepietiekami veikto darbu. Šāds cietušo vērtējums liecina, ka atgrieze-
niskajai saitei no iestāžu puses vajadzētu būt aktīvākai, proti, iestādēm ir ne vien profesio-
nāli jāveic savi darba pienākumi, bet arī aktīvi jāsazinās ar procesā iesaistītajiem, tai skaitā 
ar cietušo.

•	 Cietušo neapmierinātība ar iestāžu darbu ir saistīta arī ar informācijas trūkumu vai tās 
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nepieejamību. Ja informācija tomēr ir bijusi pieejama, trešdaļa cietušo norāda, ka polici-
jas un Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtā informācija ir bijusi nepietiekama, bet 
ceturtā daļa cietušo nav apmierināti ar prokuratūras un advokātu sniegto informāciju. 

•	 Cietušo neapmierinātību ar tiesību aizsardzības iestāžu darbu vairo arī ilgie kriminālprocesi. 
Cietušie, kas nav apmierināti ar tiesas darbu, visbiežāk min, ka viņu neapmierinātības iemesls 
ir ilgs tiesas process. Savukārt ilgais laiks līdz kompensācijas saņemšanai ir trešais biežāk minē-
tais iemesls, kāpēc cietušie nav pilnībā apmierināti vai ir neapmierināti ar Juridiskās palīdzības 
administrācijas darbu. Lai gan tiesas procesa ilgums un kompensācijas saņemšanas ātrums 
nav atkarīgs tikai no tiesas vai Juridiskās palīdzības administrācijas darba organizācijas, tam ir 
jāpievērš lielāka vērība, domājot par cietušā atbalsta sistēmas pilnveidošanu.

•	 Tā kā likuma pārkāpums kā konflikts ir atrisināts tad, kad panākts tiesisko attiecību taisnīgs 
noregulējums, daudzi cietušie norādīja, ka sodīšana vai sankciju piemērošana vien neatjau-
no taisnīgumu. Pētījumā konstatēts, ka četri biežāk minētie neapmierinātības iemesli ir: pēc 
kriminālprocesa beigām ir saglabājusies netaisnīguma izjūta, neapmierinātība ar likumpārkā-
pējam piespriesto sodu; nav atgūta drošības izjūta, neapmierinātība ar kriminālprocesa iznā-
kumu kopumā, jo nav iegūta kompensācija par izdarīto noziedzīgo nodarījumu; savukārt vairāk 
nekā puse cietušo (65 %) nav apmierināti ar saņemtās kompensācijas apmēru. 

•	 Pētījumā konstatēts, ka tie cietušie, kuri ir neapmierināti ar izlīguma starpnieka darbu, faktiski 
ir  neapmierināti ar izlīguma rezultātu vai likumpārkāpēja attieksmi, nevis ar pašu izlīguma pro-
cesu kopumā. Trīs visbiežāk minētie neapmierinātības iemesli: vainīgais nenožēloja izdarīto, 
izlīgums nepalīdzēja atgūt drošības izjūtu, nav iegūta kompensācija. Pamatojoties uz iepriekš 
minēto, ir pamats secināt, ka pastāvošā justīcijas un cietušo atbalsta sistēma ir nepietiekami 
attīstīta, lai atjaunotu taisnīgumu, tāpēc ir jāpievērš lielāka vērība atbalsta pasākumiem pēc 
kriminālprocesa vai izlīguma pabeigšanas un cietušo kompensācijas izsniegšanas.

•	 Pētījumā iegūtā informācija neliecina par sekundāro viktimizāciju kā plaši izplatītu problēmu, 
tomēr atsevišķi cietušo personu fiksētie viedokļi norāda, ka šāda problēma tomēr pastāv un 
ka ir notikušas darbības no dažādu procesā iesaistīto iestāžu un to darbinieku puses, kas ir 
negatīvi ietekmējušas cietušos.

•	 Lai gan tikai daži pētījumā aptaujātie cietušie ir norādījuši, ka policijas, prokuratūras, tiesu, 
Juridiskās palīdzības administrācijas, Valsts probācijas dienesta un medicīnas iestāžu darbinie-
ki ir izturējušies pret viņiem aizskaroši, šis cietušo viedoklis nav atstājams bez ievērības un ir 
ņemams vērā, plānojot šo iestāžu speciālistu profesionālās mācības nākotnē.

•	 Plašsaziņas līdzekļos patlaban ir maz informācijas par atbalsta pakalpojumu pieejamību nozie-
gumos cietušajiem. Pētījumā tika konstatēts, ka tikai 10 cilvēki no 158 aptaujātajiem bija minē-
juši medijus kā informatīvu avotu, kurā varēja iegūt informāciju par cietušajiem paredzētajiem 
pakalpojumiem. Attīstot cietušo atbalsta sistēmu, ir jāmeklē risinājumi, kā īstenot cietušajiem 
nepieciešamās informācijas plašāku pieejamību, kā arī jāmeklē un jāpaplašina iespēja iesaistīt 
medijus cietušo informēšanā, kas līdz šim netiek pietiekami izmantota.Izmantotā literatūra un 
avoti .                                                           
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Izmantoto avotu saraksts
Izmantotā literatūra un avoti

Pētījumi un ziņojumi

1. Brazkowska, O., Debinska, K., Gawenda, A., Toporowski, J., Piechowiak, T. Assistance to 
Victims in Poland – selected issues. Poland, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_
file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/5.%20PL.pdf [skatīts 25.05.2013.].
2. International Recognition of Victims' Rights. Pieejams: http://hrlr.oxfordjournals.org/
content/6/2/203.short [skatīts 12.05.2013].
3. Klug, F. Human Rights and Victims. Centre for the Study of Human Rights, LSE, June 
2003. Pieejams: http://www.lse.ac.uk/humanRights/articlesAndTranscripts/Human_rights_vic-
tims.pdf[skatīts 10.05.2013].
4. Latvijas iedzīvotāju Viktimizācijas aptauja 2012. Pētījuma rezultātu ziņojums. Pieejams: 
http://ej.uz/bor4 [skatīts 7.05.2013].
5. Leferink, S., Elbersen, M., Jammers, V., de Lorij, A., Sessink, M. Victims support services 
in the Netherlands. Netherlands, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/
Kriminalitesibas/Victim%20support/1.%20NL.pdf [skatīts 25.05.2013.].
6. Marklun, L. Country Report Sweden. Sweden, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/
upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/6.%20SE.pdf [skatīts 25.05.2013.].
7. Mehānismi cietušo kompensācijai Eiropas Savienībā. Pieejams: http://www.providus.lv/
upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Meh.ciet.kompens.pdf [skatīts 10.05.2013].
8. Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. Kompensējošo 
mehānismu attīstība Latvijā. Kopsavilkums. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Pro-
jekti/Kriminalitesibas/Kopsavilk.Meh.ciet.kompens.pdf [skatīts 10.05.2013].
9. National Crime Victimization Survey of Unites States of America (NCVS). Pieejams: 
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245 [skatīts 7.05.2013].
10. Salla, J., Surva, L., Uprus-Tali, K. Supporting Victims of Crime in Estonia. Estonia, 2013. 
Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20sup-
port/7.%20EE.pdf [skatīts 25.05.2013.].
11. Uscila, R. Selected Case Studies: EU best practices – victims support mechanisms. Lithu-
ania, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20
support/3.%20LT.pdf [skatīts 25.05.2013.].
12. Veisz, G. Report on Hungarian Victim Support. Hungary, 2013. Pieejams: http://www.
providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/4.%20HU.pdf [skatīts 
25.05.2013.].
13. Viktimizācijas aptauja (2012. gada 18. jūnijs–17. augusts). Providus, 2012. Pieejams: 
http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/Viktimizaci-
jas_petijums_Fieldex_2012_Final.pdf [skatīts 7.05.2013].
14. Weldon, F. Case study regarding the setting up of a victim support service – Experiences 
from Victim Support Scotland. Scotland, 2013. Pieejams: http://www.providus.lv/upload_file/
Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/2.%20Skotija.pdf un http://www.providus.lv/up-
load_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/2.%20Skotija_2.pdf [skatīts 25.05.2013.]. 



100

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

Interneta materiāli:

15. About Victims' Rights. Pieejams: https://www.victimlaw.org/victimlaw/pages/victims-
Right.jsp [skatīts 15.05.2013].
16. Experts and Expertise. Jan Van Dijk. Pieejams: http://www.tilburguniversity.edu/web-
wijs/show/?uid=jan.vandijk [skatīts 09.05.2013.].
17. Hoyle, C. Victims, the criminal process, and restorative justice. Pieejams: http://fds.oup.
com/www.oup.com/pdf/13/9780199590278_chapter1.pdf [skatīts 15.05.2013].
18. Jēdziena „Kriminoloģija” definīcija. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/
sv/?w=kriminolo%C4%A3ija [skatīts 5.05.2013].
19. Jēdziena „Viktimoloģija” definīcija. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/
sv/?w=viktimolo%C4%A3ija [skatīts 5.05.2013].
20. Manual on Victimization Surveys. United Nations Office on Drugs and Crime United Na-
tions Economic Commission for Europe. United Nations, Geneva, 2010, page 1. Pieejams: http://
ej.uz/vz9f [skatīts 7.05.2013].
21. Rights of the Victim. Pieejams: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/in-
dex_en.htm [skatīts 10.05.2013].
22. Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo – Valsts policijas prakse, 2013. Piee-
jams: http://www.slideshare.net/providus/skotnj-kontakta-nozme-saskarsm-ar-cietuo-valsts-
policijas-prakse [skatīts 7.05.2013].
23. Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offend-
ers. Offenders Have Rights . . . But Do Victims? Published by the United Nations Department 
of Public Information, 2000. Pieejams: http://www.un.org/events/10thcongress/2088a.htm 
[skatīts 09.05.2013].

Tiesu prakse

24. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2007. gada 28. 
novembra lēmumu lietā SKK-653/2007. Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/depart-
ment2/2007/kd28112007.doc [skatīts 10.05.2013].
25. Tiesu prakse par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā. Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojums 2010./2011. Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/
docs/petijumi/tiesu%20prakse%20moralais%20kaitejums_an.doc [skatīts 15.05.2013].

Normatīvie akti

26. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko 
nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Pa-
domes Pamatlēmumu 2001/220/TI. Pieejams: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LV:PDF [skatīts 08.05.2013].
27. Satversme, Latvijas Republikas likums, pieņemts 1922.gada 15.februārī. Pieejams: http://
likumi.lv/doc.php?id=57980 [skatīts 10.05.2013].
28. Bērnu tiesību aizsardzības likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 1998. gada 19. 
jūnijā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=49096 [skatīts 12.05.2013].



101

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

29. Grozījumi Kriminālprocesa likumā, Latvijas Republikas likums, pieņemts 2013. gada 23. 
maijā. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=257425 [skatīts 10.05.2013]. 
30. Krimināllikums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 1998. gada 18. jūnijā. ieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=88966 [skatīts 08.05.2013].
31. Kriminālprocesa likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 2005.gada 21. aprīlī. Piee-
jams: http://likumi.lv/doc.php?id=107820 [skatīts 10.05.2013].
32. Operatīvās darbības likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 1993. gada 16. 
decembrī. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=57573 [skatīts 13.05.2013].
33. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, Latvijas Republikas 
likums, pieņemts 2002. gada 31. oktobrī. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68489 
[skatīts 12.05.2013].
34. Par valsts kompensāciju cietušajiem, Latvijas Republikas likums, pieņemts 2006.gada 
18.maijā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=136683 [skatīts 08.05.2013].
35. Personu speciālās aizsardzības likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 2005.gada 
19.maijā. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=109241 [skatīts 08.05.2013].
36. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 
2002.gada 31.oktobrī. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488 [skatīts 10.05.2013].
37. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 
2005.gada 17.martā. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=104831 [skatīts 10.05.2013].
38. Valsts probācijas dienesta likums, Latvijas Republikas likums, pieņemts 2003.gada 
18.decembrī. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=82551 [skatīts 13.05.2013].
39. Kārtība, kādā aizsargājamai personai nodrošina uzturēšanas līdzekļus, konsultācijas, 
medicīnisko un psihologa palīdzību, Ministru kabineta noteikumi Nr.960, pieņemti 2008.gada 
20.novembrī. http://www.likumi.lv/doc.php?id=185274 [skatīts 10.05.2013].
40. Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 
darbībām, Ministru kabineta noteikumi Nr. 1613, kas pieņemti 2009.gada 22.decembrī. Piee-
jams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=202912&from=off [skatīts 11.05.2013].
41. Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka 
palīdzību, Ministru kabineta noteikumi Nr.825, kas pieņemti 2007.gada 4.decembrī. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=167543&from=off [skatīts 10.05.2013].
42. Latvijas prokuroru ētikas kodekss, apstiprināts Ģenerālprokurora padomē 1998. gada 17. 
jūnijā. Pieejams: http://prokuratura.gov.lv/upload_file/Faili/Normativie_akti/etikas_kodekss.pdf 
[skatīts 13.05.2013].
43. Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri, Ministru 
kabineta noteikumi, pieņemti 2006. gada 31. oktobrī. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.
php?id=147113&from=off [skatīts 13.05.2013].
44. Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru, Latvi-
jas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 754., pieņemti 2005. gada 4.oktobrī. Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=118719 [skatīts 10.05.2013].
45. Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru, Minis-
tru kabineta noteikumi Nr. 754, kas pieņemti 2005.gada 4.oktobrī http://www.likumi.lv/doc.
php?id=118719&from=off [skatīts 12.05.2013].
46. Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas 



102

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību, Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 1493, pieņemti 2009.gada 22.decembrī. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.
php?id=202908&from=off [skatīts 12.05.2013].
47. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss, Valsts policijas 
noteikumi Nr. 1, izdoti 2005. gada 31. maijā. Pieejams: http://www.vp.gov.lv/faili/sadalas/polici-
jas_darbinieka_etikas_kodekss.pdf [skatīts 12.05.2013].



103

At
ba

ls
ts

 v
ik

tim
izā

ci
ja

s p
re

ve
nc

ija
i L

at
vi

jā
. 2

01
3

SADARBĪBAS PARTNERI




	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack

