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„Jēdziens „vardarbība pret sievietēm un meitenēm” 

attiecas uz vardarbību vai pāridarījumiem, kas, kā mēs 

zinām, nesamērīgi skar sievietes un meitenes. 

Noziegumi un 

uzvedība, uz ko attiecas šis jēdziens, ietver izvarošanu 

un citus seksuālus noziegumus, vardarbību ģimenē, 

vajāšanu, uz godu balstītu vardarbību (tostarp sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu laulības un t.s. 

"goda" slepkavības), kā arī daudzus citus noziegumus, 

tostarp internetā izdarītos noziegumus." 

AK Iekšlietu ministrija, 2021. gads 
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Ziemeļīrijā lielāko daļu 
vardarbīgo noziegumu pret 
sievietēm un meitenēm veic 
vīrieši. Ziemeļīrijā No 2017. līdz 
2021. gadam Ziemeļīrijā 34 
sievietes un meitenes 
nogalināja vīrieši. Daudzas 
citas ir piedzīvojušas cita veida 
vardarbību, pāridarījumus un 
iebiedēšanu, ko veic vīrieši, gan 
savās mājās, gan ārpus tām. 

Lai gan vardarbība, pāridarījumi un iebiedēšana pret 
ikvienu mūsu sabiedrībā ir pilnīgi nepieņemama, 
pieejamie pierādījumi un sieviešu un meiteņu dzīves 
pieredze liecina, ka tādu, kas cietušas no vīriešiem, ir 
nesamērīgi daudz. 

Ir svarīgi arī atzīt, ka daudzas sievietes un meitenes 
no marginalizētām kopienām un LGBTQIA+ 
kopienām saskaras un turpina saskarties ar īpašiem, 
unikāliem riskiem viņu drošībai un papildu šķēršļiem, 
lai saņemtu atbalstu un aprūpi, kas nepieciešama, lai 
ziņotu par tām nodarīto kaitējumu. 

Turklāt Sāras Everardas traģiskā slepkavība Anglijā 
2021. gadā, ko izdarīja vīrietis - policists, un citi 
nepieņemami pārkāpumi, ko veikušas policijas 
amatpersonas, saprotams, ir iedragājuši sieviešu un 
meiteņu uzticēšanos un paļāvību policijai. 

Mēs atzīstam, ka ir jādara vairāk, lai sievietes un 
meitenes no visām kopienām un izcelsmes grupām 
būtu drošībā, un ka policistiem ir unikālas pilnvaras, 
tostarp - aizturēšanas pilnvaras. 

Šo iemeslu dēļ, kaut arī mēs atzīstam, ka vardarbības 
pret sievietēm un meitenēm novēršanā jau ir daudz 
darīts, tomēr ir iespējams darīt vēl vairāk, un tāpēc 
esam izstrādājuši savu pirmo oficiālo rīcības plānu 
vardarbības pret sievietēm un meitenēm novēršanai. 

Apspriežoties ar ieinteresētajām personām, mēs 
apzināmies, ka būs nepieciešams laiks, lai pilnībā 
novērstu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

Tāpēc mūsu rīcības plāns sākotnēji aptvers septiņu 
gadu darbības periodu, lai pirmajos divos gados 
īstenotu šajā dokumentā uzskaitītās darbības. Tas 
nodrošinās, ka mūsu darbs ir saskaņots ar 
Ziemeļīrijas izpildvaras stratēģiju par vardarbības 
pret sievietēm un meitenēm izbeigšanu un Tieslietu 
un Veselības ministriju stratēģiju par vardarbību 
ģimenē un seksuālo vardarbību. 

Mēs, kā jūsu policijas dienests, pilnībā apzināmies, 
ka nevaram atrisināt šo sabiedrības problēmu izolēti, 
taču zinām, ka policijai ir būtiska nozīme. Tāpēc mēs 
esam ne tikai izklāstījuši konkrētas darbības, ko 
Policijas dienests plāno veikt, bet arī to, kā mēs 
plānojam atbalstīt darbu, ko veic partneri visā valsts 
sektorā un plašākā sabiedrībā. 

Mēs arī saprotam, ka cilvēki gaida no policijas, lai tā 
demonstrētu vadošo lomu savā rīcībā, un dažkārt 
mēs neesam attaisnojuši sabiedrības cerības. Mēs 
esam nelokāmi apņēmušies atjaunot šo uzticēšanos 
un paļāvību, un tas sākas ar mūsu pašu uzvedību un 
attieksmi. 

Dienesta iekšienē jau tiek veikts apjomīgs darbs, 
tostarp publicēts dienesta mēroga paziņojums par 
ieceri vērsties pret neatbilstošu uzvedību, vēlreiz 
apstiprinātu mūsu prasības attiecībā uz 
visaugstākajiem profesionālās uzvedības 
standartiem un nodrošinātu, ka apsūdzības pret 
amatpersonām un darbiniekiem tiek izskatītas 
efektīvi. 

Vēlos sirsnīgi pateikties mūsu partneriem sieviešu un 
meiteņu sektorā, kuri līdz šim ir bijuši kritiski draugi un 
snieguši atbalstu, ieteikumus un konstruktīvus 
izaicinājumus! 

Mēs nekad nevarēsim novērst ciešanas un 
kaitējumu, kas nodarīts tik daudzām sievietēm un 
meitenēm, bet mēs varam strādāt kopā, lai 
patiešām viņās ieklausītos un padarītu mūsu 
sabiedrību labāku, drošāku un cieņpilnāku. 

Šis rīcības plāns ir tikai sākums. Mēs zinām, ka 
sievietes un meitenes vēlas, lai policija būtu 
saredzama, pieejama un ātri reaģējoša, kas 
rūpējas, uzklausa un rīkojas. 

Kā galvenais konstebls es varu apliecināt savu 
apņemšanos katra policista un darbinieka vārdā 
īstenot šīs pārmaiņas sieviešu un meiteņu labā visā 
Ziemeļīrijā. 

Saimons Bērns (Simon Byrne) 
Galvenais konstebls 
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 01 Priekšvārds

04 

Sieviešu un meiteņu balsis ir tikušas 
sadzirdētas, un tās lielā mērā ir atspoguļotas 
šajā rīcības plānā. Mēs turpināsim uzmanīgi 
uzklausīt viņu bažas un no visas sirds 
piekrītam, ka viņām nevajadzētu justies tā, it 
kā viņām pašām būtu jāuzņemas atbildība par 
savu drošību. 



ZIEMEĻĪRIJAS POLICIJAS DIENESTS: VARDARBĪBAS PRET SIEVIETĒM UN MEITENĒM APKAROŠANA ZIEMEĻĪRIJAS POLICIJAS DIENESTS: VARDARBĪBAS PRET SIEVIETĒM UN MEITENĒM APKAROŠANA

Kā mēs izstrādājām šo 
rīcības plānu 

Ziemeļīrijas Policijas dienests 2021. gada septembrī rīkoja 
sākotnējo virtuālo izpētes sanāksmi ar plašu partneru loku, 
kuriem ir dzīves pieredze, zināšanas un kompetence jautājumos, 
kas attiecas uz sievietēm un meitenēm. Šīs diskusijas rezultāti 
noteica šā rīcības plāna sākotnējos parametrus un tēmas, un tika 
izveidota projekta grupa, kuras sastāvā bija vecākie policijas 
darbinieki un amatpersonas, lai pārraudzītu tā turpmāko izstrādi. 

Jau no paša sākuma Policijas dienesta augstākā 
vadība skaidri apzinājās, ka, lai gan šis rīcības plāns 
ir jāizstrādā ātri, sadarbībai un tā kopīgai izstrādei ir 
jābūt mūsu pieejas pamatā. 

Papildus vispusīgam literatūras pārskatam par 
vietējo, nacionālo un starptautisko pierādījumu klāstu 
saistībā ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm, 
mēs īstenojām arī detalizētu sadarbības programmu. 
Tas nodrošināja, ka organizācijas, kas strādā ar 
sievietēm un meitenēm, kā arī pašas sievietes un 
meitenes varēja tieši iesaistīties tā veidošanā. 

Lai nodrošinātu, ka tiek apzinātas un risinātas 
konkrētas problēmas un šķēršļi, notika konsultācijas 
ar LGBTQIA+ kopienām, mazākumtautību 
pārstāvjiem, studentiem un jaunākām meitenēm. 

Mūsu partneru atsauksmēs bija minētas bažas par 
imigrācijas statusu, kas tika risinātas, pārskatot 
mūsu norādījumus policijai par atbalstu visiem 
cietušajiem un lieciniekiem krimināltiesību sistēmas 
ietvaros. Atsauksmes tika saņemtas arī par 
pieejamību, jo rīcības plāns bija pieejams vairākās 
migrantu kopienās izplatītās valodās. Tas ir ņemts 
vērā arī plāna izstrādē. 

Šī sadarbības programma, kas norisinājās no 2021. 
gada oktobra līdz 2022. gada februārim, ietvēra virkni 
detalizētu individuālu tikšanos ar partneriem, lai 
apspriestu rīcības plāna galvenos aspektus, galvenā 
konstebla un citu augstāko policijas amatpersonu 
mācību vizīti pie pakalpojumu sniedzējiem un virkni 
tiešsaistes konsultāciju pasākumu, lai nodrošinātu 
detalizētu informāciju par ierosinātajiem 
pasākumiem. 

Visos šīs iesaistes posmos Ziemeļīrijas Policijas 
dienests ir centies piedāvāt pēc iespējas vairāk 
konsultāciju iespēju, vienlaikus atzīstot, ka šis 
rīcības plāns ir jāizstrādā ātri. Mēs arī esam 
atzinuši, ka policijas darbs ir tikai daļa no 
risinājuma, kam nepieciešamas dziļas un plašas 
pārmaiņas sabiedrībā. 
 Tāpēc mēs esam centušies piedāvāt iespēju 
atklātai, vaļsirdīgai un godīgai diskusijai par to, kā 
policija var palīdzēt risināt šo kopīgo problēmu. 

Kā jau minēts, mēs arī atzīmējam Ziemeļīrijas 
izpildvaras apņemšanos publicēt un īstenot 
savu valdības mēroga stratēģiju "Vienlīdz 
droši" un pašreiz notiekošo apspriešanās 
procesu. 

Policijas dienests pilnībā atbalstīs šīs stratēģijas 
izstrādi ar saviem plāniem, kurus varēs pielāgot un 
attīstīt, lai nodrošinātu vienotu pieeju. 

06 

07 

Lai gan apspriešanās un sadarbība ir bijušas šā

rīcības plāna izstrādes pamatā, tās būs ļoti

svarīgas arī tā turpmākajā īstenošanā.

02 Kā mēs izveidojām šo rīcības plānu
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Mūsu rīcības plāns 
(pirmais un otrais gads) 

Izstrādājot šo rīcības plānu, mēs cenšamies sasniegt divus stratēģiskus rezultātus, 
proti - 

Lai sasniegtu šos stratēģiskos rezultātus, mūsu rīcības plāns ir vērsts uz trim prioritārajām 
tēmām, proti - 
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Iznākums Nr. 1: 
Veicināt tādas sabiedrības veidošanu, 
kurā vardarbība un vardarbība pret 
sievietēm un meitenēm jebkādā formā un 
jebkurā vietā nav pieņemama un netiks 
pieļauta. 

Iznākums Nr. 2: 
Veidot sieviešu un meiteņu uzticēšanos 
un paļāvību policijas darbā. 

Tēma Nr. 3: 

Drošākas vietas 

Tēma Nr. 2: 
Neatlaidīga noziedznieku vajāšana 
un atbalsts cietušajām personām 

Tēma Nr. 1: 

Veidot uzticēšanos un paļāvību 
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04 Rīcības plāna tēmas

Rīcības plāna prioritārajās tēmās mēs esam apzināti izvirzījuši 
uzticēšanos un paļāvību policijai. 

Mēs zinām, ka pēc nesen notikušajām traģiskajām 
slepkavībām, kas izraisīja plašu rezonansi, ir 
pamatoti apšaubīta uzticība policijai, lai apkarotu 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm gan vietējā, 
gan valsts mērogā. Tāpēc šī septiņu gadu rīcības 
plāna pirmajos divos gados mēs atkārtoti 
pievērsīsimies mūsu policistu un darbinieku 
apmācībai. Tas nodrošinās visaugstāko standartu 
ievērošanu attiecībā uz to, kā viņi izturas gan pret 
iedzīvotājiem, gan cits pret citu, un ļaus viņiem ātri 
atpazīt un reaģēt uz nodarījumiem, kas saistīti ar 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

Pamatojoties uz mūsu partneru ekspertu sniegto 
informāciju, mēs ļoti labi apzināmies, ka sievietes un 
meitenes no dažām kopienām saskaras ar papildu un 
konkrētiem draudiem viņu drošībai. Tas attiecas arī 
uz vardarbību goda dēļ, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu, piespiedu laulībām un mūsdienu 
verdzību, bet neaprobežojas tikai ar to. 

Mēs arī zinām, ka sievietes un meitenes no 
marginalizētām kopienām, kurās tās cieš no 
vardarbības un pāridarījumiem, saskaras ar 
papildu šķēršļiem, lai ziņotu un piedalītos 
tiesvedības procesā. 

Turklāt ir ļoti svarīgi, lai šajā rīcības plānā tiktu 
atspoguļotas LGBTQIA+ kopienas cilvēku 
vajadzības, ņemot vērā to papildu neaizsargātību, ar 
ko viņi var saskarties. 

Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka šim rīcības 
plānam ir jāaizsargā gados jaunākas sievietes un 
meitenes, kuras bieži saskaras ar grūtībām tikt 
uzklausītām un kurām, kā mēs esam dzirdējuši, 
tiesvedības process var būt biedējošs. Tāpēc mēs 
sadarbosimies ar partneriem, lai nodrošinātu bērnu 
tiesību pieejas iekļaušanu mūsu programmas 
īstenošanā. 

Mūsu konkrētie pasākumi ir lielā mērā balstīti arī uz 
saņemtajām atsauksmēm un pieejamajiem 
pierādījumiem saistībā ar mūsdienu problēmām, 
piemēram, dzērienu sazāļošanu, kuras upuri 
pārsvarā ir sievietes un meitenes. Nodrošinot, ka 
mūsu rīcības plāns var attīstīties, mēs esam 
pārliecināti, ka varēsim efektīvi iekļaut arī citus 
nākotnē radušos jautājumus. 

Tomēr ir jautājumi, par kuriem mums tika ziņots un 
kuru risināšanā šajā posmā mēs nevarējām panākt 
tādu progresu, kādu būtu vēlējušies. 

Pasākumi, ko veiksim katrā prioritārajā tēmā, būs konkrēti, 
izmērāmi un saskaņoti ar mūsu stratēģiskajām saistībām 
citās galvenajās darba jomās. Tie ir šādi - 
• Ziemeļīrijas policijas darbības plāns
• Ziemeļīrijas stratēģija par vardarbību ģimenē un seksuālo

vardarbību
• "Viņas Majestātes Policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas

dienestu inspektorāta (HMICFRS) ziņojums" un "Policijas reakcija
uz vardarbību pret sievietēm un meitenēm - galīgais inspekcijas
ziņojums".

• Gillena pārskats
• Nacionālās policijas priekšnieku padomes programma pasākumu

īstenošanai pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm
• Ziemeļīrijas Policijas dienesta stratēģija attiecībā uz iedzīvotājiem
• Ziemeļīrijas Policijas dienesta stratēģija attiecībā uz bērniem un

jauniešiem.
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Piemēram, mēs zinām, ka vardarbības upuri - 
sievietes un meitenes ar nenoteiktu imigrācijas 
statusu - nejūtas pārliecināti ziņot par notikušo 
policijai. Šis jautājums ir Apvienotās Karalistes 
valdības kompetencē, un pašlaik tas tiek apspriests 
tiesā. Tomēr mēs esam apņēmības pilni veikt visus 
iespējamos pasākumus jau tagad. Tas ietver tādu 
operatīvo vadlīniju izdošanu un iekļaušanu mūsu 
apmācībā, kurās skaidri norādīts, ka mūsu darba 
prakse ir regulāri nepārbaudīt imigrācijas statusu, 
lai nodrošinātu, ka mēs pilnībā koncentrējamies uz 
cietušo vai liecinieku vajadzību aizsardzību. 

Mēs uzraudzīsim šo jautājumu ar Policijas dienesta 
struktūru starpniecību un vajadzības gadījumā grozīsim 
šo rīcības plānu, kad tiks rasts apmierinošs risinājums. 

Turklāt mēs atzīstam sieviešu un meiteņu pārstāvju stingro 
viedokli, ka misogīnija ir jāņem vērā naida noziegumu 
likumdošanas un uzskaites kontekstā, lai gūtu precīzāku 
priekšstatu par vardarbības pret sievietēm un meitenēm 
izplatību un tendencēm. Lai gan Policijas dienesta 
kompetencē nav pieņemt lēmumus saistībā ar likumdošanu, 
mēs esam informēti par notiekošo darbu saistībā ar naida 
noziegumu likumdošanas pārskatīšanu Ziemeļīrijā, un mēs 
nodrošināsim, ka policija ir gatava atbalstīt un īstenot visas 
gaidāmās izmaiņas. 

05  Ziemeļīrijas Policijas dienests, Vardarbības pret 
sievietēm un meitenēm apkarošanas rīcības plāns 
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Mērķis Nr. 1 

Veidot uzticēšanos 
un paļāvību 

Tēma Nr. 1: 

Lai pievērstos pārmaiņām sabiedrībā attiecībā uz attieksmi un uzvedību 
saistībā ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm, mēs atzīstam, ka 
Ziemeļīrijas Policijas dienestam vispirms ir jāizvērtē mūsu pašu attieksme 
un uzvedība. Mēs saprotam, ka mūsu policistu un darbinieku attieksmei 
un uzvedībai ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem, jo īpaši attiecībā uz 
šo jautājumu. Mēs nodrošināsim, ka sabiedrība ir pārliecināta, ka policijas 
dienests efektīvi cīnīsies ar pārkāpumiem visos līmeņos. Svarīgi ir arī 
izglītot mūsu darbiniekus, lai viņi izprastu galvenos jautājumus un 
nepieņemamas attieksmes un uzvedības ilgtermiņa ietekmi, risinot 
noziegumus, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

Mēs nodrošināsim, ka gadījumos, kad mūsu policistu un darbinieku attieksme vienam pret otru un pret sabiedrības 
locekļiem ir zemāka par noteiktajiem standartiem, mēs vērsīsimies pret šādu nepieņemamu uzvedību. 

Darbība Pasākums 

1. 
Pārbaudīt drošības pārbaudes kārtību, lai 
nodrošinātu, ka atbildīgo lēmumu pieņemšanā 
tiek iekļauta atbilstoša aizsardzība attiecībā uz 
dienesta pārbaudes neizdarībām un darba 
attiecību pārtraukšanas kārtību. 

1. 
Drošības pārbaudes kārtība, kas pēc vajadzības tiek 
pārskatīta, stājoties darbā un dienesta laikā, un vajadzības 
gadījumā atjaunināta. 

2. 
Veikt Ziemeļīrijas Policijas dienesta personāla 
iepriekšējo seksuāli nepiedienīgas uzvedības 
un pārkāpumu gadījumu pārskatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka tiek veiktas atbilstošas 
izmeklēšanas darbības un nodrošināta 
aizsardzība. 

2. 
Tiks veiktas lietu pārbaudes un attiecīgi pasākumi, lai 
risinātu radušās bažas par noziedzīgiem nodarījumiem, 
pārkāpumiem vai drošības jautājumiem. 

3. 
Pārskats par mūsu konfidenciālajiem 
norādījumiem un atbalsta mehānismiem 
ziņošanai par problēmām darbavietā. 

3.1. 
Pārskatīt spēkā esošos konfidenciālos atbalsta 
mehānismus, lai nodrošinātu to piemērotību 
paredzētajam mērķim. Tajā galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visiem noziegumu un incidentu veidiem, nevis 
specifiskai apmācībai par noziegumiem ģimenē un 
dzimumnoziegumiem. 

3.2. 
Palielināt informētību par iekšējo kārtību tiem, kas vēlas 
ziņot par pārkāpumiem darbavietā. 

4. 
Publicēt Nodomu deklarāciju par uzvedību un 
standartiem, kas jāievēro visu pakāpju un 
līmeņu policijas darbiniekiem. 

4. 
Ar Nodomu deklarāciju par uzvedību un standartiem 
jāiepazīstina visi policijas darbinieki. 
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Mēs izstrādāsim un īstenosim mācību un attīstības programmas mūsu policistiem un darbiniekiem, lai 
nodrošinātu, ka viņiem ir pārliecība un zināšanas, kas ļauj identificēt noziegumus un incidentus, kuros dzimums 
ir vainu pastiprinošs faktors, un pēc tam veidot spēcīgas apsūdzības lietas, lai likumpārkāpējus sauktu pie 
atbildības. 

Darbība Pasākums 

1. 
Nodrošināt visiem policistiem un darbiniekiem, kas 
strādā policijas priekšējās līnijās, specializētu apmācību 
par vardarbību ģimenē, un, ko izstrādājis Ziemeļīrijas 
Policijas dienests sadarbībā ar iekšējām un ārējām 
ieinteresētajām personām. 

1. 
Organizēt specializētu apmācību par vardarbību ģimenē 
visiem policistiem un darbiniekiem, kuri strādā policijas 
priekšējās līnijās. 

2. 
Nodrošināt visiem policistiem un darbiniekiem, kas 
strādā policijas priekšējās līnijās, specializētu 
apmācību par dzimumnoziegumiem un ir izstrādāta 
sadarbībā ar ārējām un iekšējām ieinteresētajām 
personām. 

2. 
Organizēt specializētas apmācības, lai atbalstītu 
jauno tiesību aktu noteikumu ieviešanu, tostarp 
jaunu noziedzīgu nodarījumu - "lūrēšanu zem 
svārkiem" un "lūrēšanu aiz blūzītes" formulējumu 
ieviešanu. 

3. 
Saskaņā ar plānotajām likumdošanas izmaiņām 
visiem policistiem un darbiniekiem, kas strādā 
policijas priekšējās līnijās, nodrošināt specializētu 
apmācību par vajāšanu un uzmākšanos tiešsaistē 
un fizisku uzmākšanos. 

3. 
Specializētas apmācības par vajāšanu 
nodrošināšana visiem policistiem un 
darbiniekiem. 

Mērķis Nr. 2 turpinājums Mērķis Nr. 2 

Darbība Pasākums 

4. 
Pārskatīt studējošo policistu 

apmācību, lai nodrošinātu, ka tā 

atspoguļo likumdošanas prasības 

attiecībā uz vardarbību ģimenē, 

seksuāliem noziegumiem un 

vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm. 

 Tas ietvers pārskatu par reaģēšanu 

uz ziņojumiem par sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu, 

seksuālu izmantošanu un 

vardarbību, piespiedu laulībām un 

uz godu balstītu vardarbību. 

4.1. 
Policijas koledža sadarbosies ar iekšējām un ārējām 

ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu materiālu 

atjaunināšanu atbilstoši tiesību aktu un politikas izmaiņām. To 

vidū būs sieviešu krīzes centrs “Women's Aid”, sieviešu 

resursu un attīstības aģentūra, “The Rainbow Project”. 

4.2. 
Apmācība tiek regulāri pārskatīta un pēc vajadzības 

atjaunināta kā daļa no organizācijas nepārtrauktās 

profesionālās pilnveides. 

4.3. 
Visā Ziemeļīrijas Policijas dienestā rīkot mācības par mītiem 

par izvarošanu, lai novērstu aizspriedumainus, 

stereotipiskus un nepatiesus uzskatus par seksuālās 

vardarbības un seksuālās vardarbības noziegumiem, 

upuriem un vainīgajiem. 

5. 
Izveidot un izstrādāt pielāgotu 

mācību un attīstības programmu 

visiem policistiem un darbiniekiem, 

lai atpazītu uzvedību, kas saistīta 

ar vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm, neatkarīgi no viņu 

izcelsmes. Tas attieksies uz visiem 

noziegumu un incidentu veidiem. 

5.1. 
Īpaša mācību un attīstības programma par vardarbību 

pret sievietēm un meitenēm, kas paredzēta visiem 

policistiem un darbiniekiem, un, kurā galvenā uzmanība 

tiks pievērsta situācijām, attiecībām un dažādiem 

likumpārkāpumiem un vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm veicinošiem faktoriem. 

5.2. 
Pēc šīm apmācībām tiks veikts novērtējums, veicot aptauju 

par to, kā šajās apmācībās tika risināti jautājumi par 

vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un vajadzības 

gadījumā to izmantos, lai izstrādātu turpmākas 

profesionālās pilnveides iespējas. 
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19. 

Mērķis Nr. 3 

Nemitīga 
vainīgā 
vajāšana 

Mēs pārskatīsim mūsu pamatnostādņu kopumu "Cieņa darbā", ņemot vērā vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm. Tas ietvers īpašu noteikumu ieviešanu, kas attiecas uz sadzīvisko  vardarbību darba vietā. Tas 
pamatojas uz apgalvojumu, ka par sadzīvisko vardarbību policijā tiek ziņots pārāk maz, salīdzinot ar vispārējo 
iedzīvotāju skaitu, un to incidentu procentuālo skaitu, par kuriem ziņo policijā nodarbinātie. Sabiedrības 
aizsardzības nodaļa ar īpaši apmācītiem detektīviem vadīs izmeklēšanu, kurā policijas darbinieks ir vai nu 
cietušais, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs. Tas nodrošinās konsekventu pieeju un skaidrību uzraugiem, kas 
nodrošina darbinieku labsajūtu un aizsardzību gadījumos, kad ir izteikti apgalvojumi par sadzīvisko vardarbību. 

Tēma Nr. 2: 

Mēs saprotam, ka tieslietu sistēmai ir nekavējoties jāreaģē, īpašu uzmanību pievēršot vardarbībai pret 
sievietēm un meitenēm. Tāpēc, sadarbībā ar mūsu partneriem tieslietu sistēmā, mēs centīsimies samazināt 
atkārtotu cietušo un likumpārkāpēju skaitu noziegumos, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm, 
labāk izprast cietušo skaita samazināšanās iemeslus un censties palielināt pozitīvus rezultātus tiesiskuma 
jomā. 

Darbība Pasākums 

1. 
Pārskatīt mūsu "Cieņas darbā" 

pamatnostādņu kopumu, lai pievērstos 

cēloņfaktoriem, kas izraisa mobingu, 

uzmākšanos un sūdzības. 

1. 
Tiks pabeigta "Cieņas darbā" pamatnostādņu 

atjaunināšana un uzsākts ar to saistīts 

informētības veicināšanas plāns. 

2. 
Publicēt jaunas, īpašas pamatnostādnes par 

sadzīvisko vardarbību darbavietā, kurās 

izklāstītas lomas un pienākumi, kā ziņot un 

izmeklēt sadzīvisko vardarbību, ja cietušais 

vai aizdomās turamais ir Policijas dienesta 

darbinieks. 

2.1. 
Visā dienestā ieviestas pamatnostādnes par 

sadzīvisko vardarbību darbavietā. 

2.2. 
Noteikti vadošie speciālisti sadzīviskās 

vardarbības jomā, lai atbalstītu jauno 

pamatnostādņu ieviešanu. 
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Mērķis Nr. 3 

Mēs nodrošināsim, ka noziegumu, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm, izmeklēšana atbilst 
visaugstākajiem standartiem, uzlabojot uzraudzības un izmeklēšanas standartus, un centīsimies palielināt 
apsūdzību un to galīgo rezultātu rādītājus. 

Mēs piešķirsim prioritāti pasākumiem, kas saistīti ar personām, kuras tiek meklētas apcietināšanai vai 
nopratināšanai saistībā ar noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

Darbība Pasākums 

1. 
Pielāgot Ziemeļīrijas Policijas dienesta meklējamo 
personu riska novērtēšanas matricu (WPRAM), lai 
nodrošinātu, ka personas, kas tiek meklētas par 
noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm, ir prioritārā kategorijā. 

1. 
Riska novērtējuma matrica, kas pielāgota, lai 
Ziemeļīrijas Policijas dienestā iekļautu kategorijas, 
kas saistītas ar vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm. 

Mēs noteiksim, kā klasificēt un reģistrēt misogīniju un/vai dzimumnoziegumus. 

Darbība Pasākums 

1. 
Apzināt iespējas un praktiskos aspektus attiecībā uz to, 
kā Ziemeļīrijas Policijas dienests reģistrē incidentus, kas 
notikuši misogīniskas attieksmes rezultātā, lai ierosinātu 
turpmākus pasākumus, tostarp, iespējams, pastiprinātu 
sodu. 

1. 
Tiks veikta darbības jomas noteikšana un pabeigta 
pārskatīšana. 

Mērķis Nr. 2 Mērķis Nr. 1 

Darbība Pasākums 

1. 
Apspriežoties ar Valsts prokuratūru, 

izstrādāt septiņu gadu stratēģiju attiecībā 

uz smagiem dzimumnoziegumiem. 

1.1. 
Smagu dzimumnoziegumu stratēģija, kas izstrādāta 

kopā ar Valsts prokuratūru 

1.2. 
Uzsākt pārskatītā pakalpojumu līmeņa nolīguma 

ar Valsts prokuratūru īstenošanu, lai uzsvērtu 

saskaņotos izmeklēšanas standartus un uzlabotu 

to lietu kvalitāti, kas saistītas ar vardarbību 

ģimenē. 

2. 
Izstrādāt procesu, lai uzlabotu un 

standartizētu izmeklēšanu par 

noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību 

pret sievietēm un meitenēm. 

2. 
Veikta ceturkšņa analīze par krimināllietu rezultātu 

izmantošanu, ietverot arestus, apsūdzības, lietu 

iesniegšanas savlaicīgumu, cietušo skaita 

samazināšanos un uz ķermeņa nēsājamo videokameru 

izmantošanu, tostarp to ierakstu kvalitāti un 

pierādījumu sniegšanas grūtības, kas radušās 

izmeklēšanā. 
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Mēs nodrošināsim efektīvu un ētisku visu noziegumu, tostarp noziegumu, kas saistīti ar vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm, reģistrēšanu. Mēs centīsimies identificēt personas, kas atkārtoti cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, kuri nesamērīgi 

skar sievietes un meitenes. 

Darbība Pasākums 

1. 
Pārskatīt mūsu pašreizējo atkārtotu 

cietušo procesu, lai nodrošinātu, ka tajā 

tiek identificēti tās personas, kas atkārtoti 

cietušas noziegumos, kas saistīti ar 

vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

1. 
Pārskatīt atkārtoti cietušo stratēģiju. 

2. 
Izstrādāt problēmu risināšanas rīku 

kopumu policistiem un darbiniekiem, 

kas iesaistīti atbalsta sniegšanā 

personām, kuras atkārtoti cietušas 

noziegumos, kas saistīti ar vardarbību 

pret sievietēm un meitenēm. 

2. 
Izstrādāts rīku kopums, lai iekļautu kriminālsodu 

rezultātus, aizsardzības un atbalsta pasākumus, kas 

pieejami personām, kuras cietušas no vardarbības 

pret sievietēm un meitenēm. 

3. 
No vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

cietušo atkārtotas vardarbības upuru skaits 

pirmajā gadā. 

3. 
Pirmais gads jānosaka kā bāzes gads attiecībā uz 

cietušajām personām, kas cietušas no noziegumiem, 

kuri saistīti ar vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm, pamatojoties uz 365 dienu periodu. 

4. 
Sākotnējais kopējais noziegumu skaits, 

kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm 

un meitenēm, pirmajā gadā 

4. 
Pirmais gads jānosaka kā bāzes gads attiecībā uz 

cietušajām personām, kas cietušas no noziegumiem, 

kuri saistīti ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm, 

pamatojoties uz 365 dienu periodu.

Darbība Pasākums 

1. 
Dienesta noziegumu reģistrators veic ikgadējas 

revīzijas, lai nodrošinātu precīzu noziegumu 

reģistrēšanu. 

1. 
Gada revīziju rezultāti, lai sasniegtu 

galvenos darbības rādītājus 

2. 
Dienesta noziegumu reģistratoram jāsniedz 

skaidras konsultācijas un apmācību noziegumu 

reģistratoriem visā organizācijā, lai veicinātu 

Iekšlietu ministrijas uzskaites noteikumu 

konsekventu piemērošanu.  

2. 
Jāpublicē iekšējās vadlīnijas un apmācība, lai 

atbalstītu praktisko un operatīvo 

piemērošanu. 

1. 

Dienesta noziegumu reģistrators veic ikgadējas 

revīzijas, lai nodrošinātu precīzu noziegumu 

reģistrēšanu. 
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25. 

Mērķis Nr. 6 

Mērķis Nr. 7 

Mēs īstenosim aizsardzības rīkojumu ieviešanu, lai uzlabotu pieejamos aizsardzības pasākumus saistībā ar 
noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

Darbība Pasākums 

1. 
Mēs īstenosim pret vajāšanu vērstu aizsardzības 
rīkojumu ieviešanu Ziemeļīrijā un uzraudzīsim, kā tiek 
izmantoti rīkojumi par pagaidu un pilnīgu aizsardzību pret 
vajāšanu, lai aizsargātu personas, kuras apdraud vajātāji 
gan internetā, gan arī apkārtnē. 

1. 
Ziemeļīrijā tiks ieviesti aizsardzības rīkojumi pret 
vajāšanu, un tiks organizētas attiecīgas apmācības un 
informētības pasākumi, lai atbalstītu policijas 
darbiniekus un personālu. 

2. 
Pēc 2021. gada Ziemeļīrijas Likuma par vardarbību 
ģimenē un ar to saistītā civilprocesa ieviešanas mēs 
nodrošināsim, ka Ziemeļīrijā tiek ieviesti aizsardzības 
rīkojumi/paziņojumi par vardarbību ģimenē (Domestic 
Abuse Protection Orders / Notices). 

2. 
Ziemeļīrijā tiks ieviesti rīkojumi un paziņojumi par 
aizsardzību pret vardarbību ģimenē, un tiks organizētas 
attiecīgas apmācības un informētības pasākumi, lai 
atbalstītu policijas darbiniekus un personālu. 

Īstenojot slepkavību samazināšanas stratēģiju, mēs izmantosim kārtību, kādā tiek pārskatītas lietas, saistītas ar 
slepkavībām ģimenē (Domestic Homicide Review - DHR), lai labāk izprastu konstatētās tendences, mācītos no 
tām un veiktu visus iespējamos pasākumus, lai arī turpmāk novērstu sieviešu un meiteņu nogalināšanu ģimenē. 

Darbība Pasākums 

1. 
Policija visā Ziemeļīrijā efektīvi izmantos pārskatīšanas procedūru 
attiecībā uz slepkavībām ģimenē, lai, izmantojot efektīvas 
iekšējās apmācības pārskatus, informētu par mūsu pieeju, kas 
vērsta uz visu veidu vardarbības ģimenē novēršanu. 

1. 
Visas zināšanas, kas gūtas no pārskatiem par 
slepkavībām ģimenē, tiks iekļautas mūsu 
stratēģijā, kā novērst vardarbību ģimenē. 

Tēma Nr. 3:

Mierpilna publiskās telpas izmantošana un drošība tiešsaistē ir pamatprasības. Mēs 
sadarbosimies ar partneriem, lai nodrošinātu, ka Ziemeļīrijā sievietēm un meitenēm tā ir 
realitāte visās vietās un vienmēr. Mēs uzskatām, ka nav pieļaujams, ja sievietes un 
meitenes nejūtas droši kādā mūsu sabiedrības vietā, un esam apņēmušies sadarboties 
ar partneriem, lai novērstu bailes, ko sievietes un meitenes izjūt ikdienā. Mēs strādāsim 
pie tā, lai mazinātu iespēju izdarīt likumpārkāpumus un padarītu mūsu apkārtni drošāku. 

Drošākas 
vietas 



ZIEMEĻĪRIJAS POLICIJAS DIENESTS: VARDARBĪBAS PRET SIEVIETĒM UN MEITENĒM APKAROŠANA ZIEMEĻĪRIJAS POLICIJAS DIENESTS: VARDARBĪBAS PRET SIEVIETĒM UN MEITENĒM APKAROŠANA

Mērķis Nr. 1 
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Mērķis Nr. 2 
2
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Mēs centīsimies uzlabot sieviešu un meiteņu drošību sabiedriskajās vietās, izstrādājot uzlabotu procesu, lai 
noteiktu vietas un laiku, kad noziegumi neproporcionāli ietekmē sievietes un meitenes. 

Mēs centīsimies palielināt informētību un pēc tam samazināt dzērienu sazāļošanas gadījumu skaitu visā 
Ziemeļīrijā. 

Darbība Pasākums 

1. 
Izstrādāt Ziemeļīrijas Policijas dienesta iekšējās 

vadlīnijas par to, kā izmeklēt noziegumus, kas 

saistīti ar dzērienu sazāļošanu. 

1. 
Iekšējās vadlīnijas ir pabeigtas un izdotas. Tās 

ir pastāvīgi jāpārskata un jāatjaunina. 

2. 
Policijas iecirkņiem jānodrošina, lai to nakts laika 

ekonomikas darba grupās galvenā uzmanība tiktu 

pievērsta lietām, kas saistītas ar alkoholisko 

dzērienu sazāļošanu. 

2. 
Izveidotas nakts laika ekonomikas darba 

grupas, kurās galvenā uzmanība tiek pievērsta 

lietām, saistītām ar dzērienu sazāļošanu. 

Darba grupās tiks ņemti paraugi, lai 

nodrošinātu atbilstību un kvalitāti saistībā ar 

dzērienu sazāļošanas aspektiem. 

3. 
Izstrādāt kampaņu plašsaziņas līdzekļos, lai 

palielinātu informētību par dzērienu 

sazāļošanu un atturētu likumpārkāpējus no 

šādas rīcības. 

3. 
Izstrādāta un uzsākta kampaņa plašsaziņas 

līdzekļos. 

4. 
Pirmā gada sākotnējais rādītājs par 

pārkāpumiem, kas saistīti ar dzērienu 

sazāļošanu. 

4. 
Sākotnējais rādītājs ir noteikts. 

Darbība 

1. 
Izstrādāt kārtību, kas svarīgākajos 

laikos novirza policijas darbiniekus uz 

noteiktām vietām, kur konstatēta 

vardarbība pret sievietēm un 

meitenēm. 

1. 
Kārtība, kas izstrādāta un īstenota visā 

organizācijā. 

2. 
Pirmā gada sākotnējais rādītājs attiecībā uz 

kopējo vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

nodarījumu skaitu. 

2. 
Sākotnējais rādītājs ir noteikts. 

1. 

Izstrādāt kārtību, kas svarīgākajos 

laikos novirza policijas darbiniekus uz 

noteiktām vietām, kur konstatēta 

vardarbība pret sievietēm un 

meitenēm. 

Pasākums 
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Darbība Pasākums 

1. 
Izmantot modeli "Secured by Design Gold 

Standard", ja Ziemeļīrijas Policijas dienests 

ir iesaistīts jebkurā projektu izstrādes 

procesā. 

1. 
Ziemeļīrijas Policijas dienesta noziedzības 

novēršanas amatpersonas uzskata, ka vardarbība 

pret sievietēm un meitenēm ir viens no 

galvenajiem apsvērumiem, kas ir daļa no viņu 

uzdevumiem projektā "Secured by Design" (tiks 

mērīts ar kvalitatīvu paraugu metodēm). 

2. 
Turpināt veicināt "ONUS" drošo vietu skaitu 

Ziemeļīrijā un pārskatīt, kā esošās drošās 

vietas darbojas, lai nodrošinātu sieviešu un 

meiteņu drošību. 

2. 
Turpināta "ONUS" drošu vietu popularizēšana 

un pabeigts pārskats, tostarp informatīvie 

pasākumi, ko rīko Ziemeļīrijas Policijas 

dienesta amatpersonas vai personāls. 

3. 
Izstrādāt standartizētu procesu, lai nodrošinātu 

sieviešu un meiteņu drošību gadījumos, kad 

policija ir iesaistīta pasākumu plānošanā. 

3. 
Sieviešu un meiteņu drošība ir pastāvīgs darba 

kārtības punkts visu pasākumu plānošanas darba 

kārtībā (pārbaudīt, lai novērtētu apsvērumu 

kvalitāti). 

4. 
Informētība par vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm tiks iekļauta policijas apmācībā par 

sabiedrisko kārtību un drošību. 

4. 
Informētība par vardarbību pret sievietēm 

un meitenēm ir iekļauta sabiedriskās 

kārtības un drošības apmācībās. 

Darbība Pasākums 

1. 
Sadarboties ar partneriem, lai izstrādātu 

kampaņas, kas saistītas ar attieksmes un 

uzvedības maiņu saistībā ar noziegumiem pret 

sievietēm un meitenēm. 

1. 
Kampaņas, kas tiek īstenotas kopā ar 

korporatīvo komunikāciju. 

Mērķis Nr. 3 Mērķis Nr. 4 

Mēs sadarbosimies ar partneriem, lai nākotnē veidotu drošākas publiskās vietas. Mēs sadarbosimies ar vairākām ieinteresētajām pusēm, lai izstrādātu un popularizētu kampaņas plašsaziņas 
līdzekļos, kas vērstas pret likumpārkāpēju uzvedību visās vietās, kur notiek vardarbība pret sievietēm un 
meitenēm. 
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Mērķis Nr. 7 

Katrā policijas iecirknī mēs izstrādāsim īpaši pielāgotu programmu cīņai pret vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm, kuru pārraudzīs īpašs vietējais policijas vadītājs. 

Mēs izveidosim daudzdisciplīnu neatkarīgu konsultatīvo grupu (Independent Advisory Group - IAG), lai vairotu 
uzticēšanos un paļāvību, nodrošinot, ka sieviešu un meiteņu viedoklis tiek uzklausīts un aktīvi ietekmē šā rīcības 
plāna īstenošanu. 

Darbība Pasākums 

1. 
Izveidot Ziemeļīrijā bāzētu IAG, kas tiekas reizi 
ceturksnī vai pēc nepieciešamības. 

1. 
Izveidoti galvenie neatkarīgas atskaites pasākumi, 
lai pārraudzītu IAG īstenošanas gaitu. 

Mēs veidosim stratēģisku partnerību ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, sadarbojoties ar tām, lai mainītu 
attieksmi un uzvedību un nekad nepieļautu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, nepiekristu tai, vai klusētu 
par to. 

Darbība Pasākums 

1. 
Ziemeļīrijas Policijas dienests sadarbosies ar 
ieinteresētajām pusēm, lai uzlabotu policijas darbinieku 
zināšanas un prasmes cīņā pret vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm. 

1. 
Izstrādātas programmas un iniciatīvas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 

Mērķis Nr. 6 Mērķis Nr. 5 

Darbība Pasākums 

1. 
Vietējo ieinteresēto personu plāna izstrāde kā 

daļa no vietējās iesaistes pīlāriem. 

1.1. 
Vietējām ieinteresētajām personām ir īpašs 

kontaktpunkts. 

1.2. 
Katrs iecirknis būs izstrādājis un īstenojis 

vietējās iesaistes plānu, lai atbalstītu šā rīcības 

plāna mērķus, tostarp vietējo ieinteresēto 

personu un pasākumu plānu. 

2. 
Noteikt kontaktpersonu grupu Ziemeļīrijas 

Policijas dienestā, kas atbalstīs vietējos rīcības 

un iesaistīšanas plānus. 

2. 
Izveidoti kontaktpunkti vardarbībā cietušajām 

sievietēm un meitenēm un vietējām 

ieinteresētajām personām darīta zināma to 

kontaktinformācija. 

3. 
Izstrādāt vietējos pasākumu plānus, lai 

sasniegtu šā rīcības plāna mērķus, tostarp 

vietējo pasākumu programmu, lai ar 

prezentāciju un stendu palīdzību izplatītu 

galvenās norādes noziedzības novēršanai. 

3. 
Katra iecirkņa/komandas izstrādātie darbības 
plāni 
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Darbība Pasākums 

1. 
Rīcības plāna īstenošanas laikā organizēt 

augstāko amatpersonu vizīšu programmu pie 

pakalpojumu sniedzējiem, lai tieši uzklausītu 

cietušo pieredzi. 

1. 
Apmeklējumu programma, kas paredzēta 

dažādām galvenajām ieinteresētajām 

personām. 

Mērķis Nr. 8 

Lai gan iepriekš esam izklāstījuši, kādus 
pasākumus Policijas dienests veiks kā daļu no 
šiem kopīgajiem centieniem, ir svarīgi norādīt, 
kā mēs plānojam atbalstīt citus partnerus 
plašākās iniciatīvās, kurās ir policijas 
komponents. 

Mēs izveidosim uzklausīšanas iniciatīvu programmu, lai nodrošinātu, ka mūsu praksē tiek ņemta vērā gūtā 
trauma, radot pastāvīgas iespējas policistiem un darbiniekiem uzklausīt sievietes un meitenes par viņu pieredzi. 

32 33 

06 Atbalsts mūsu partneriem
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Tēma Nr. 1 
Veidot uzticēšanos un paļāvību 
1. Policija sadarbosies ar galvenajiem
partneriem un ieinteresētajām personām, lai
nodrošinātu, ka mēs savā darbā izmantojam
viņu pieredzi, lai informētu par mūsu
apmācību, politikas izstrādi un operatīvo
praksi.

Tas tiks darīts, piedaloties atbilstošās apspriedēs ar 
galvenajām ieinteresēto personu grupām, lai apzinātu 
gadījumus, kad sievietēm un meitenēm ir tāda 
pieredze, kas varētu palīdzēt izstrādāt turpmāku 
iekšējo politiku un apmācību, lai nodrošinātu augstus 
standartus, kas tiek sagaidīti no policistiem un 
darbiniekiem. 

Tēma Nr. 2 
Nemitīga vainīgā vajāšana 
1. Policija sadarbosies, izmantojot savas
zināšanas, pieredzi un kompetenci, lai
nodrošinātu, ka galvenie policijas darbības
rezultāti tiek atspoguļoti izpildvaras stratēģijā par
cīņu pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

Tas tiks darīts, piedaloties attiecīgajos Ziemeļīrijas 
izpildvaras konsultāciju mehānismos, lai sniegtu 
Ziemeļīrijas Policijas dienesta ieguldījumu politikas 
īstenošanā. Tas ietvers aicinājumus izteikt viedokli 
par jauniem tiesību aktu noteikumiem un/vai politiku, 
kas ietekmēs jautājumus, kas saistīti ar vardarbību 
pret sievietēm un meitenēm. 

Izstrādāt attiecīgus informatīvos dokumentus un 
iesniegumus, lai atbalstītu Ziemeļīrijas izpildvaras 
stratēģijas izstrādi. Tas ietvers Ziemeļīrijas Policijas 
dienesta pārstāvību augstākajā līmenī attiecīgajās 
ieinteresēto personu iesaistīšanās un darba grupās. 

2. Policija atbalstīs Tieslietu ministrijas
centienus pārskatīt atklāšanas sistēmu
attiecībā uz vardarbību un pāridarījumiem
ģimenē, lai palielinātu iesniegumu skaitu.
Pēc Tieslietu ministrijas veiktā akadēmiskā pētījuma 
policija nodrošinās atbalsta materiālus, lai palielinātu 
informētību par šo sistēmu un lēmumu pieņēmēju 
konsekventu piemērošanu šajā procesā. 

Ziemeļīrijas Policijas dienests sniegs palīdzību un 
atbalstu Tieslietu ministrijai, lai, paplašinot šo 
sistēmu, mainītu noziegumu fakta atklāšanas 
slieksni, lai labāk aizsargātu potenciālās ģimenes 
vardarbībā cietušās personas. 

3. Policija atbalstīs īpašas stratēģijas izstrādi
Ziemeļīrijā attiecībā uz personām, kas atkārtoti
veic vardarbību ģimenē.

Policija pārskatīs citu jurisdikciju atkārtotas 
vardarbības ģimenē stratēģijas, lai labāk izstrādātu 
labāko modeli Ziemeļīrijai, ko atbalstīs un sniegs 
atbalstu partneriem, atzīstot, ka policijas darbs ir 
tikai viena no sastāvdaļām, risinot vardarbības 
veicēju uzvedības problēmas. Tādējādi tiktu 
izstrādāta Ziemeļīrijas stratēģija attiecībā uz 
atkārtotu vardarbību ģimenē, kurā būtu skaidri 
noteiktas katra partnera lomas un pienākumi. 

4. Policija atbalstīs partnerus, lai uzlabotu
pakalpojumus cietušajām personām, integrējot
atbalstu sievietēm un meitenēm, kas cietušas no
vardarbības, ierosinātajā Ziemeļīrijas Vajadzību
novērtēšanas dienestā.

Turpināt darbu pie Vajadzību novērtēšanas dienesta 
izveides, ko nodrošina Cietušo atbalsta dienests 
Ziemeļīrijā (Victim Support Northern Ireland - VSNI) 
Cietušo un liecinieku aprūpes nodaļas (Victim and 
Witness Care Unit - VWCU) ietvaros. 
Tajā tiek lūgts Tieslietu padomes apstiprinājums 
ieteikumiem attiecībā uz vēlamo modeli saskaņā ar 

Ziemeļīrijas Tieslietu inspekcijas ziņojuma par cietušo un 
liecinieku aprūpi un attieksmi, kas tika sagatavots 2020. 
gada jūlijā, 4. stratēģisko ieteikumu. 

5. Mēs strādāsim, lai Ziemeļīrijā ieviestu īpašu tiesu,
kas nodarbotos ar lietām, saistītām ar vardarbību
ģimenē, lai sniegtu labāku atbalstu cietušajiem no
vardarbības ģimenē un samazinātu atteikumu skaitu.

Policija sadarbosies ar partneriem tieslietu jomā, lai ieviestu 
pilotprocesa tiesu, kas nodarbosies ar lietām, saistītām ar 
vardarbību ģimenē, kas koncentrēsies uz efektīvāku un 
lietderīgāku kriminālprocesa un tiesas procesa 
nodrošināšanu, lai samazinātu cietušo atteikumu skaitu un 
laiku no ziņojuma iesniegšanas līdz tiesas spriedumam. 
Sākotnējā pilotprocesa tiesa darbosies Belfāstas 
Lagansaidā, un tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vardarbīgiem nodarījumiem ģimenē un jaunajam 
pārkāpumam par vardarbību ģimenē. 

6. Policija turpinās sadarboties ar partneriem, lai
uzlabotu atbalstu sievietēm un meitenēm, kas cietušas
noziegumos, izmantojot aizstāvības dienesta
pakalpojumus.

Policija atbalstīs aizstāvības atbalsta programmas ieviešanu 
visā provincē, lai sniegtu atbalstu cietušajām no vardarbības 
ģimenē un seksuālās vardarbības. Tas ietvers atbalstu 
cietušajām personām, kas cietušas no dzimumnoziegumiem 
gan ģimenē, gan ārpus tās. Policija atbalstīs likumā noteiktos 
partnerus, lai nodrošinātu efektīvus un iedarbīgus 
nosūtījumus tiem, kas sniedz aizstāvības pakalpojumus 
personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē un 
seksuālas vardarbības. 

7. Policija atbalstīs partnerus, lai veiktu plašu
kartēšanas darbu un nodrošinātu, ka Policijas dienests
vietējā, reģionālā un valsts līmenī ir saistīts ar interešu
aizstāvības grupām un pakalpojumu sniedzējiem, kas
strādā ar sievietēm un meitenēm visā Ziemeļīrijā.

Policija atbalstīs stratēģiski ieinteresēto personu 
kartēšanas nodrošināšanu, kas attiecas uz Ziemeļīrijas 
Policijas dienesta vadītājiem, tostarp iecirkņa vadību un 
rajona atbildīgajām personām. Tas uzlabos policijas 
darbinieku un personāla zināšanas un informētību. 

Policija noteiks galvenos kontaktpunktus valsts, 
reģionālajās un vietējās ieinteresēto personu grupās. 

Tēma Nr. 3 
Drošākas vietas 
1. Policija atbalstīs partnerus, jo īpaši nakts laika
ekonomikā, lai palielinātu informētību par
vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un, lai
novērstu noziegumu izdarīšanu.

Tas tiks īstenots, palīdzot partneriem pārskatīt un 
apzināt labākās prakses risinājumus (piemēram, 
iniciatīvu "Drošākas ielas"), kas balstīti uz Apvienotajā 
Karalistē pastāvošajām darbībām, kuras var pielāgot 
Ziemeļīrijas ekonomikai. 

Policija izveidos vietējās darba grupas starp 
Ziemeļīrijas Policijas dienestu un nakts laika 
ekonomikas partneriem, lai pārskatītu iniciatīvas un 
apzinātu iespējas samazināt likumpārkāpumu 
skaitu, tostarp ieviestu kodēto vārdu shēmas "Ask 
for Angela". 

 
2. Policija atbalstīs Izglītības pārvaldi un citus
izglītības partnerus, lai nodrošinātu apmācību
skolās, informējot par pasākumiem, kas veikti,
ziņojot par likumpārkāpumiem, kuri notiek
izglītības iestādēs. To darot, mēs nodrošināsim,
lai meiteņu un jaunu sieviešu balsis būtiski
veidotu šo darbu.

Policija atbalstīs partnerus, lai izstrādātu apmācību 
paketi skolēniem un skolu mācībspēkiem. 
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Rezultāts Nr. 1 

Rādītājs 

 08 Iznākums 
Ziemeļīrijas Policijas 
dienesta vardarbības pret 
sievietēm un meitenēm 
koordinācijas grupa bieži 
tiksies, lai virzītu progresu 
attiecībā uz šajā plānā 
izvirzītajiem mērķiem un  
pasākumiem. Grupā būs 
pārstāvēti dažādu līmeņu, 
pakāpju un amatu pārstāvji visā 
mūsu organizācijā, un tajā 
darbosies arī personāla 
asociācijas. 

Sabiedrības pārliecībai ir ļoti svarīgi, lai Policijas 
dienests atskaitītos par savu apņemšanos apkarot 
vīriešu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un, 
ņemot to vērā, mēs izstrādāsim darbības rezultātu 
sistēmu, lai uzraudzītu progresu rīcības plāna 
īstenošanā. 

Mēs izstrādāsim sistēmu, lai nodrošinātu, ka mums 
ir izpratne par: 

• mūsu pašreizējo kritēriju un rezultātiem pirmajā,
otrajā un turpmākajos gados

• kādi pasākumi mums un citiem ļaus labāk
uzraudzīt progresu

• kādi dati jau ir savākti citviet
• kādi izskatās panākumi.

Lai sasniegtu divus stratēģiskos rezultātus, mēs pārraudzīsim vairākus rādītājus. 

Sabiedrība, kurā vardarbība, pāridarījumi un iebiedēšana pret sievietēm un 
meitenēm jebkurā formā un jebkurā vietā nav pieņemama un netiks pieļauta. 

Mazāk atkārtotu cietušo vardarbībā pret sievietēm un meitenēm. 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 1.1.) 

Lai nodrošinātu šā rīcības plāna rezultātu 
sasniegšanu, par progresu tiks ziņots un to 
pārraudzīs Pakalpojumu snieguma izpildes 
padome. Tiks sniegti precizējumi par rīcības 
plāna virzību Ziemeļīrijas Policijas padomei, tās 
saskaņotajos intervālos. 

Mēs regulāri pārskatīsim savu rīcības plānu un 
pēc vajadzības iekļausim jaunus pasākumus. 
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Mazāk atkārtotu vainīgo personu vardarbībā pret sievietēm un meitenēm. 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 1.2.) 

Mazāk atkārtotu vardarbības vietu pret sievietēm un meitenēm 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 1.3.) 

Noziegumu skaita samazinājums lietās, kas saistītas ar 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm  
(nav mērāms 1. vai 2. gadā). 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 1.4.) 
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07 Pārvaldība un atbildība



Rezultāts Nr. 2 

Rādītājs 

ZIEMEĻĪRIJAS POLICIJAS DIENESTS: VARDARBĪBAS PRET SIEVIETĒM UN MEITENĒM APKAROŠANA 

Veidot sieviešu un meiteņu uzticēšanos un paļāvību policijas darbā. 

Plašāka ziņošana par vardarbības gadījumiem pret sievietēm un meitenēm 
(mērījums tiks izmantots 1. un 2. gadā). 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 1.4.) 

Labāki tiesvedības rezultāti krimināllietās par vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 2.4.) 

Sieviešu un meiteņu uzticības līmenis policijai 
(Kārtības nodrošināšanas plāns 2.1.) 

Sieviešu un meiteņu apmierinātības līmenis ar saņemtajiem pakalpojumiem (Kārtības nodrošināšanas plāns 2.2.) 
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