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Kopā mēs varam apturēt vardarbību 

Ja jums ir bažas par vardarbību pret pieaugušajiem, zvaniet: 01609 780780 

Pieaugušo aizsardzība pret vardarbību Ziemeļjorkšīrā 

 

Ko nozīmē “pieaugušo aizsardzība pret vardarbību”?  

“Pieaugušo aizsardzība pret vardarbību” nozīmē kopīgu darbu, lai apturētu vardarbību un turpmāk to 
novērstu.  

Katram cilvēkam ir tiesības dzīvot bez vardarbības un nevērības. 

 

Ko apdraud vardarbība vai nevērība?  

Vardarbība vai nevērība var draudēt katram. Katrs cilvēks var būt vairāk vai mazāk viegli ievainojams 
dažādos savas dzīves posmos. Pieaugušais, kam var draudēt vardarbība vai nevērība, ir: 

pieaugušais, kuram ir aprūpes un atbalsta vajadzības (neatkarīgi no tā, vai pašvaldība nodrošina 
kādu no šīm vajadzībām pēc aprūpes un atbalsta vai ne), 

kurš cieš vai var ciest no vardarbības vai nevērības  

un kurš šo aprūpes un atbalsta vajadzību dēļ nespēj pats novērst vardarbības vai nevērības risku vai 
reālu vardarbību un nevērību. 

 

Vardarbība var būt:  

kaut kas tāds, kas notiek vienreiz, vai kaut kas, kas notiek vairākas reizes 

kaut kas tāds, kas tiek darīts ar nolūku 

kaut kas tāds, kas notiek bez nolūka 

noziegums 

 

Vardarbība var notikt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Tā var notikt: 

kāda cilvēka mājās 

aprūpes namā 

slimnīcā 

darbavietā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un dienas aprūpes centros 

publiskās vietās 
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Vardarbību var pastrādāt jebkurš. Tai skaitā: 

partneris vai radinieks 

draugs vai kaimiņš 

aprūpes dienesta darbinieks vai brīvprātīgais 

kāds viltus darbinieks 

kāds, kam cietušais uzticas  

kāds svešinieks 

Vardarbību var pastrādāt arī vairāk nekā viens cilvēks 

Pastāv dažādi vardarbības veidi. Tai skaitā: 

Fiziskā vardarbība – sišana, iepļaukāšana vai speršana, ieslēgšana telpā vai kustību ierobežošana. 

Seksuālā vardarbība – piespiešana piedalīties seksuālās darbībās, nesaņemot personas piekrišanu, 
vai situācijā, kad persona nespēj dot piekrišanu.  

Emocionāla vai psiholoģiska vardarbība – kliegšana, pazemošana, iebiedēšana vai piespiešana 
pieņemt noteiktus lēmumus. 

Finansiāla vardarbība – zagšana, krāpniecība, naudas vai mantas aizturēšana vai ļaunprātīga 
izmantošana. 

Nevērība un nolaidība – ietver nepieciešamās aprūpes nenodrošināšanu. 

Mūsdienu verdzība – cilvēktirdzniecība un piespiedu darbs. 

Ģimenes vardarbība – vardarbība starp partneriem vai ģimenes locekļiem. 

Diskriminējoša vardarbība – slikta apiešanās vai aizskaršana vecuma, dzimuma, seksualitātes, 
invaliditātes, rases vai reliģiskās ticības dēļ. 

Organizāciju vardarbība – ja pastāv neelastīgas sistēmas un režīmi, kas neļauj cilvēkiem pašiem 
izvēlēties savu dzīvesveidu; ja netiek ievērotas personas uztura vajadzības; neatbilstoši veidi, kā 
vērsties pie cilvēkiem. 

Nevērība pret sevi arī ir vardarbības veids. Tā notiek, ja kāds nerūpējas par sevi. Tā var ietvert 
neēšanu vai atteikšanos no medicīniskās palīdzības vai aprūpes vajadzību nodrošināšanas, un tai ir 
ievērojama ietekme uz cilvēku labklājību. 

 

Vardarbības pazīmes  

Ir daudzas pazīmes, kas liecina par vardarbību. Starp tām var būt: 

netīrs izskats vai nepiemērots apģērbs 
 
ievainojumi, ko grūti izskaidrot 
 
baiļu izrādīšana no noteiktiem cilvēkiem  
 
nelaimīgs izskats vai ieraušanās sevī 
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pazudusi nauda. 
 
Vardarbībai nekad nav attaisnojuma 

Nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut vardarbībai. Ziemeļjorkšīrā netiek pieļauti nekādi vardarbības veidi. 
Mēs vienmēr reaģējam atbilstoši, ja mūs informē par iespējamu vardarbību. 

Ziņojot par vardarbību, jūs varat to apturēt. 

Lai ziņotu par vardarbību, izteiktu bažas par vardarbību vai nevērību pret kādu pieaugušo, vai tikai lai 

konsultētos, zvaniet klientu apkalpošanas centram uz 01609 780780. Darba laiks ir no pulksten 
8.00 līdz 17.30, no pirmdienas līdz piektdienai. Pārējā laikā uz šo pašu numuru var zvanīt dežūrdaļai. 

 

Kas notiks pēc ziņojuma saņemšanas par vardarbību?  

jūs uzklausīs  

jūsu izteiktās bažas uzņems nopietni 

noskaidros situāciju 

noskaidros apdraudētā cilvēka vēlmes  

piedāvās apdraudētajam cilvēkam tiesību aizstāvi 

ziņos policijai, ja būs pastrādāts noziegums 

sniegs atbalstu apdraudētajam cilvēkam, lai palīdzētu īstenot vēlamās izmaiņas dzīvē 

izstrādās plānu, lai gādātu par cilvēka drošību nākotnē 

noskaidros, vai citas personas arī nav apdraudētas  
 
Veselības un pieaugušo atbalsta dienests (Health and Adult Services) strādā partnerībā ar virkni citu 
organizāciju, tostarp ar veselības dienestiem, policiju un brīvprātīgo aģentūrām, lai gādātu par 
pieaugušo aizsardzību pret vardarbību un nevērību. 
 
 

Kā ar mums sazināties  

Šo informāciju ir iespējams saņemt lielā drukā, Breila rakstā, audio vai kādā kopienas valodā, kā arī 
viegli lasāmā formātā. Telefons: 01609 780780.  

Lai saņemtu vairāk šīs brošūras eksemplārus, apmeklējiet Ziemeļjorkšīras Partnerības (North 
Yorkshire Partnership) vietni: www.nypartnerships.org.uk vai Ziemeļjorkšīras Grāfistes domes (North 
Yorkshire County Council) vietni: www.northyorks.gov.uk/safeguarding 

 


