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Ja esat nozieguma cietušais, Jums ir tiesības uz: 

• informācijas iegūšanu, 

• atbalsta saņemšanu un  

• aizsardzību. 

Šos pakalpojumus sniedz valsts krimināltiesību 

organizācijas (skatīt nodaļu “Cita palīdzība” 25. lappusē).
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•  fizisks, 

• garīgs, 

• emocionāls, 

• ekonomisks. 
Ģimenes loceklis, kura tuvinieks ir gājis bojā 

noziedzīga nodarījuma dēļ, ir nozieguma upuris. 

Ģimenes locekļi ir laulātais vai partneris, kurš 

dzīvojis kopā ar cietušo kopīgā dzīvesvietā. Arī brāļi 

un māsas, apgādājamie un tuvākie radinieki tiek 

uzskatīti par ģimenes locekļiem. Tas nozīmē, ka arī 

viņiem ir tiesības saņemt informāciju, atbalstu un 

aizsardzību.. 

Vai man būs jāsniedz liecība? 

• Jums kā nozieguma upurim ir ļoti svarīga loma 

krimināltiesību sistēmā. Pastāv iespēja, ka būs 

jāsniedz liecība tiesā. 

• Pastāv iespēja, ka būs jāsniedz liecība tiesas 

sēdē par izlaišanu no cietuma ar drošības 

naudas iemaksas iespēju. Šāda tiesas sēde ir 

tad, ja persona, kas izdarījusi noziegumu pret 

Jums, cenšas palikt brīvībā līdz viņa tiesas 

sēdei. 

• Pastāv iespēja, ka Jums var prasīt, vai vēlaties 

informēt tiesu par to, kā noziegums Jūs ir 

ietekmējis. To sauc par cietušā ietekmes ziņojumu, 

un tiesa to parasti izskata pirms sprieduma 

pieņemšanas. 

• Valsts izsauc uz tiesu personas, kas veic 

noziegumu. Jums nav nepieciešams nolīgt savu 

advokātu krimināllietas procesā. 

 
 

Kurš var būt nozieguma upuris? 

rezultātā, un šis kaitējums var būt: 

 
Ziņošana par 
noziedzīgu nodarījumu 

Cietušā tiesības 
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 Kā es varu ziņot par noziegumu ? 

• Zvaniet pa ārkārtas tālruni 999/112. 

• Zvaniet uz vietējo policijas iecirkni, vai arī 

personiski dodieties uz tuvāko iecirkni. 

Dažreiz vieglāk ir sazināties ar policijas iecirkni un 

pieteikt savu apmeklējumu. 

 

Ja Jūs nerunājat angliski 

Ja nepieciešams, mēs nodrošināsim tulkošanas 

pakalpojumus, lai Jūs varētu saņemt vienlīdzīgu 

pakalpojumu kvalitāti, kā jebkurš cits nozieguma 

cietušais. 

 
Kas man tiks prasīts, kad ziņošu par 

noziegumu? 

Ikreiz, kad jūs ziņojat par noziegumu An Garda 

Síochána iecirknī, neatkarīgi no tā, vai esat 

cietušais vai liecinieks, mēs lūgsim Jūs: 

• Sniegt pēc iespējas vairāk informācijas par 

noziegumu. 

• Pastāstīt mums, ja jums ir kādas bažas par jūsu 

(vai jūsu ģimenes) drošību, lai varētu Jums 

sniegt atbilstošus padomus. 

• Sniegt savu kontaktinformāciju, lai varam 

Jums paziņot par izmeklēšanas progresu. 

• Dot ziņu par jebkādu jaunu informāciju. Iespējams, 

ka pamanāt citus zaudējumus vai bojājumus pēc 

pirmā ziņojuma sniegšanas. 

Paziņojiet mums, ja ciešat no nozieguma 

izraisītajiem zaudējumiem. 

• Paziņojiet mums, ja mainās Jūsu kontaktinformācija. 

• Paziņojiet mums, ja piekrītat piedalīties 

cietušo atbalsta pasākumos. 

 
Kas notiek pēc mana ziņojuma iesniegšanas? 

• Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību. 

• Mēs sniegsim Jums izmeklētāja vārdu, tālruņa numuru 

un informāciju par iecirkni, kā arī īpašu numuru – PULSE 

negadījuma numuru, kurā tika ierakstīts Jūsu ziņojums. 

  Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu   
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•  Visi nozieguma upuri saņems ziņu no policijas 

nodaļas, kas veic izmeklēšanu, upuru dienesta, 

vai ģimenes sadarbības koordinatora, atkarībā 

no nozieguma apstākļiem. 

Mēs dosim ziņu, kad Jūsu sūdzība tiks 

apstiprināta policijā. Šis dokuments iekļauj 

pamatinformāciju par ziņoto noziegumu. Ja 

vēlaties, tas var tikt sagatavots arī Jūsu dzimtajā 

valodā. 

Atkarī bā  no nozieguma veida, mē s varam Jums 

sniegt šo informā ciju personiski, nevis rakstiski. 

• Jūsu vietējais upuru dienests, 

izmeklēšanas dalībnieks, vai ģimenes 

sadarbības koordinators, atkarībā no 

nozieguma veida, sazināsies ar Jums, lai 

informētu par būtiskām izmaiņām Jūsu 

sūdzības izmeklēšanā. 

Vai kāda cita persona drīkst 

ierasties ar mani, kad ziņoju par 

noziegumu? 

Jā. Būdams cietušais, Jūs var pavadīt kāda 

Jūsu izvēlēta persona, lai sniegtu atbalstu, 

kad: 

• ziņojat par noziegumu; 

• sniedzat formālu liecību; 

• sniedzat papildu intervijas policijas iecirknī. 

Jums ir ļauts ierasties ar juridisko pārstāvi – 

advokātu. 

Tomēr dažos gadījumos policijas iecirkņa darbinieks var 

lūgt Jums izvēlēties citu pavadošo personu, ieskaitot 

juridisko pārstāvi. 

Policijas iecirkņa darbinieks var liegt kādam 

Jūs pavadīt, ja tas: 

• ir pretrunā Jūsu interesēm; 

• apdraudētu izmeklēšanas vai kriminālprocesa 

gaitu. 

  Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu 
Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu 
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 Tas neliedz Jums izvēlēties citu pavadošo 

personu, ja policijas iecirknis to apstiprina par 

piemērotu. 

 
Kur es varu iegūt pārskatu par 

izmeklēšanas gaitu? 

Lai iegūtu pilnīgu pārskatu par izmeklēšanas gaitu, 

lūdzu, skatiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Bieži 

uzdotie jautājumi (FAQ) www.garda.ie 

 
 
 
 
Būdams cietušais, ar Jūsu palīdzību varēsim nodrošināt Jums 

nepieciešamo. Mēs identificēsim problēmas, kas saistītas ar 

jūsu drošību. Mēs novērtēsim jūsu neaizsargātību pret: 

• atriebību (kad Jums var draudēt briesmas, ko rada 

apsūdzētās personas Jūsu iesniegtā ziņojuma dēļ); 

iebiedēšanu (kad citas personas cenšas jūs iebiedēt); 

• atkārtotu pakļaušanu netaisnībai (ja Jums ir 

radies papildu stress sakarā ar Jūsu lietas 

izmeklēšanu un pieredzi tiesā). 

Policijas (Garda) cietušo dienesta birojs 

Katras Policijas (Garda) nodaļas cietušo dienesta 

birojs (GVSO) ir atvērts no pulksten 9 līdz 17 no 

pirmdienas līdz piektdienai. Ar visiem noziegumu 

upuriem pēc tam atkarībā no nozieguma 

apstākļiem noteiktajā kārtībā sazināsies:

            Ziņošana par noziedzīgu nodarījumu  
Cietušo aizsardzība 

https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
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• Izmeklējošā policijas nodaļa, 

• Policijas (Garda) cietušo dienesta birojs, 

• Ģimenes sadarbības koordinators. 

Pilnu policijas (Garda) cietušo dienesta biroju 
atrašanās vietu un kontaktu sarakstu varat atrast 29. 

lappusē. 

Bērni upuri (jaunāki par 18 gadiem)  

Pret katru bērnu izturamies ar cieņu. 

Mēs apzināmies, ka cietušie bērni vienmēr prasīs 

īpašu uzmanību saistībā ar viņu vajadzībām. Mēs 

nodrošinām īpaši apmācītus intervētājus, lai 

sarunātos ar bērniem vietās, kur tie jūtas vislabāk. 

Ja nepieciešams, mēs nosūtīsim bērnu uz Bērnu un 

ģimenes aģentūru (TUSLA) atbilstoši pēc: Bērni 

pirms visa cita: Nacionālās vadlīnijas par bērnu 

aizsardzību un labklājību. 

Īpašās vajadzības 

Ja jums ir kāda veida invaliditāte, mēs ņemsim vērā 

Jūsu īpašās vajadzības vai prasības. Lūdzu, dariet 

mums zināmu, vai jums ir kāda īpaša vajadzība vai 

atbalsts, ko varam Jums sniegt. 

Dzimumnoziegumi 

Mēs izrādām īpaši maigu attieksmi pret cilvēkiem, kas 

cietuši no dzimumnozieguma. Pēc Jūsu pieprasījuma 

varam nodrošināt tā paša dzimuma policijas darbinieku 

kāds ir cietušais. Ja tas būs iespējams, mēs 

nodrošināsim, ka Jūs ārstēs vai izmeklēs Jūsu dzimuma 

ārsts. Tomēr var būt reizes, kad tas var nebūt iespējams. 

Mēs sniegsim Jums informāciju par atbalsta organizācijām 

dzimumnozieguma upuriem. 

Ģimenes, kas cietušas tuvinieka zaudējumu 
Ja esat slepkavības upura vai cita nelikumīgas 

nogalināšanas upura ģimenes loceklis, mēs Jums piešķirsim 

policijas ģimenes sadarbības kontaktpersonu. Viņi būs 

atbildīgi par saziņu ar Jums izmeklēšanas laikā

Cietušo aizsardzība Cietušo aizsardzība 

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/?referrer=/*
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/?referrer=/*
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/?referrer=/*
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Viņi Jums sniegs laicīgu un precīzu informāciju 

par izmeklēšanas gaitu. Kā arī, viņi sniegs 

atbalsta organizāciju kontaktinformāciju , kas 

var Jums palīdzēt. 

 
Upuri no vardarbības ģimenē 

Ja ir ziņots par vardarbību ģimenē, ar likuma 

atļaujām, mēs varam arestēt Jūsu laulāto vai 

partneri un aizsargāt Jūs un Jūsu ģimeni. Mēs 

Jums paziņosim, kādus aizsardzības pasākumus 

jūs varat pieteikt tiesā. 

Ja Jūs vai kāds, kuru pazīstat, cieš no vardarbības 

ģimenē, seksuālas vai ar dzimumu saistītas 

vardarbības, tad ziņojat kādam no valdības 

atbalstītajiem valsts un vietējiem dienestiem. 

Pilns dienestu saraksts 

skatāms šeit www.cosc.ie. 

Rasistiski negadījumi 

Ja jūs esat rasistiska negadījuma cietušais, mēs 

Jums sniegsim informāciju par etniskās sadarbības 

koordinatora pakalpojumiem Jūsu reģionā. 

 

Lesbiešu, geju, biseksuālu un 

transpersonu kopienas 

Ja esat cietis no homofobiska starpgadījuma, mēs 

Jūs informēsim par policijas (Garda) sadarbības 

koordinatora pakalpojumiem An Garda Síochána 

iecirkņos. 

Cietušo aizsardzība 

 

Cietušo aizsardzība 

 

http://www.cosc.ie/
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Kā es varu sekot līdzi savai lietai? 

Jūsu sūdzības izmeklēšanas gaitā Jūs varat lūgt 

policijai, kas izskata Jūsu lietu, sniegt detalizētu 

informāciju par būtiskām izmaiņām izmeklēšanā. 

Jūs drīkstat prasīt šo informāciju jebkurā laikā 

kamēr notiek izmeklēšana, vai arī pēc jebkura 

kriminālprocesa, kas attiecas uz Jums. 

Jūs jebkurā laikā varat mainīt (grozīt) jebkuru 

informācijas pieprasījumu. 

Ja Jūs lūdzat mūs sniegt Jums informāciju par 

notiekošo lietas procesā, mēs varam sniegt Jums 

šādu informāciju: 

 
Informāciju par apsūdzētās personas apcietināšanu un 

apsūdzību  

Mēs varam sniegt informāciju par: 

• apsūdzētās personas apcietināšanu un apsūdzību; 

• pārkāpuma veidu, kāds tiek 

piespriests apsūdzētajai 

personai. 

Varam sniegt Jums informāciju par personas 

atbrīvošanu pret drošības naudu vai viņa 

palikšanu apcietinājumā. Šī informācija var ietvert 

nosacījumus par atbrīvošanu pret drošības naudu 

(pagaidu atbrīvošana, kamēr sagaida tiesas sēdi). 

 
Atbrīvošana vai izvairīšanās no apcietinājuma 

Ja vēlaties, varam Jums paziņot par likumpārkāpēja 

atbrīvošanu no apcietinājuma, kad tas atrodas 

policijas aizgādībā vai apcietinājumā (cietumā, 

gaidot tiesas sēdi). 

 

 
Informāciju par Jums 

Ja vēlaties, varam Jums nosūtīt sava ziņojuma kopiju  

  
Jūsu lieta 
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Jūs varat saņemt informāciju par notiesātā 

likumpārkāpējā: 

• pagaidu atbrīvošanu vai izvairīšanos no 

apcietinājuma; 

• nāvi, ja atrodas ieslodzījumā. 

 
Ģenerālprokurora birojs 

Ģenerālprokurora uzdevums ir izlemt, vai 

apsūdzēt cilvēkus par attiecīgā nozieguma 

izdarīšanu un kādas ir izvirzītās apsūdzības. 

Tiklīdz ir sācies kriminālprocess, 

ģenerālprokurora birojs ir atbildīgs par attiecīgo 

krimināllietas gaitu. Ja vēlaties izteikt savus 

komentārus par ģenerālprokurora biroja darbu 

Jūsu krimināllietas izmeklēšanas laikā, lūdzu 

sazinieties: 

Ģenerālprokurors  

Infirmary Road, Dublin 7 

Telefons: +353 (0)1 858 8500 

Tīmekļa vietne: www.dppireland.ie 

Gadījumā, ja lieta netiks uzsākta 

Gadījumā, ja ir izlemts vairs neturpināt vai 

pārtraukt izmeklēšanu, mēs varam sniegt Jums 

kopsavilkumu ar šī lēmuma iemesliem. 

Gadījumā, ja netiek izvirzīta apsūdzība, mēs varam 

Jums paziņot, kā iegūt šo kopsavilkumu. Ja 

nepieciešams, varam Jums pastāstīt, kā iespējams 

pārskatīt šo lēmumu. 

Jūsu lieta Jūsu lieta 

http://www.dppireland.ie/
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Ja personai tiek izvirzīta apsūdzība, mēs varam Jūs 

informēt par tiesas sēdes datumu un norises vietu, ja 

vēlaties. 

Ja persona tiek notiesāta, mēs varam Jūs informēt par 

sprieduma nolasīšanas vai apelācijas sūdzību 

izskatīšanas vietu un laiku, ja vēlaties. 

 
Īpaši pasākumi 

Ja konstatēsim jebkādas problēmas, var tikt veikti īpaši 

pasākumi, lai pārliecinātos, ka tiesas prāvā Jūs jūtaties 

pēc iespējas ērtāk. Tie var iekļaut: 

• atļauju Jums ienākt un iziet no tiesas ēkas, 

izmantojot maršrutu, kas nav pieejams 

sabiedrībai; 

• aizliegt nepiemērotām personām piedalīties tiesā; 

• sniegt liecību dzīvajā ēterā vai aizkulisēs. 

Tiesas izmaksas 

Ja Jums ir lūgts būt par liecinieku tiesā, Jūs varat atgūt savus 
izdevumus. 

Ja lieta, kurā Jūs esat iesaistīts, tiek izskatīta tiesā, 

An Garda Síochána policijas iecirknis atmaksā Jums 

liecinieka izdevumus. Tās ir izmaksas, kas rodas Jums 

ierodoties tiesā, lai sniegtu liecību. 

Šie izdevumi var ietvert: 

• ceļošanas izmaksas; 

• ēdienreižu izmaksas; 

• dažos gadījumos arī apmešanās izmaksas. 

Jūsu izdevumus atmaksās tā apgabala policijas 

iecirknis, kurā tiek ierosināta lieta. Katra iecirkņa 

kontaktinformācija ir pieejama mājaslapā www.garda.ie. 

Iecirknis, kas izmeklē Jūsu lietu, var noorganizēt Jūsu 

izdevumu apmaksu. Viņi var Jums prasīt iesniegt Jūsu 

izdevumu čekus vai kvītis. Dažos gadījumos pastāv 

iespēja saņemt apmaksātus izdevumus pirms lietas 

izskatīšanas, lai varētu Jūs nogādāt tiesā.

 

 
Mēs nodrošināsim konsultācijas par Jūsu personisko 

drošību un to, kā aizsargāt savu īpašumu. 

Tiesa (iztiesāšana)  
Tiesa (iztiesāšana) 
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Juridiskā palīdzība 

Noteiktos apstākļos, piem., 

dzimumnozieguma cietušais vai cietušais 

no vardarbības ģimenē, Jums var būt tiesības 

uz bezmaksas juridisko palīdzību. Tas ļauj Jums būt 

pārstāvētam tiesā Jūsu vietā. Jums var būt tiesības 

saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, ja, 

piemēram, esat bijis cilvēku tirdzniecības cietušais. 

Plašāku informāciju meklējiet Juridiskās palīdzības 

padomes tīmekļa vietnē www.legalaidboard.ie. 

Cietuma sadarbības dienests 

Ja persona atrodas apcietinā jumā  un ir 

notiesā ta par nozieguma izdarīšanu pret Jums, Jūs 

varat lūgt Īrijas cietuma dienestam saņemt 

informāciju par būtiskām viņu soda izmaiņām. 

Tas ir iespējams, ja esat reģistrējies saņemt šādu 

informāciju. Sīkāka informācija par reģistrēšanos 

atrodama vietnē www.irishprisons.ie. 

Kompensācija 
Kompensācija no Tiesas 

Noziedzīgo nodarījumu kompensācijas Tiesa 

izskata pieteikumus no cilvēkiem, kas 

vardarbības rezultātā cietuši no miesas 

bojājumiem vai nāves. 

Tiesa var piešķirt kompensāciju, pamatojoties uz 

jebkādiem pierādāmiem izdevumiem, ieskaitot 

peļņas zaudējumus, ko guvis cietušais. 

Par negadījumu, kurā tika nodarīts kaitējums, 

nekavējoties ir jāziņo policijas iecirknī. Prasības 

iesniegšanai ir trīs mēnešu termiņš, bet ārkārtas 

apstākļos to var arī pagarināt. 

Ja negadījuma rezultātā cietušais ir gājis 

bojā, Tiesa var piešķirt kompensāciju cietušā 

apgādājamiem. 

Šajos gadījumos nav noteikt prasības iesniegšanas laika 

ierobežojums. 

Tiesa (iztiesāšana) Tiesa (iztiesāšana) 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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Vairāk informācijas par šo varat iegūt no: 

Noziedzīgo nodarījumu kompensācijas shēma  

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

Telefons: +353 (0)1 476 8670 

E-pasts: criminalinjuries@justice.ie 

 
Mēs varam palīdzēt, ja Jums ir kādas grūtības, kas 

varētu ietekmēt Jūsu spēju sniegt ziņojumu vai 

saprast, ko mēs no Jums prasām.  

Tā iemesls varētu būt: 

• Jūsu personīgie apstākļi; 

• mācīšanās traucējumi; 

• šoks. 

Tulki 

Nodrošinām arī kvalitatīvus tulkus. Viņi ir 

patstāvīgi indivīdi, kuri piesaistīti no citiem 

uzņēmumiem. 

Piekļuve cietušā atbalsta pasākumiem 

Ir pieejams plašs klāsts cietušo atbalsta 

pakalpojumu (skatīt sarakstu 36. lpp.). Ja Jūs 

piekrītat, An Garda Síochána policijas 

darbinieks nodrošinās, lai jūs tiktu nosūtīts uz 

atbilstošu cietušo atbalsta dienestu. 

 
 

izmaksāt Jums kompensāciju kā likumpārkāpēja sodu. 

 
Cita palīdzība 

Tiesa (iztiesāšana) 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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Noziegumi, kas izdarīti ārpus Īrijas  

Ja Jūs ziņojat par noziegumu, kas noticis 

ārpus Īrijas, mēs nekavējoties to pārsūtam 

attiecīgajai iestādei valstī, kurā noticis noziegums. 

Īrijas apmeklētājiem 

Ja esat apmeklētājs Īrijā un esat 

nozieguma cietušais, Jūs varat par to ziņot 

jebkurā policijas iecirknī. Mēs nekavējoties 

pieņemsim Jūsu ziņojumu un ar Jūsu piekrišanu 

nosūtīsim Jūsu informāciju uz Īrijas Tūrisma 

palīdzības dienestu (ITAS). 

ITAS sniedz bezmaksas valsts mēroga 

pakalpojumu, kas piedāvā tūlītēju atbalstu un 

palīdzību apmeklētājiem, kuri piedzīvo noziegumu 

vai citu traumatisku notikumu, apmeklējot Īriju. 

Telefons: +353 (0)1 666 9354 

Tīmekļa vietne: www.itas.ie 

 
Atjaunojošā taisnīguma pakalpojumi 

Atjaunojošais taisnīgums ir vieta, kur notiek tikšanās 

starp cietušo, likumpārkāpēju un neatkarīgu personu, 

kas ir kvalificēta sanāksmju vadīšanā. šīs tikšanās laikā, 

cietušais var izteikt savu skatupunktu, lai 

likumpārkāpējs varētu izprast nozieguma patiesās 

sekas – un novērst tā kaitējumu pēc iespējas labāk. 

Ja Jūs esat nozieguma cietušais un 

likumpārkāpējs ir jaunāks par 18 gadiem, 

pastāv iespēja, ka Jūs varētu uzaicināt 

piedalīties ģimenes konferencē (sanāksmē), kurā 

būtu iespēja izteikt savu viedokli un apspriest, kā 

rīkoties tālāk. 

Vairāk par šo, lasiet www.probation.ie. 

Cita palīdzība Cita palīdzība 

 

http://www.itas.ie/
http://www.probation.ie/
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vai, ja Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai 

atsauksmes par An Garda Síochána policijas 

iecirkņu darbiniekiem, lūdzu, sazinieties ar vietējā 

iecirkņa vadītāju. Viņu kontaktinformācija ir 

pieejama tīmekļa vietnē www.garda.ie. 

vai zvanot pa telefonu attiecīgajam An Garda Síochána iecirknim.. 

Kā arī, varat iesniegt savu sūdzību  

An Garda Síochána Ombuda komisijai  

150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

Telefons uz vietas: 1890 600 800 

Telefons: +353 (0)1 871 6727 

 
 
Neesat apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem? 

Ja neesat apmierinā ti ar mū su pakalpojumiem, 

 
Garda Cietušo dienesta 

 

Cita palīdzība 
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Kavana/Monagana 

Ballyconnell, Co. Cavan 

Telefons: (0)49 952 5807 

E-pasts: CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

Clare 

Ennis, Co. Clare 

Telefons: (0)65 684 8194 

E-pasts: Clare.VictimService@garda.ie 

Cork City 

Anglesea Street, Cork Telefons: 

(0)21 454 8524 

E-pasts: CorkCity.VictimService@garda.ie 

Cork North 

Mitchelstown, Co. Cork 

Telefons: (0)25 86786 

E-pasts: CorkNorth.VictimService@garda.ie 

Cork West 

Bandon, Co. Cork Telefons: 

(0)23 885 2295 

E-pasts: CorkWest.VictimService@garda.ie 

DMR East 

Dún Laoghaire, Co. Dublin 

Telefons: (0)1 666 5063 

E-pasts: DMREast.VictimService@garda.ie 

DMR North Central 

Store Street, Dublin 1 

Telefons: (0)1 666 8108 

E-pasts: DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR North 

Ballymun, Dublin 9 

Telefons: (0)1 666 4463 

E-pasts: DMRNorth.VictimService@garda.ie 

DMR South Central 

Pearse Street, Dublin 2 

Telefons: ( (0)1 666 9350 

E-pasts: DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR South 

Crumlin, Dublin 12 

Telefons: ( (0)1 666 6263 

E-pasts: DMRSouth.VictimService@garda.ie 
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DMR West 

Finglas, Dublin 11 

Telefons: (0)1 666 7563 

E-pasts: 
DMRWest.VictimService@garda.ie 

Donegal 

Glenties, Co Donegal Telefons: 

(0)74 955 1085 

E-pasts:  Donegal.VictimService@garda.ie 

Galway 

Gort, Co. Galway Telefons: 

(0)91 636495 

E-pasts: Gaillimh.VictimService@garda.ie 

Kerry 

Castleisland, Co. Kerry 

Telefons: (0)66 716 3303 

E-pasts: Kerry.VictimService@garda.ie 

Kildare 

Naas, Co. Kildare 

Telefons: (0)45 884395 

E-pasts: Kildare.VictimService@garda.ie 

Kilkenny/Carlow Kilkenny, 

Co. Kilkenny Telefons: (0)56 

777 5090 

E-pasts: KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 

Laois/Offaly 

Portlaoise, Co. Laois 

Telefons: (0)57 867 4195 

E-pasts: LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

Limerick 

Henry Street, Limerick 

Telefons: (0)61 212496 

E-pasts: Limerick.VictimService@garda.ie 

Louth 

Dunleer, Co. Louth Telefons: 

(0)41 686 2388 

E-pasts: Louth.VictimService@garda.ie 

Mayo 

Swinford, Co. Mayo 

Telefons: (0)94 925 3139 

E-pasts: Mayo.VictimService@garda.ie 
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Meath 

Navan, Co. Meath Telefons: 

(0)46 903 6194 

E-pasts: Meath.VictimService@garda.ie 

Roscommon/Longford 

Convent Road, Roscommon 

Telefons: (0)90 663 8389 

E-pasts: RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon 

Telefons: (0)71 965 0517 

E-pasts: SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary 

Telefons: (0)504 32636 

E-pasts: Tipperary.VictimService@garda.ie 

Waterford 

Waterford, Co. Waterford 

Telefons: (0)51 305395 

E-pasts: Waterford.VictimService@garda.ie 

Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath 

Telefons: (0)44 966 8102 

E-pasts: WestMeath.VictimService@garda.ie 

Wexford 

Wexford, Co. Wexford 

Telefons: (0)53 916 5297 

E-pasts: Wexford.VictimService@garda.ie 

Wicklow 

Bray, Co. Wicklow Telefons: 

(0)1 666 5360 

E-pasts: Wicklow.VictimService@garda.ie 
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AdVIC – palīdzība slepkavības upuriem 

 

Noderīgas tīmekļa vietnes  
Noderīgas tīmekļa vietnes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jums kā nozieguma upurim, ir tiesības bez maksas 

saņemt atbalsta pakalpojumus. Zemāk ir uzskaitīti 

daži pieejamie resursi noziegumu upuriem. Ja 

neesat pārliecināti, kādi atbalsta pakalpojumi 

atbilst Jums, varat sazināties ar vietējo upuru 

dienestu vai Nacionālo noziegumu upuru 

palīdzības dienestu pa tālruni 116 006, lai iegūtu 

plašāku informāciju. 

saved kopā izjauktās ģimenes un sniedz tām 

bezmaksas profesionālās konsultācijas.. 

Tīmekļa vietne: www.advic.ie 

Telefons: 1800 852 000 

AnyMan – atbalsts vīriešiem 

AnyMan sniedz atbalsta pakalpojumus un 

informāciju vīriešiem, kuri ir pieredzējuši vai 

piedzīvo vardarbību ģimenē. 

Tīmekļa vietne: www.anyman.ie 

Telefons: +353 (0)1 554 3811 

CARI – pakalpojumu sniegšana bērniem un 

jauniešiem  

CARI sniedz atbalsta pakalpojumus bērniem un 

jauniešiem, kuri ir cietuši no seksuālās 

vardarbības. Tā sniedz atbalstu arī šo bērnu un 

jauniešu ģimenēm un aprūpētājiem. 

Tīmekļa vietne: www.cari.ie 

Telefons:1890 924 567 

http://www.advic.ie/
http://www.anyman.ie/
http://www.cari.ie/
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Noziegumu upuru palīdzības dienests 

Noziegumu upuru palīdzības dienests ir 

uzklausīšanas un atbalsta pakalpojums 

noziegumu upuriem Īrijā.  

Tīmekļa vietne: www.crimevictimshelpline.ie  

Telefons:116 006 

 

Dublinas Izvarošanas upuru krīzes centrs 

Organizācija, kas piedāvā daudz atbalsta 

pakalpojumu sievietēm un vīriešiem, kuri 

ir cietuši no izvarošanas, seksuāla 

uzbrukuma, seksuālas uzmākšanās vai 

bērnībā pieredzētas seksuālās vardarbības. 

Tīmekļa vietne: www.drcc.ie 

Telefons:1800 77 8888 

Pazudušo personu palīdzības dienests  

Pazudušo personu palīdzības dienests sniedz 

atbalstu ģimenēm un indivīdiem, kuru tuvinieki, 

draugi vai kolēģi ir pazuduši. 

Tīmekļa vietne: www.missingpersons.ie 

Telefons:1890 442 552 

One In Four 

One in Four sniedz palīdzību pieaugušajiem, 

kuri bērnībā ir pārdzīvojuši seksuālu 

vardarbību, viņu ģimenēm un personām, kuras 

piekopj seksuāli bīstamu dzīvesveidu. 

Tīmekļa vietne: www.oneinfour.ie 

Telefons: (01) 662 4070 

 

Izvarošanas upuru tīkls Īrija  

Pārstāvis, galvenā iestāde visiem 

Izvarošanas krīzes centriem, kas sniedz 

bezmaksas konsultācijas un atbalstu 

seksuālās vardarbības upuriem. 

Tīmekļa vietne: www.rapecrisishelp.ie 

Telefons: (01) 865 6954 

Ruhama 

Ruhama sniedz atbalstu prostitūcijas un 

organizētās seksuālās tirdzniecības upuriem.  

Tīmekļa vietne: www.ruhama.ie 

Telefons: (01) 836 0292 

      

http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
http://www.oneinfour.ie/
http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/


 

 
 

Atbalsts pēc slepkavības  

Atbalsts pēc slepkavības sniedz emocionālu 

atbalstu un praktisku informāciju cilvēkiem, kuru 

tuvinieki vai draugi ir cietuši no slepkavības.  

Tīmekļa vietne: www.supportafterhomicide.ie  

Telefons:087 983 7322 

Palīdzība sievietēm  

Palīdzība sievietēm sniedz atbalsta pakalpojumus 

un informāciju sievietēm, kuras ir pieredzējušas 

vai piedzīvo vardarbību ģimenē. 

Tīmekļa vietne: www.womensaid.ie 

24hr Helpline 1800 341 900 

 
Citas noderīgas vietnes  

Iecirkņi www.garda.ie 

Tiesu pakalpojumi www.courts.ie 

Tusla www.tusla.ie 

Veselības aprūpes dienests www.hse.ie

   

http://www.supportafterhomicide.ie/
http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/


 

Palīdzības līnija nozieguma upuriem 

Telefons: 116 006  

CrimeVictimsHelpline.ie  

 
An Garda Síochána 

Lai uzzinātu par upuru tiesībām, ziņotu 

par noziegumu un iegūtu informāciju 

par cietušo bezmaksas atbalsta 

pakalpojumiem utt., apmeklējiet vietni 

www.garda.ie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Garda Síochána galvenā mītne: 

Phoenix Park, Dublin 8, D08 HN3X 

Telefons: +353 (0)1 666 0000 


