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Ietvertie jautājumi

• Ievads

• Tiesas nolēmuma izpilde pagaidu noregulējuma lietā bērna saskarsmei ar 
vecākiem 

• MK Noteikumi nr. 161, no 25.03.2014 « Kārtība, kādā novērš vardarbības 
draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību»  6.punkts

• Aizliegums atbildētājam satikties ar prasītāju un uzturēt ar to fizisku vai 
vizuālu saskari

• aizliegums atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītāju 

• Secinājumi



Tiesas nolēmuma izpilde pagaidu noregulējuma 
lietā bērna saskarsmei ar vecākiem 

“..Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādījusi, ka tiesas sprieduma izpilde ir 
neatņemama tiesību uz taisnīgu tiesu sastāvdaļa (sk., piemēram, ECT 
spriedumu lietā: Marini v. Albania, judgement of 18 December 2007, para. 
126)..”

Civilprocesa likuma 250.46 panta Pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību saturs, pirmajā daļā ir noteikts, ka “ .. Pieteikums par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību noformējams atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajam paraugam..”. 

Atsauce uz Ministru kabineta noteikto paraugu ir noteikta arī CPL  
250.56 panta, Pagaidu aizsardzība pret vardarbību pirms prasības celšanas 
pēc pieteikuma, kas iesniegts ar policijas starpniecību. 250.46



MK Noteikumi nr. 161, no 25.03.2014, spēkā no 
31.03.2014., 

Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību, 



“.. 6. Piemērojamais pagaidu aizsardzības pret vardarbību

līdzeklis (var atzīmēt vairākus) un tā pamatojums

pienākums atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo

prasītājs, un aizliegums atgriezties un uzturēties tajā. Mājokļa

adrese ______

aizliegums atbildētājam atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi

dzīvo prasītājs, tuvāk par ____ metriem. Mājokļa adrese___

aizliegums atbildētājam uzturēties šādās vietās: ___________

aizliegums atbildētājam satikties ar prasītāju un uzturēt ar to

fizisku vai vizuālu saskari

aizliegums atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītāju

aizliegums atbildētājam, izmantojot citu personu

starpniecību, organizēt satikšanos vai jebkāda veida

sazināšanos ar prasītāju

aizliegums atbildētājam izmantot prasītāja personas datus

citi aizliegumi un pienākumi atbildētājam, kuru mērķis ir

nodrošināt prasītāja pagaidu aizsardzību pret vardarbību

(norādīt, kādi) ________________________

Pamatojums attiecīgā pagaidu aizsardzības pret vardarbību

līdzekļa piemērošanai __________________________.»



“ .. - aizliegums atbildētājam satikties ar prasītāju un 
uzturēt ar to fizisku vai vizuālu saskari,  

- aizliegums atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar 
prasītāju..”.



Secinājums Nr.1

• Jautājumā par lēmuma izpildāmību attiecībā uz pagaidu 
noregulējumu pret vardarbību, jāsecina, ka spēkā esošais tiesiskais 
regulējums nenodrošina adekvātu un efektīvu visu iesaistīto personu 
tiesisko interešu aizsardzību. Lai to pilnveidotu autors iesaka, veikt MK 
Noteikumu Nr. 161 “ Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un 
nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”  6.punkta 
pārstrādāšanu. Konkrētā punkta pilnveidošana neierobežotu 
Pieteicēja tiesības, bet uzliktu lielāku atbildību Pieteicējam tiesai 
sniegt patiesāku informāciju, kas veicinātu taisnīgāku un galvenais -
izpildāmāka lēmuma pieņemšanu. 



Secinājums Nr. 2

• Pieteikuma pamatošana un pamatojuma daļas aizpildīšana, motivējot 
katra ierobežojuma pielietošanas nepieciešamību, ir obligāta. Ja 
pamatojums un motivācija iesniegtajā pieteikumā nav sniegta, kā arī, 
pēc tiesneša vērtējuma tā ir nepietiekama, lai ierobežotu bērna 
saskarsmes tiesības ar otru vecāku, ierobežojuma lūgums ir 
noraidāms vai arī nosakāms tāds ierobežojums, kas neierobežo bērna 
un otra vecāka savstarpējās saskarsmes un saziņas tiesības. 



PALDIES PAR SADARBĪBU! ☺


