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Jūs tiekat turēts/-a aizdomās par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu

Jūs esat vecumā no 12 līdz 18 gadiem un esat izdarījis/-usi 
ko nelikumīgu, piemēram, vandālismu, zādzību vai 
uzbrukumu. Policija (vai cits izmeklēšanas dienests) ir jūs 
arestējis, nogādājis policijas iecirknī un veic izmeklēšanu. 
Vai arī jums ir lūgts ierasties policijas iecirknī, jo policija 
vēlas jūs nopratināt. Pratināšana nozīmē to, ka policija 
vēlas ar jums runāt un uzdot jautājumus. Ir svarīgi, lai jūs 
zinātu, kādas ir jūsu tiesības. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo 
dokumentu. Ja pēc šī dokumenta izlasīšanas jums joprojām 
ir jautājumi, jautājiet savam advokātam vai policijai. 

Ja neesat arestēts/-a, bet policija jums ir lūgusi ierasties 
policijas iecirknī uz pratināšanu, tad lasiet sākot no sadaļas 
“Kad jums ir nepieciešams advokāts?”

Jūs esat arestēts/-a un nogādāts/-a policijas 
iecirknī   

Jūsu tiesības:
•  Policijas pienākums ir Jūs informēt, par ko tiekat turēts/-a 

aizdomās.
• Policijas pienākums ir Jums piesaistīt advokātu.
•  Ja Jums pašam/-ai jau ir zināms advokāts, informējiet par 

to policiju.
• Policija nosūtīs Jūsu datus (vārdu, uzvārdu, adresi, 

dzimšanas datumu utt.) Juridiskās palīdzības pārvaldei. 
Pamatojoties uz šiem datiem, Pārvalde Jums piesaistīs 
advokātu.
•  Advokāts sniedz savus pakalpojumus tikai Jums un 

viņam/viņai nav nekāda sakara ar policiju. 

Informācija vecākiem, aizbildnim vai 
aprūpētājam 

Jūsu bērns tiek turēts aizdomās par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu. Šajā informācijas lapā ir 
norādīts, kādas ir Jūsu bērna tiesības policijas 
izmeklēšanas laikā. Policijai ir jāinformē, ka Jūsu bērns 
ir aizturēts un uzturas policijas iecirknī vai ka Jūsu bērns 
tiek aicināts uz pratināšanu. Turklāt policijai ir 
jāinformē Jūs par turpmāko izmeklēšanas gaitu. 
Konsultējieties ar policiju par iespējamo zvanīšanu 
bērnam un bērna apmeklēšanu. 

Papildu informācija
Papildu informācijas iegūšanai apmeklēt saikni:  
www.juridischloket.nl vai  zvanīt pa tālr.:  
+31 (0)900 – 8020 (€ 0,10 /minūtē). No pirmdienas līdz 
piektdienai no plkst. 09.00 līdz 17.00.

Jūs esat aizturēts/-a kā aizdomās turamais/-ā un nogādāts/-a policijas 
iecirknī vai esat uzaicināts/-a uz pratināšanu.

Lets
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•  Jūs pratinās prokurora palīgs, kurš ir sava veida policijas 
vadītājs. Šo sarunu var veikt arī pa tālruni vai izmantojot 
videozvanu, un šo procesu saucam par apsūdzību. 
Prokurora palīgs jums paskaidros, kādas ir jūsu tiesības, 
un viņš vai viņa var uzdot jums jautājumus. Jums nav 
obligāti jāatbild uz jautājumiem. Jums ir tiesības klusēt. 
To sauc par tiesībām klusēt. Prokurora palīgs arī 
paskaidros par lietas tālāko virzību un izlems,  
vai jums pagaidām jāpaliek policijas iecirknī vai nē.

•  Ārsts vai kāds, kas strādā ārsta pārraudzībā, var 
pārbaudīt, vai esat pietiekami vesels/-a, lai varētu tikt 
pratināts/-a vai veiktu kādu citu policijas pārbaudi.  
Ja jums ir pamatots iemesls šādam ārsta izmeklējumam, 
tad to pieprasa policija, jūsu advokāts, jūsu vecāki 
(aizbildnis vai aprūpētājs) vai jūs pats/pati. Pēc ārsta 
izmeklēšanas, ārsts var norādīt, vai policijai vajadzētu 
nedaudz pagaidīt pirms veikt pratināšanu vai citu policijas 
izmeklēšanu. Ārsta apskate ir bezmaksas.

•  Ja jūs nepārvaldāt vai nepietiekami pārvaldāt 
nīderlandiešu valodu, vai slikti runājat nīderlandiešu 
valodā, jums ir tiesības uz tulkotāja (tulka) piesaistīšanu. 
Tulka pakalpojumi jums ir bezmaksas. Jums ir tiesības 
iepazīties ar procesuālajiem dokumentiem 
(dokumentiem, ko policija ir sastādījusi par jūsu lietā 
esošiem nodarījumiem). Jūsu advokāts var pieprasīt no 
prokurora procesuālos dokumentus jūsu vietā. 

•  Ja jūs nepārvaldāt vai slikti pārvaldāt nīderlandiešu 
valodu, tad jums ir tiesības ar lietas svarīgākajiem 
punktiem iepazīties, tos lasot savā dzimtajā valodā. 

Papildus darbības
•  Policijai ir jāpaziņo jūsu vecākiem (aizbildnim vai 

aprūpētājam), ka esat policijas iecirknī un jums pagaidām 
tur jāpaliek. Ja jums nav vecāku (aizbildņa vai aprūpētāja) 
vai arī viņi nav pieejami, tad policija jautās, ar kuru 
pieaugušo personu viņi var sazināties. Ja tādas personas 
jums nav, tad policija vērsīsies Bērnu tiesību aizsardzības 
pārvaldē.

•  Bērnu tiesību aizsardzības pārvalde ir organizācija, kas 
izmeklē, kurš sods un/vai palīdzība jums ir piemērojami. 
Pārvalde izskata jūsu situāciju, proti, to, ko esat izdarījis/-
usi un cik nopietns ir izdarītais nodarījums.

•  Jūsu vecākiem (aizbildnim vai aprūpētājam) ir tiesības 
piezvanīt un apmeklēt jūs policijas iecirknī.

•  Ja jūs nedzīvojat Nīderlandē, tad jums ir tiesības lūgt 
policijas darbiniekiem sazināties ar jūsu valsts vēstniecību 
Nīderlandē.

Paliekot policijas iecirknī
•  Ja jūs tiekat turēts/-a aizdomās par nelielu pārkāpumu, 

piemēram, apvainošanu, policija var jūs turēt policijas 
iecirknī ne ilgāk kā sešas stundas. Nakts stundas (no plkst. 
00:00 līdz 09:00) nav iekļautas šo stundu aprēķinā.  
Ne vēlāk kā pēc sešām stundām policijai jūs ir jāatbrīvo.

•  Ja jūs tiekat turēts-a aizdomās par nopietna pārkāpuma 
izdarīšanu, piemēram, vandālismu, zādzību vai 
uzbrukumu, policija var jūs paturēt policijas iecirknī ne 
ilgāk kā deviņas stundas. Arī šeit stundas naktī (no plkst. 
00.00 līdz 09.00) netiek skaitītas. Pēc deviņu stundu 
apcietinājuma policijai ir tiesības lemt par ilgāku jūsu 
aizturēšanu apcietinājumā. Ja tiek pieņemts lēmums par 
jūsu ilgāku aizturēšanu, tad, policija var jūs turēt policijas 
iecirknī ne ilgāk kā trīs dienas. Dažreiz šo termiņu var 
vēlreiz pagarināt, bet ne vairāk kā par trim dienām. 
Sliktākajā gadījumā policijas iecirknī jāpaliek sešas 
dienas. To saucam par aizturētā nodrošināšanu.

•  Ja esat arestēts/-a vakarā, policija var atlikt pratināšanu 
uz nākošo dienu. Šajā gadījumā policija sazināsies ar jums 
un jūsu vecākiem (vai aizbildni vai aprūpētāju) par 
nopratināšanas veikšanu nākošajā dienā policijas iecirknī. 
Tas nozīmē, ka uz doto brīdi varat doties mājup, bet jums 
ir jāatgriežas policijas iecirknī nākošajā dienā.

•  Kad esat aizturēts/-a uz tā saucamā aizturētā 
nodrošināšanas pamata, jums dažreiz ir atļauts pārnakšņot 
citur, piemēram, mājās. Tomēr dienas laikā jūs atrodaties 
apcietinājumā policijas iecirknī. Par to, vai šāda veida 
atļauja jums tiek sniegta, lems policija un prokuratūra.

•  Ja prokurors uzskata, ka pēc aizturēšanas uz tā saucamā 
aizturētā nodrošināšanas pamata jums ir jāpaliek 
apcietinājumā ilgāk, tad par to lems tiesnesis. Tādā 
gadījumā bērni bieži tiek nosūtīti uz nepilngadīgo 
aizturēšanas centru un ilgāk neuzturas policijas iecirknī. 

•  Jautājiet savam advokātam, kā rīkoties, ja nepiekrītat 
aizturēšanai vai lēmumam palikt apcietinājumā ilgāk.

•  Tiklīdz jums vairs nav nepieciešams palikt policijas 
iecirknī, jūs jāatbrīvo.

Kad jums nepieciešams advokāts?
•  Ja jūs nopratinās policija, tad policija parūpēsies, lai jums 

piesaistītu advokātu. Advokāts sniedz pakalpojumus tikai 
jums un darīs kaut ko tikai tad, ja viņš / viņa to ir 
apspriedis/-usi ar jums. Advokāta pienākums ir ievērot 
konfidencialitāti. Viss, ko jūs sakāt advokātam, paliek 
starp jums un viņu. Advokātam nav atļauts neko nodot 
tālāk bez jūsu piekrišanas.

•  Ja esat arestēts/-a, un jūs pats/-i pazīstat kādu advokātu 
un vēlaties, lai šis advokāts aizstāv jūsu tiesības, tad 
informējiet par to policiju. Tādā gadījumā policija 
sazināsies ar šo advokātu jūsu vietā.
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•  Ja esat uzaicināts/-a uz nopratināšanu, tad policija 
nodrošinās, ka jūs saņemsiet advokāta palīdzību. 
Uzaicinājuma vēstulē, ko saņēmāt no policijas, ir norādīts, 
kā rīkoties, ja jau pazīstat kādu advokātu.

•  Advokāta pakalpojumi parasti ir bezmaksas. Policija jūs 
informēs par gadījumiem, kad advokāta pakalpojumi 
nebūs bez maksas. 

Pratināšana: saruna ar policiju
•  Policijas darbinieks ar jums runās un uzdos jums 

jautājumus. 

Pirms pratināšanas 
 
•  Ja esat arestēts/-a, pēc iespējas ātrāk ieradīsies 

advokāts, lai sniegtu jums padomu. Policija var jūs 
nopratināt tikai pēc tam, kad esat runājis/-usi ar 
advokātu. Jārēķinās,  
ka paiet zināms laiks, līdz divām stundām, līdz advokāts 
ierodas policijas iecirknī. 

•  Ja esat arestēts/-a, vispirms  apspriedieties ar savu 
advokātu par notikušo un to kas gaidāms. Jums ir tiesības 
apspriesties ar advokātu apmēram pusstundu. Ja 
nepieciešams vairāk laika, tad tas ir iespējams.

•  Jūsu sarunu ar advokātu policija nenoklausās.
•  Ja ir nepieciešams, sarunas laikā ar advokātu jūs varat 

saņemt tulka pakalpojumus. Pēc sarunas tulkam nav tiesību 
sarunas laikā izpausto informāciju nodot tālāk policijai. 

•  Ja policija jūs ir uzaicinājusi uz pratināšanu, jūs jau pirms 
vizītes policijas iecirknī esat runājis/-usi ar advokātu. 
Advokāts ir informēts par to,  cikos sākas pratināšana,  
un nodrošina, ka viņš/viņa laicīgi ierodas policijas iecirknī.

•  Advokāts izskaidro, kā notiek pratināšana, un pārrunā ar 
jums, ko vislabāk darīt vai teikt policijai. Advokāts var arī 
sazināties ar jūsu ģimeni, darba devēju vai jūsu prakses 
vietu, lai paziņotu, ka atrodaties policijā. Advokāts to 
darīs tikai tad, ja jūs pats/pati to vēlaties.

Pratināšanas laikā

•  Sākas saruna ar policijas darbinieku/-iem. Viņi jums 
uzdod jautājumus.

•  Jums nav obligāti jāatbild uz policijas jautājumiem  
(tas ir atļauts). Jums ir tiesības klusēt.

•  Ja jūs nesaprotat policijas prasīto, droši sakiet, ka nesapratāt 
jautājumu. Policijas pienākums ir paskaidrot jautājumu vai 
formulēt to citiem vārdiem, lai tas būtu jums skaidrs.

•  Ja nepieciešams, pratināšanas laikā jums ir tiesības 
saņemt tulka pakalpojumus.

Advokāta klātbūtne pratināšanas laikā
Pratināšanas telpā advokāts atrodas jums blakus un viņam 
ir tiesības:
• Piedalīties sarunā;
• Sniegt komentārus sarunas sākumā un beigās;
• Uzdot jautājumus policijai;
•  Jums jautāt vai saprotat visu, kas jums tiek jautāts un 

teikts;
•  Sekot līdzi, ka jūs netiekat piespiests/-a atbildēt uz 

jautājumiem;
• Sekot līdzi, ka jums nekļūst bail no policijas;
•  Lūgt uz brīdi pārtraukt pratināšanu. Tad advokāts var 

apspriesties ar jums vienatnē. Jums pašam/pašai arī ir 
tiesības lūgt uz brīdi pārtraukt pratināšanu, lai 
apspriestos ar savu advokātu vienatnē, tomēr, ja jūs to 
jautāsiet pārāk bieži, policija var noraidīt šo pieprasījumu.

Pratināšanas filmēšana vai ierakstīšana
•  Policijai dažkārt nākas ierakstīt pratināšanu ar 

videokameru un/vai mikrofonu. Piemēram, ja runa ir par 
smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kāda persona ir 
guvusi smagus miesas bojājumus. Tomēr šādu ierakstu 
veikšanai ir speciāli nosacījumi. Ja policija gatavojas veikt 
video vai skaņas ierakstus, tad policijas pienākums ir par 
to jūs informēt pirms pratināšanas uzsākšanas.  

Uzticības personas klātbūtne pratināšanas laikā
•  Ja policija gatavojas jūs nopratināt, pratināšanā var 

piedalīties arī persona, kurai jūs uzticaties (uzticības 
persona). Piemēram, jūsu tēvs vai māte, vai kāds cits 
pieaugušais. Ja to vēlaties, tad informējiet savu advokātu 
un policiju. Uzticības personas klātbūtne pratināšanas 
laikā nav obligāta. 

•  Uzticības persona drīkst tikai klausīties. Viņš vai viņa var 
sēdēt jums blakus, bet nedrīkst neko teikt. Uzticības 
personai ir jābūt vismaz 18 gadus vecai, un viņai nedrīkst 
būt nekāda sakara ar noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, 
par kuru jūs tiekat turēts/-a aizdomās.

•  Dažkārt policija var atteikties no uzticības personas 
klātbūtnes pratināšanas laikā. Policijas pienākums pirms 
šāda atteikuma pieņemšanas ir jautāt prokurora viedokli 
un viņa lēmumu.

Lēmums
•  Par pratināšanu tiek sastādīts ziņojums. Tas tiek saukts par 

protokolu. Šis ir nozīmīgs ieraksts par to, ko jūs teicāt 
policijai pratināšanas laikā. Tas ir jūsu ziņojums par notikušo.

•  Jūsu teikto vēlāk lasa arī Prokurors un dažkārt arī 
tiesnesis. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi izlasīt protokolā rakstīto. 
Ja jūs neprotat labi lasīt, lūdziet, lai policija jums to  
nolasa priekšā.
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•  Ja, jūsuprāt, protokols ir uzrakstīts pareizi, tad policija 
lūgs uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu un parakstīt to. Ja, 
jūsuprāt, jūsu teiktais ir uzrakstīts nepareizi, tad  jautājiet 
policijai, vai viņi vēlas to pamainīt. Advokāts var arī 
pārbaudīt, vai policija ir pareizi pierakstījusi jūsu teikto, 
un var jums palīdzēt šajā jautājumā.

Pēc pratināšanas

•  Kad pratināšana ir beigusies un jums vairs nav jāuzturas 
policijas iecirknī, tad varat doties mājās. Dažreiz jums ir 
jāgaida nedaudz ilgāk, jo policija var vēlēties uzdot jums 
vēl dažus jautājumus. Ja jums tomēr jāpaliek policijas 
iecirknī, tad policija ziņos par tālāk notiekošo.  
Dažreiz notiek vēl viena pratināšana.

•  Ja jums ir jāpaliek apcietinājumā, tad jūs apciemos arī 
Bērnu tiesību aizsardzības pārvaldes darbinieks.  
Viņš vai viņa pārbaudīs, kā jums klājas un vai jums ir 
nepieciešama palīdzība. Pārvalde izmeklē jūs un jūsu 
situāciju un konsultē prokuroru vai tiesnesi par jums 
piemērotāko sodu (vai palīdzību).

•  Prokurors izlemj, vai jūs tiksiet atbrīvots/-a, vai arī jums 
jāpaliek apcietinājumā ilgāk. Ja jūsu turēšana 
apcietinājumā ir ilgāka par trim dienām, ar iespējamu 
pagarinājumu vēl par trim dienām (aizturētā 
nodrošināšana), tad par to lems Bāriņtiesas tiesnesis.  
Šis lēmums nav saistīts ar jūsu atrašanos apcietinājumā.

•  Prokurora lēmumu, cik vien ātri iespējams, jūs saņemsiet 
no policijas. Dažkārt lēmuma saņemšana nenotiek uzreiz, 
bet gan pēc kāda laika.

•  Ja esat arestēts/-a un jums ir atļauts doties mājās, policija 
piezvanīs jūsu vecākiem (vai aizbildnim vai aprūpētājiem), 
lai viņi jūs savāktu policijas iecirknī.

22403201 Informatieblad Je wordt verdacht (Lets) | 4


