
 

EIROPAS APCIETINĀ�ANAS ORDERIS 1 

 

 

 

�o orderi izsniegusi kompetenta tiesu iestāde. Es pieprasu zemāk minētās personas apcietinā�anu un 

nodo�anu ar mērķi veikt kriminālvajā�anu vai izpildīt brīvības atņem�anas sodu vai piespiedu 

līdzekli. 

 

                                                 
1 �im orderim ir jābūt rakstītam vai tulkotam vienā no izpildu dalībvalsts valsts valodām, ja �ī 

valsts ir zināma, vai jebkurā valodā, ko pieņem tā valsts. 
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a) Informācija par pieprasītās personas identitāti 
 
 Uzvārds 

 Vārds (vārdi) 

 Meitas uzvārds, attiecīgā gadījumā 

 Pseidonīms, attiecīgā gadījumā 

 Dzimums 

 Valsts piederība 

 Dzim�anas datums 

 Dzim�anas vieta 

 Dzīvesvieta un/ vai zināmā adrese

 

 Valoda (valodas), kuras pieprasītā persona saprot (ja zināmas) 

 

 Pieprasītās personas īpa�as pazīmes/ apraksts 

 

Pieprasītās personas fotogrāfija un pirkstu nospiedumi, ja tie ir pieejami un tos var nosūtīt, 

vai tās personas kontaktinformācija, ar kuru jāsazinās, lai �ādu informāciju saņemtu vai lai 

saņemtu DNS profilu (ja �ādus pierādījumus var piegādāt, bet tie nav iekļauti) 

 
 
 
 
b) Nolēmums, uz kura pamata izsniegts apcietinā�anas orderis 
 

1. Apcietinā�anas orderis vai tiesas nolēmums ar tādu pa�u spēku 
 

Veids 
 

2. Izpildāms spriedums 

 

Atsauce 
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c) Norādes par soda ilgumu 
 

1. Brīvības atņem�anas soda vai piespiedu līdzekļa maksimālais ilgums, ko var 
piespriest par nodarījumu (nodarījumiem) 

 

 

 
2. Piespriestā brīvības atņem�anas soda vai piespiedu līdzekļa ilgums 

 

 

Atliku�ais izcie�amais soda laiks 

 

 

 
 
 
 
d) Nolēmums pieņemts aizmuguriski un 

 
� attiecīgā persona personiski saņēmusi pavēsti vai citādi informēta par dienu un vietu, 

kurā notika tiesas sēde, kurā nolēmumu pieņēma aizmuguriski 
vai 

� attiecīgā persona nav personiski saņēmusi pavēsti vai citādi informēta par dienu un 
vietu, kurā notika tiesas sēde, kurā nolēmumu pieņēma aizmuguriski, bet tai ir �ādas 
tiesiskas garantijas pēc tās nodo�anas (�ādas garantijas var sniegt iepriek�).  
Norādīt tiesiskās garantijas: 
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e) Nodarījumi 
 

�is orderis kopā attiecas uz                                       nodarījumu/ nodarījumiem. 
 

To apstākļu apraksts, kādos nodarījums (nodarījumi) veikts (veikti), ieskaitot laiku, vietu 
un pieprasītās personas līdzdalības pakāpi nodarījumā (nodarījumos): 

 
 

 

 

 

 
 

Nodarījuma (nodarījumu) veids un juridiskā kvalifikācija un piemērojamā tiesību 
norma/kodekss: 

 
 

 

 

 

 

 
I. Attiecīgā gadījumā atzīmē vienu vai vairākus no �iem nodarījumiem, kas izsnieg�anas 

dalībvalstī sodāmi ar brīvības atņem�anas sodu vai piespiedu līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz 3 gadi, kā noteikts izsnieg�anas dalībvalsts tiesībās: 
  dalība kriminālā organizācijā; 
 terorisms; 
 cilvēku tirdzniecība; 

 narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība; 
 ieroču, munīcijas un sprāgsto�u vielu nelikumīga tirdzniecība; 
 korupcija; 
 krāp�ana, tostarp krāp�ana, kas apdraud Kopienas finan�u intereses 1995. gada 26. 

jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finan�u intere�u aizsardzību nozīmē; 
 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizē�ana; 
 naudas, tostarp eiro, vilto�ana; 
 datornoziegumi;  
 noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un �ķirņu 

nelikumīga tirdzniecība; 
 palīdzība nelikumīgi iebraukt un uzturēties;  
 slepkavība, smagi miesas bojājumi; 
 cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība; 
 personas nolaupī�ana, nelikumīga brīvības atņem�ana un ķīlnieku sagrāb�ana; 
 rasisms un ksenofobija; 
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  bērnu seksuāla izmanto�ana un bērnu pornogrāfija; 



 kultūras preču, tostarp senlietu un mākslasdarbu, nelikumīga tirdzniecība; 
 krāp�ana; 
 rekets un izspie�ana; 
 vilto�ana un pirātiska ra�o�ana; 
 administratīvu dokumentu vilto�ana un tirdzniecība; 
 maksā�anas līdzekļu vilto�ana; 
 hormonu un citu aug�anas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība; 
 kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība; 
 zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība; 
 izvaro�ana; 
 dedzinā�ana; 
 noziegumi, uz kuriem attiecas Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcija; 
 kuğa vai gaisa kuğa sagrāb�ana; 
 sabotā�a. 

 
 
II. Nodarījuma (nodarījumu) pilns apraksts, uz ko neattiecas I iedaļa: 
 
 

 
 
 
 
 
f) Citi lietā būtiski apstākļi (fakultatīva informācija) 

(NB: Tās var būt piezīmes par ekstrateritorialitāti, noilguma pārtraukumiem un citām 
nodarījuma sekām) 

 
 

 
 
 
 
 
g) �is orderis attiecas arī uz tādu priek�metu apķīlā�anu un nodo�anu, kas var būt vajadzīgi kā 

pierādījumi. 
 

�is orderis attiecas arī uz tādu priek�metu apķīlā�anu un nodo�anu, ko pieprasītā persona 
ieguvusi nodarījuma rezultātā. 

 
Priek�metu apraksts (un atra�anās vieta) (ja zināma): 
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 organizēta vai bruņota laupī�ana; 



 
 
h) Nodarījums (nodarījumi), uz kura (kuru) pamata �is orderis ir izsniegts, ir sodāms 

(sodāmi)/ ir sodīts (sodīti) ar brīvības atņem�anas sodu vai piespiedu līdzekli uz mū�u: 
 

� izsnieg�anas dalībvalsts tiesību sistēma ļauj pārskatīt noteikto sodu vai līdzekli pēc 
pieprasījuma vai vēlākais pēc 20 gadiem mērķi neizpildīt �ādu sodu vai līdzekli, 
un/vai 

� izsnieg�anas dalībvalsts tiesību sistēma ļauj piemērot ap�ēlo�anas pasākumus, uz 
kuriem saskaņā ar izsnieg�anas dalībvalsts tiesībām vai praksi personai ir tiesības, ar 
nolūku neizpildīt �ādu sodu vai līdzekli. 

 
 
 
 
i) Tiesu iestāde, kas izsniegusi orderi 
 

Oficiāls nosaukums 

Tās pārstāvja uzvārds 1

Amats (statuss/ pakāpe) 

Lietas atsauce 

Adrese 

Tālr.: (valsts kods) (apgabala/ pilsētas kods) 

Fakss: (valsts kods) (apgabala/ pilsētas kods) 

E-pasts 

Tās personas kontaktinformācija, ar kuru jāsazinās, 

lai vienotos par praktisko nodo�anas kārtību 

 
 
 

                                                 
1 Da�ādās valodu versijās iekļaus atsauci uz tiesu varas "nesēju" (holder). 
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Ja par Eiropas apcietinājuma orderu nosūtī�anu un administratīvu saņem�anu ir atbildīga 
centrālā iestāde: 

 
 Centrālās iestādes nosaukums 

 Kontaktpersona, attiecīgā gadījumā (statuss/ pakāpe un uzvārds) 

 Adrese 
 

 Tālr.: (valsts kods) (apgabala/ pilsētas kods)  (......)

 Fakss: (valsts kods) (apgabala/ pilsētas kods) (.....)

 E-pasts 
 
 
 
 

Izsnieg�anas tiesu iestādes amatpersonas un/ vai tās pārstāvja paraksts 

Uzvārds 

Amats (statuss/pakāpe) 

Datums 

 
Oficiālais zīmogs (ja tāds ir)
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