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Par tiesībsarga biroja darbinieku vizīti 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Cēsu, Limbažu un Gulbenes iecirkņa 

 īslaicīgās aizturēšanas vietās 

 

 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē 2019.gada 26.martā saņemts ar Nr.20/17-

88449, 2019.gada 8.aprīlī Nr.20/17-102300 un 2019.gada 12.aprīlī Nr. 20/17-107622, Latvijas 

Republikas tiesībsarga vēstules (atzinums) par 2019.gada 20.marta un 2019.gada 1.aprīļa 

tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas darbinieku veikto Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu, Limbažu un Gulbenes iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietu 

(turpmāk tekstā ĪAV) pārbaudi. 

Pārbaudes laikā tika apskatīti Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu, Limbažu un 

Gulbenes iecirkņu ĪAV vispārējie apstākļi, personu ievietošana ĪAV, kameru tehniskais un 

vizuālais stāvoklis, higiēnas un ēdināšanas nodrošināšana. 

 

Cēsu iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā konstatēto trūkumu novēršana: 

• Nodrošināt ĪAV atbilstību vides pieejamības prasībām. 

Trūkums un situācija ir aktualizēta un tiek plānots, kur izbūvēt atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem, lai varētu nepieciešamības gadījumā ievietot personu ar invaliditāti, 

kas pārvietojās ratiņkrēslā.  

• Nodrošināt ĪAV ievietoto personu videonovērošanu atbilstoši 2017.gada 21.marta 

Ministra kabineta noteikumiem Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, 

izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi” 

prasībām.  

Trūkums novērsts pilnībā. 

• Nodrošināt minimālu personu atrašanos laiku ĪAV apcietināmām un notiesātām 

personām līdz septiņām dienām. 

Trūkums novērsts. 

• Nodrošināt, ka ĪAV ievietotās personas tiek informētas par tiesībām un sapratu to pēc 

būtības, nodrošināt iespēju nomazgāties biežāk nekā septiņu dienu laikā, netiek fiksēts 

ar pašas personas parakstu ka nevēlās veikt ikdienas pastaigu. 

Trūkums novērsts, izstrādāts vienots paziņojums un ĪAV dienas kārtības noteikumi, 

kas paredz iespēju nomazgāties biežāk kā septiņās dienās. 
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• Nodrošināt 2016.gada 16.novembra Ministra kabineta noteikumu Nr.726 “Higiēnas 

prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā”,  ievērošanu un veikt regulāru ĪAV telpu uzkopi. 

Trūkums novērsts, informēts komersants, kas veic ĪAV telpu uzkopšanu, par 

kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību. 

• Nodrošināt atsevišķu telpu biometrijas datu iegūšanai un aizturēto fotografēšanai. 

Problēma aktualizēta, bet uz doto brīdi nav iespējams citur izvietot biometrisko datu 

iegūšanu, jo Cēsu iecirkņa ĪAV nav šādu brīvu telpu. Bet aizrādījums tiek ņemts vērā 

un pie nākošām pārbūvēm tiks šis trūkums novērsts. 

 

 Limbažu iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas vietā konstatēto trūkumu novēršana: 

• ĪAV nakts laikā atrodas tikai viens policijas darbinieks, kas liedz nekavējoties sniegt 

nepieciešamo palīdzību konflikta vai suicīda mēģinājumā. ĪAV kamerās nav 

nodrošināts dabīgais apgaismojums, dabīgā gaisa ventilācija, nedarbojās izsaukuma 

poga. Kameru higiēna, sanitārie mezgli un to kopums rada iespaidu, ka ilgstoši netiek 

kopti. 

 Uz doto brīdi Limbažu iecirkņa ĪAV vairs neievieto apcietinātās un notiesātās 

personas, kā arī administratīvi arestētās personas. Aizturētās, apcietinātās un 

notiesātās personas, kas piekritīgas Limbažu iecirknim tiek konvojētās uz blakus 

esošo Cēsu iecirkni, un tiek izvietotas Cēsu iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas vietā. 

• Personām ar invaliditāti (kustības traucējumiem) pie iecirkņa ieejas ir uzstādītas 

slieces uzbraukšanai, tomēr to slīpums rada šaubas, ka persona ratiņkrēslā bez 

palīdzības varētu to izmantot.  

Problēma ir aktualizēta informēts NVA ēkas apsaimniekotājs, lai iekļauj budžetā 

nepieciešamos līdzekļus remontam. 

• ĪAV tiek veiktas koplietošanas kameru video novērošana, bet kamerās nav uzstādītas 

un netiek veikta videonovērošana atbilstoši 2017.gada 21.marta Ministra kabineta 

noteikumiem Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos 

līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi” prasībām.  

Situācija apzināta un saskaņoti darbi ar Informācijas centru, 2019.gadā tiks uzstādītas 

6 video kameras, kas nodrošinās nepārtrauktu videonovērošanu 6 kameru telpās. 

 

Gulbenes iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas vietā konstatēto trūkumu novēršana: 

• Nodrošināt ĪAV atbilstību vides pieejamības prasībām. 

 Trūkums un situācija ir aktualizēta, tiek plānots, kur izbūvēt atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem, lai varētu nepieciešamības gadījumā ievietot personu ar invalidāti, 

kas pārvietojās ratiņkrēslā.  

• Nodrošināt ĪAV ievietoto personu videonovērošanu atbilstoši Ministra kabineta 

noteikumiem 2017.gada 21.marta Ministra kabineta noteikumiem Nr. 153 “Kārtība, 

kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas 

novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi” prasībām. 

Trūkums novērsts pilnībā. 

• Nodrošināt minimālu personu atrašanos laiku ĪAV apcietināmām un notiesātām 

personām līdz septiņām dienām. 

Trūkums novērsts. 

• Nodrošināt, ka ĪAV ievietotās personas tiek informētas par tiesībām un saprastu to pēc 

būtības. 

Trūkums novērsts izstrādāts vienots paziņojums, ar ko pati aizturētā persona 

iepazīstas un par to parakstās. 

• Nodrošināt 2016.gada 16.novembra Ministra kabineta noteikumu Nr.726 “Higiēnas 

prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā”,  ievērošanu un veikt regulāru ĪAV telpu 

uzkopi. 



Trūkums novērsts, informēts komersants, kas veic ĪAV telpu uzkopšanu, par 

kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību. 

 

Pateicamies par vizītes un pārbaudes laikā  apkopoto informāciju, kas turpmākā 

ikdienas darbā palīdzēs novērts nepilnības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšnieka p.i.           N.Tkačs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


