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Par vizīti Ogres iecirkņa 

īslaicīgās aizturēšanas vietā 

 

2019.gada 28.martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē (turpmāk – 

Pārvalde) saņemta vēstule par Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību 

nodaļas juridiskā padomnieka J.Siļčenko,  juridiskās padomnieces D.Lepikas un 

Prevencijas daļas vecākās juristes S.Garsvānes vizīti Pārvaldes Ogres iecirkņa 

īslaicīgās aizturēšanas vietā (turpmāk – Ogres ĪAV) 2019.gada 15.aprīlī un pārbaudē 

konstatētajiem trūkumiem, kas apkopoti rekomendāciju veidā. 

Pārvalde ir izvērtējusi vēstulē norādīto, un par Ogres ĪAV veiktajām darbībām 

informē iesniegto rekomendāciju secībā.  

1. Ogres ĪAV videonovērošana tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 

21.marta noteikumu Nr.153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot 

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

(turpmāk – MK noteikumi Nr.153) prasībām. Personu videonovērošanas 

nepieciešamība tiek vērtēta, par ko tiek aizpildīta veidlapa ar informāciju par 

Ogres ĪAV telpās ievietoto personu videonovērošanas uzsākšanu/turpināšanu, 

kuras saturs atbilst MK noteikumu Nr.153  6.punkta prasībām. 

2. Nodrošinājuma valsts aģentūrai (turpmāk – NVA) ir nosūtīta vēstule ar lūgumu 

nodrošināt Ogres ĪAV atbilstību vides pieejamības prasībām – izveidot iespēju 

personām ar kustību traucējumiem iekļūt iecirkņa telpās, kā arī pielāgot kādu no 

kamerām un pastaigu laukumu, lietošanai personām ar kustību traucējumiem. 

3. Jautājums par ĪAV nodrošināšanu ar pilnvērtīgai funkciju izpildei nepieciešamo 

darbinieku skaitu tiks izskatīts saskaņā ar Valsts policijas priekšnieka 2019.gada 

21.janvāra pavēli Nr.493 “Par darba grupas izveidošanu”  izveidotās darba grupas 

ietvaros.  

4. ĪAV ievietoto personu transportēšana ārpus ĪAV telpām procesuālo darbību 

veikšanai notiek tikai un vienīgi pēc procesa virzītāja pieprasījuma. Pieprasījuma 
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(izsaukuma) objektīvo nepieciešamību var noteikt tikai un vienīgi procesa 

virzītājs, ĪAV darbinieki nav tiesīgi vērtēt procesa virzītāja pieprasījuma 

objektīvo nepieciešamību un ietekmēt procesa virzītāja kompetencē ietilpstošus 

jautājumus. 

5. Mākslīgā ventilācija Ogres ĪAV tiek veikta visu diennakti. Nakts laikā tā 

automātiski pārslēdzas uz mazāku intensitāti, tādējādi būtiski samazinot trokšņa 

līmeni ĪAV, tajā skaitā arī kamerās. Šāda opcija uzstādīta, jo tika saņemtas 

ievietoto personu sūdzības par pārmērīgu ventilācijas trokšņa līmeni. Šobrīd 

ventilācijas sistēma darbojas optimālā režīmā. Ventilācijas filtru nomaiņa tiek 

veikta regulāri. 

6. NVA nosūtīts pieteikums nodrošināt, lai komersants, ar kuru  noslēgts iepirkumu 

līgums par  Ogres ĪAV telpu uzkopi un tīrīšanu, ĪAV telpu uzkopšanu veiktu 

atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumu Nr.726 “Higiēnas 

prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā” prasībām. 

 

 

Valsts policijas  

Rīgas reģiona pārvaldes 
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