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Par vizīti Bauskas iecirkņa 

īslaicīgās aizturēšanas vietā 

 

2019.gada 9. decembrī Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību 

nodaļas juridiskais padomnieks Juris Siļčenko,  Prevencijas daļas vecākā juriste 

Sandra Garsvāne un  Prevencijas daļas jurists Rinalds Liepiņš bez iepriekšēja 

brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas 

iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu (turpmāk tekstā – ĪAV, kā arī Bauskas ĪAV). 

Vizītes laikā informāciju sniedza Bauskas ĪAV amatpersona E. Gailis. 

Tiesībsarga biroja darbinieki apskatīja Bauskas ĪAV telpas un pagaidu 

turēšanas telpas, veica pārrunas ar iecirkņa un ĪAV amatpersonām, kā arī intervēja 

divas kriminālprocesa kārtībā ievietotas personas. Kopumā vizītes laikā ĪAV 

atradās četras personas, kuru brīvība bija ierobežota. 

 

Pagaidu turēšanas telpa 

 

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknī (turpmāk 

tekstā - Bauskas iecirknis) pirmajā stāvā pretim dežūrdaļai ir izveidota viena 

pagaidu turēšanas telpa. Minētā telpa ir aprīkota ar videonovērošanu, tomēr zīme, 

kas informē ievietojamās personas par uzstādītajām videonovērošanas kamerām 

labi redzamā vietā nebija izvietota. Līdz ar to Bauskas iecirknī netiek ievērotas 
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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 tekstā - Noteikumi Nr. 153) 9.2. punkta prasības. 

Pagaidu turēšanas telpas ir aprīkotas ar solu un restotām durvīm. Tajā nav 

logi, bet ir pietiekams mākslīgais apgaismojums. Amatpersonas norādīja, ka 

pagaidu turēšanas telpa tiek izmantota personu īslaicīgai aizturēšanai līdz četrām 

stundām. Pagaidu turēšanas telpa kopumā tiek izmantota salīdzinoši reti, mēnesī 

tiek ievietotas tikai dažas personas.  

Atbilstoši 2009. gada 7. jūlijā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 

“Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un 

prasības šādu vietu aprīkošanai”  (turpmāk tekstā - Noteikumu Nr. 735) 8. punktā 

noteiktajam, sievietes un vīriešus, kā arī nepilngadīgos un pilngadīgos izvieto 

atsevišķi. Ņemot vērā iepriekšminēto, Bauskas iecirkņa pagaidu turēšanas telpas 

neatbilst Noteikumu Nr. 735 prasībām, jo pagaidu turēšanas telpās aizturētās 

personas – nepilngadīgos, sievietes un vīriešus nav iespējams izvietot atsevišķi. 

 

Vispārējie apstākļi 

 

Bauskas ĪAV ir atsevišķa mazgāšanās telpa, tualetes telpa, gultas piederumu 

un higiēnas preču noliktava, kurā tiek glabātas arī personas izņemtās un glabāšanā 

nodotās mantas. Ir trīs procesuālo darbību veikšanas telpas, kurās ar ievietotajām 

personām tiek veiktas procesuālas darbības.  

Pretim apskates telpai atrodas telpa, kurā tiek veikta personas biometrijas 

datu iegūšana fotografēšana, un kriminālistiskā raksturojuma sagatavošana, kā arī 

personas daktiloskopijas kartītes aizpildīšana rakstiskā formātā. 

ĪAV amatpersonām ir ierīkota atsevišķa telpa dienesta pienākumu izpildei. 

Minētajā telpā atrodas dažādi uzskaites žurnāli un divi videonovērošanas monitori, 

kuros ir redzama video novērošana ĪAV telpās un kamerās.  ĪAV telpās, tostarp 

kamerās, tiek veikta videonovērošana, kura dublējas ar Bauskas iecirkņa dežūrdaļu 

un tā tiek veikta nepārtraukti. Amatpersonas norādīja, ka izvērtējums par personas 

videonovērošanas veikšanas nepieciešamību netiek veikts. 

Noteikumu Nr. 153 4. punkts nosaka, ka “īslaicīgās aizturēšanas vietā 

ievietotās personas novērošanu veic 48 stundas no brīža, kad persona ievietota 

īslaicīgās aizturēšanas vietā (izņemot apcietinātās un notiesātās personas, kuras 

pārvietotas no izmeklēšanas cietuma vai brīvības atņemšanas iestādes)”. Ņemot 

vērā iepriekšminēto, ir konstatējams, ka ĪAV netiek ievērotas Noteikumu Nr. 153 

4. – 6. punktā noteiktās prasības, jo videonovērošana tiek veikta pastāvīgi, 

neatkarīgi no personas statusa un atrašanās ilguma ĪAV. Arī atsevišķs reģistrs par 

videonovērošanas veikšanu nav iekārtots. 

ĪAV amatpersona savus pienākumus pie videonovērošanas kamerām veic uz 

auto sēdekļa, kas rada šaubas par iestādes pienācīgu rūpi nodrošināt darbiniekiem 

drošus un ērtus darba apstākļus. Ņemot vērā iepriekšminēto un ievērojot labas 

pārvaldības principus, aicinām nodrošināt darbiniekiem pienācīgus darba 

apstākļus, aprīkot darba vietu ar krēslu, kas paredzēts pienākumu veikšanai pie 

videonovērošanas monitoriem.  
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Kā paskaidroja ĪAV amatpersonas, visa aktuālā informācija par ĪAV 

ievietotajām personām izsniegtajiem personīgās higiēnas līdzekļiem, dušas telpas 

apmeklējumu, pastaigām svaigā gaisā un saņemtajām ēdienreizēm tiek atzīmēta 

atsevišķā ĪAV ievietotās personas individuālajā kartē.      

Vizītes laikā tika konstatēts, ka ĪAV amatpersonu telpā pie sienas ir 

piestiprināti izraksti no dažādiem ĪAV darbību reglamentējošiem normatīviem 

aktiem, par aizturēto personu tiesībām latviešu, angļu un krievu valodā. Tomēr 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma izvilkums bija pieejams novecojošā, 

2016. gada redakcijā, un nesniedz pilnvērtīgu informāciju par aizturētās personas 

tiesībām ĪAV. 

 Lai gan vizītes laikā Bauskas ĪAV neatradās nepilngadīgās personas, 

amatpersonas norādīja, ka esot informētas par Aizturēto personu turēšanas kārtības 

likuma 5. panta 6.2 daļas nosacījumiem, kas piešķir nepilngadīgajām personām 

tiesības ĪAV tikties ar tuviniekiem, tomēr pie sienas piestiprinātā vecā redakcija ar 

vienlīdz lielu iespējamību liecina, ka minētie amatpersonu apgalvojumi neatbilst 

patiesībai vai arī amatpersonas savlaicīgi neveic nepieciešamās darbības, lai 

aizturētām nepilngadīgajām personām sniegtu aktuālo informāciju par viņu 

tiesībām ĪAV. 

Kā norādīja Bauskas ĪAV amatpersonas aizturētai personai iespēja sazināties 

ar aizstāvi tiekot nodrošināta jebkurā diennakts laikā, savukārt apcietinātā persona 

sazināties ar advokātu var caur procesa virzītāju. Vizītes laikā Tiesībsarga biroja 

darbinieki aicināja ĪAV amatpersonām uzrādīt advokātu sarakstu, tomēr 

amatpersonas to neuzrādīja. 

Norādāms, ka apcietinātā personai realizēt savas tiesības uz aizstāvību ir ne 

tikai caur procesa virzītāju, bet arī vēršoties pie ĪAV amatpersonas, kuram pēc 

apcietinātās personas lūguma ir jāizsniedz praktizējošo advokātu sarakstu. Arī 

intervijas laikā viena no apcietinātajām personām norādīja, ka par iespēju 

sazināties ar advokātu nav tikusi informēta. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir secināms, ka ne visos gadījumos Bauskas 

ĪAV persona var realizēt savas tiesības uz aizstāvību, jo persona nav informēta par 

kārtību, kā var sazināties ar advokātu. 

Ārvalstnieki ĪAV nonākot visai reti. Sazināšanās problēmas ar viņiem neesot 

bijušas, vairumā gadījumu saziņa notikusi krievu valodā. Tomēr nepieciešamības 

gadījumā ir iespēja pieaicināt tulkus.  

Par iesniegumu un sūdzību nosūtīšanas/izskatīšanas kārtību Bauskas ĪAV 

amatpersonas paskaidroja, ka, ja  persona vēlas nosūtīt vēstuli, iecirknī esot 

pieejams gan papīrs vēstuļu rakstīšanai, gan pastmarkas un aploksnes. Bauskas 

iecirkņa darbinieki, to reģistrē un nosuta. Kā norādīja ĪAV amatpersona, ja 

iesniegums tiktu nosūtīts, piemēram, (tiesai, Tiesībsarga birojam, vai sūdzība par 

Bauskas ĪAV amatpersonām), tā tiktu, ievietota slēgtā aploksnē un šāda veida 

sarakste netiktu pakļauta pārbaudei. 

Ja persona izsaka sūdzības par veselības stāvokli, jebkurā diennakts laikā 

tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, un tas tiek reģistrēts 

speciālā žurnālā. 
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ĪAV kameras ir aprīkotas ar trauksmes pogu, kas atbilst Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 4. punkta prasībām, ja aizturētā 

persona atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, kamerā ierīko signālpogu 

policijas amatpersonas izsaukšanai.  

Amatpersonas norādīja, ka ĪAV ievietojamās personas tiek informētas par 

uzstādītajām videonovērošanas kamerām. Tomēr informatīva zīme par 

videonovērošanas veikšanu, kā to paredz  Noteikumu Nr. 153 9.2. punkts, Bauskas 

ĪAV labi redzamā vietā nebija konstatējama. Pienesumi Bauskas ĪAV ir atļauti 

Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa noteikumu Nr. 289 “Noteikumi par 

īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu” 

(turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 289) noteiktajā apjomā.  

Bauskas ĪAV amatpersonas norādīja, ka ikdienā ĪAV atrodas tikai viens 

policijas darbinieks. Tomēr nepieciešamības gadījumā tiekot pieaicināts policijas 

darbinieks no Bauskas iecirkņa konvoja rotas. Ņemot vērā minēto, ārkārtas 

situācijas gadījumos ĪAV esošā amatpersona objektīvi nevarēs nekavējoties sniegt 

nepieciešamo palīdzību, vienlaicīgi sazinoties ar citiem darbiniekiem vai palīdzības 

dienestiem. Apstākļos, kad ĪAV dežūrā ir tikai viens dežurants (ņemot vērā ĪAV 

noslodzi), pastāv risks, ka policijas darbinieka reakcija uz dažādiem iespējamiem 

incidentiem (vardarbība ieslodzīto starpā, pašnāvības mēģinājums, utt.) varētu būt 

novēlota.  

Bauskas ĪAV gaiteņos ir vairāki sliekšņi, kā arī stāvas trepes, piemēram, uz 

pastaigu laukumu, kurus personas ar funkcionālajiem traucējumiem, un personas, 

kuras pārvietojas riteņkrēslā, fiziski nespētu pārvarēt. Lai gan amatpersonas 

norādīja, ka Bauskas ĪAV minētās personas nav tikušas ievietotas, tomēr tas 

neietekmē to, ka Bauskas ĪAV kameras un citas telpas kopumā nav pielāgotas 

personām ar kustību traucējumiem, t.i., neatbilst vides pieejamības prasībām. 

 

Personu ievietošana ĪAV 

 

Pirms ievietošanas ĪAV persona nonāk apskates telpā, kur tiek veikta 

personas pārmeklēšana un pirkstu pēdu noņemšana. 

Apskates telpa ir caurstaigājama, un kā norādīja amatpersona, caur to 

ievietotās personas tiek vestas pastaigā uz pastaigu laukumu. Turklāt apskates telpā 

pēc pārmeklēšanas personai tiek veikta pirkstu pēdu noņemšana. Laikā kad 

personas tiek pārmeklētas, apskates telpas durvis esot aizslēgtas, un pārmeklēšanas 

telpā izņemot pārmeklējamo personu un amatpersonu, kura veic pārmeklēšanu, 

citām personām nav atļauts atrasties. Pārmeklēšanas laikā nokļūšana uz pastaigu 

laukumu caur apskates telpu neesot atļauta.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, norādāms, ka Bauskas ĪAV apskates telpu nevar 

uzskatīt kā atsevišķi iekārtotu telpu, un tā pēc būtības neatbilst Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma 2. panta otrās daļas 7. punktā definētajiem nosacījumiem. 

Amatpersonas noradīja, ka Bauskas iecirknī ir abu dzimumu pārstāvji, un 

personu pārmeklēšana grūtības neradot. Pārmeklēšana tiek fiksēta personas 

individuālajā kartē. Amatpersonas paskaidroja, ka pirms aizturēto ievietošanas 

kamerā, viņi tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Tomēr pārrunu 
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laikā ar aizturētajām personām Tiesībsarga biroja darbinieki konstatēja, ka ne visas 

personas pārzin savas tiesības, piemēram, par iespējām sazināties ar advokātu, un 

ka sūdzības par apstākļiem ĪAV var iesniegt ĪAV amatpersonām. Tādējādi 

secināms, ka aizturēto iepazīstināšana ar ĪAV noteikumiem atsevišķos gadījumos 

tiek veikta formāli.  

Ņemot vērā to, ka brīvības ierobežošana nenovēršami rada personai stresu, 

kas var ietekmēt informācijas uztveres ātrumu aicinu turpmāk pirms personu 

ievietošanas ĪAV, ar pienācīgu rūpību izskaidrot tiesību apjomu, kā arī 

nodrošināmās iespējas, atrodoties ĪAV. 

Kā norādīja atbildīgās amatpersonas ikviena persona, nonākot ĪAV, tiek 

nodrošināta ar gultas piederumiem – matraci un segu, kas tiekot regulāri 

dezinficēti. Attiecībā uz gultas veļu, tā netiekot izsniegta, jo to neparedz 

normatīvais regulējums.  

No amatpersonu teiktā personas, kas ievietotas ĪAV par administratīviem 

pārkāpumiem, ĪAV parasti neatrodas ilgāk par 15 dienām, bet kriminālprocesa 

ietvaros aizturētās, apcietinātās vai notiesātās personas ĪAV ilgāk par 10 

diennaktīm netiek turētas, bet atsevišķos gadījumos procesa virzītājs varot noteikt 

ilgāku termiņu. 

Apskatot Aizturēto, apcietināto, notiesāto personu reģistrācijas žurnālu, tika 

konstatēts, ka kriminālprocesa ietvaros ievietotu personu uzturēšanās termiņi 

pārsvarā ir no 1 līdz 10 diennaktīm, tomēr vienā gadījumā persona ĪAV turēta pat 

19 diennaktis, kas nav pieļaujams laika posms. Arī viena no intervētajām personām 

norādīja Tiesībsarga biroja darbiniekiem, ka ĪAV atrodas vairāk kā trīs nedēļas, 

turklāt tikai reizi nedēļā tiekot veikta viena procesuālā darbība – nopratināšana. 

Saskaņā ar Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 1. panta otro daļu 

meklēšanā esošās apcietinātās personas un ar brīvības atņemšanu notiesātās 

personas pēc aizturēšanas var ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā, līdz to 

pārvietošanai uz izmeklēšanas cietumu vai brīvības atņemšanas iestādi, kā arī pēc 

procesa virzītāja pieprasījuma apcietināto var ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā 

uz laiku, kas nepieciešams procesuālo darbību veikšanai un tiesas procesiem, bet 

ne ilgāk par septiņām darba dienām. 

ĪAV ir paredzētas procesuālo darbību veikšanai, bet ne sodu izciešanai, 

izņemot tos gadījumus, kad personai piemērots administratīvais arests saskaņā ar 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Ņemot vērā minēto, aicinu turpmāk 

nepieļaut, ka ĪAV telpās kriminālprocesuālā kārtībā ievietotās personas tiek turētas 

ilgāk par septiņām darba dienām.  

Amatpersonas norādīja, ka procesuālās darbības ar aizturētajām personām 

notiek gan ĪAV, gan ārpus ĪAV telpām, atkarībā no veicamām procesuālām 

darbībām. Kā paskaidroja amatpersona, pēc atgriešanās ĪAV, tiek veikta tikai 

personas pārmeklēšana, bet miesas bojājumiem uzmanība netiekot pievērsta.  

Gadījumā, ja tiek konstatēti miesas bojājumi, tos ir nepieciešams fiksēt 

personas kartē, vai atkarībā no miesas bojājumu smaguma izsaukt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pēc personu atgriešanās no procesuālo darbību 

veikšanas, aicinu turpmāk ne tikai veikt personas pārmeklēšanu, bet arī pievērst 
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uzmanību personas ārējam vizuālam izskatam arī tad, ja persona neizsaka sūdzības 

par veselības stāvokli.  

 

Kameras ĪAV 

 

Bauskas ĪAV ir 12 kameras (kopā 20 personām), trīs kameras (6 personām), 

kuras izcieš administratīvo sodu, un deviņas kameras (14 personām), kuru brīvība 

ierobežota kriminālprocesa kartībā. Aizturētie, kuru brīvība ierobežota 

kriminālprocesa kartībā, tiek ievietoti kamerās, ņemot vērā drošības apsvērumus, 

kā arī noteiktās izolācijas nosacījumus. 

Amatpersonas norādīja, ka kameras atbilst noteiktajām platības prasībām, 

turklāt reti, kad esot bijis tā, ka visās kamerās esot bijis maksimāli pieļaujamais  

personu skaits. Kameras ir aprīkotas ar atsevišķām gultām katrai personai. 

Apskatītajās kamerās ir sols un galds, kuri piestiprināti pie grīdas. Sanitārais 

mezgls ir pilnībā atdalīts no pārējās kameras telpas, kurā ir izlietne un tualetes 

pods, kas pieslēgts centralizētajam ūdensvadam.  

Pēc amatpersonu teiktā ĪAV kamerās ir nodrošināta mākslīgā ventilācija, 

tomēr, ienākot kamerā, bija sajūta, ka nedarbojas ventilācija, jo gaiss ir sasmacis. 

Tā kā ĪAV kamerās logi nav atverami un dabīgā ventilācija netiek nodrošināta, 

aicinu pievērst pienācīgu uzmanību mākslīgās ventilācijas darbības efektivitātei, lai 

ventilācijas sistēma ĪAV kamerās nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu. 

Kamerā ir mākslīgais apgaismojums, ko var pārslēgt arī nakts režīmā. Tāpat 

kamerās konstatējama slikta dienasgaismas caurplūde, tas izskaidrojams ar to, ka 

logiem priekšā ir metāla drošības konstrukcijas - žalūzijas.  

Ievērojot drošības prasības, aicinu demontēt metāla drošības konstrukcijas no 

kameru logiem, un nodrošināt kamerās dienasgaismu, kā tas paredzēts Aizturēto 

personu turēšanas kārtības likuma 7. panta sestajā daļā. 

 

Higiēna ĪAV 

 

Bauskas ĪAV ir mazgāšanās telpa aizturētām personām. Amatpersonas 

norādīja, ka mazgāšanās telpu personas var apmeklēt ne retāk, kā reizi septiņās 

dienās, vai pēc nepieciešamības. Amatpersonas informēja, ka dvieļi Bauskas ĪAV 

izsniegti netiek, un pēc mazgāšanās personas var noslaucīties vienīgi ar 

personīgajiem dvieļiem, ja tādi ir paņemti vai atnesti pienesumos.  

Vēršu uzmanību, ka dvieļu neesamība var objektīvi atturēt  personu no 

mazgāšanās telpu apmeklējuma, kas var sekmēt slimību izplatību ĪAV. Dvieļu 

glabāšana ĪAV kamerā atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa 

noteikumu Nr. 289 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā 

glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu” 2.1. punktam ir atļauta. Ņemot vērā 

minēto, aicinu pārskatīt esošo praksi, un nepieciešamības gadījumā izsniegt ĪAV 

ievietotajām personām dvieļus.  

Amatpersonas un ievietotās personas norādīja, ka ĪAV telpu un kameru 

uzkopšana tiek veikta divas reizes nedēļā. Noteikumu Nr. 726 5. un 12. punkts 

paredz, ka ĪAV telpu uzkopšanu jāveic ne retāk, kā reizi dienā. Ņemot vērā 
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iepriekšminēto, turpmāk nodrošināt ĪAV telpu uzkopšanu atbilstoši Noteikumu 

Nr. 726 prasībām. 

 

Pastaigu nodrošināšana ĪAV 

 

ĪAV ir ierīkots pastaigu laukums, tajā tiek veikta videonovērošana, ir 

izvietots piestiprināts sols. Pastaigu laukums ir daļēji segts ar polikarbonāta 

nojumi. Kā jau iepriekš tika minēts, nokļūt uz pastaigu laukumu var tikai caur 

pārmeklēšanas telpu. Turklāt personām riteņkrēslā nokļūšana uz pastaigu laukumu 

nebūtu iespējama, jo telpās ir augsti sliekšņi, kā arī no pārmeklēšanas telpas uz 

pastaigu laukumu ved stāvas trepes. 

Apskatot pastaigu laukuma teritoriju, konstatēts, ka tā nav aprīkota ar 

signālpogu. Signālpogas neesamība rada reālu risku, ka policijas reakcija uz 

dažādiem incidentiem (vardarbība aizturēto starpā, pašnāvības mēģinājums, utt.) 

varētu būt novēlota.  

 

Ēdināšana ĪAV 

 

Saskaņā ar Bauskas ĪAV amatpersonu sniegto informāciju, personu 

ēdināšanas pakalpojumus nodrošina privātais komersants, ar kuru ir noslēgts 

līgums. Bauskas ĪAV ēdināšana ir paredzēta trīs reizes dienā, tai skaitā arī siltais 

ēdiens. Ēdiens tiek piegādāts vienreizlietojamos traukos un tā kvalitāte esot laba.  

Turklāt ja ievietotā persona atsevišķi paprasot silto ūdeni, tas tiekot 

nodrošināts. Tomēr aptaujātās personas izteica sūdzības par ēdiena daudzumu, 

norādot, ka vakariņās ēdiena daudzums esot nepietiekams.  

Aicinām turpmāk aptaujāt ievietotās personas par ēdiena kvalitāti un pievērst 

uzmanību tā pietiekamībai. 

 

Apkopojot iepriekšminēto, aicinu: 

 

1. Nodrošināt ĪAV videonovērošanu atbilstoši Noteikumu Nr.153 prasībām. 

2. Nodrošināt ĪAV ar pilnvērtīgai funkciju izpildei nepieciešamo darbinieku 

skaitu. 

3. Nodrošināt, lai darbības (pārmeklēšana un biometrijas datu iegūšana) ar 

personām tiktu veiktas atsevišķās, atbilstoši šim mērķim  paredzētajās 

telpās, saskaņā ar Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2. pantu. 

4. Nodrošināt, ka ĪAV esošās personas tiek pienācīgi iepazīstinātas ar ĪAV 

iekšējo kārtību. 

5. Nodrošināt Noteikumu Nr. 726 2., 5. un 12. punktā noteiktās prasības 

attiecībā uz regulāru un pilnvērtīgu ĪAV telpu uzkopšanu, izdarot par to 

attiecīgu atzīmi atsevišķā žurnālā. 

6. Nodrošināt, ka personas ĪAV atrodas tik, cik tas ir nepieciešams 

procesuālo darbību veikšanai, bet ne ilgāk par 7 dienām, atbilstoši 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 1. pantā noteiktajam. 
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7. Pastaigu laukumā uzstādīt signālpogu, lai amatpersonas varētu 

nekavējoties reaģēt uz vardarbību aizturēto starpā, bēgšanas vai 

pašnāvības mēģinājumu utt. 

8.  Demontēt metāla drošības konstrukcijas - žalūzijas no kameru logiem, lai 

nodrošinātu kamerās dienasgaismu, kā tas paredzēts Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma 7. panta sestajā daļā. 

9.  Nodrošināt pietiekamu ventilāciju ĪAV kamerās.  

Aicinu izvērtēt un ievērot sniegtās rekomendācijas, kā arī mēneša laikā no šī 

dokumenta saņemšanas brīža informēt par veiktajām darbībām. Pateicos par vizītes 

laikā amatpersonu sniegto informāciju un sadarbību ar Tiesībsarga biroja 

darbiniekiem. 

 

  

Tiesībsargs                                                                                              Juris Jansons 
 

 

 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogs 

 

 


