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Par vizīti Jēkabpils iecirkņa 

īslaicīgās aizturēšanas vietā 

 

 

Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskais padomnieks 

J.Siļčenko, Prevencijas daļas vecākā juriste S.Garsvāne un Prevencijas daļas jurists 

R.Liepiņš 2019. gada 20. septembrī bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts 

policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu 

(turpmāk – ĪAV, Jēkabpils ĪAV). Vizītes laikā informāciju sniedza Jēkabpils iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas priekšnieks R.Bērziņš, kā arī  ĪAV amatpersonas R.Seņkovs un 

V.Grīgs. 

Tiesībsarga biroja pārstāvji apskatīja Jēkabpils ĪAV telpas un pagaidu turēšanas 

telpas, veica pārrunas ar ĪAV amatpersonām un intervēja divas kriminālprocesuālajā 

kārtībā un vienu administratīvajā kārtībā ievietotu personu. 

 

[1] Pagaidu turēšanas telpa 

 

Jēkabpils iecirknī ir ierīkotas divas pagaidu turēšanas telpas ar slēdzamām restotām 

durvīm. Viena pagaidu turēšanas telpa atrodas blakus dežūrdaļai, ir aprīkota ar 

slēdzamām durvīm, tajā ir izvietots pie grīdas piestiprināts soliņš un ir paredzēts 
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mākslīgais apgaismojums. Kopumā minētās telpas platība atbilst normatīvajā regulējumā 

noteiktajiem 3 m2  un tajā vienlaicīgi varētu atrasties īslaicīgi līdz divām personām. 

Tomēr norādāms, ka vizītes dienā tika konstatēts, ka minēto pagaidu turēšanas telpu nav 

iespējams izmantot, jo viena no aizturētajām personām bija bojājusi durvju eņģes. 

Atbildīgās amatpersonas norādīja, ka kamēr minētās telpas durvis netiks salabotas, tajā 

netiks ievietotas personas.        

Savukārt otra pagaidu turēšanas telpa ir izvietota Jēkabpils iecirkņa pirmā stāva 

gaitenī un tās kopējā platība ir nedaudz lielāka par noteiktajiem 3 m2, kas ir vērtējams 

pozitīvi, kā arī tajā ir liels logs. Tādējādi, šajā pagaidu turēšanas telpā ir nodrošināts ne 

tikai mākslīgais apgaismojums, bet daļēji arī dienas gaisma. Arī minētajā telpā vienlaicīgi 

varētu atrasties īslaicīgi līdz divām personām.  

Tādējādi, Jēkabpils iecirknī tiek ievērota Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija 

noteikumu Nr. 735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas 

vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai” 8. punktā paredzētā prasība, ka pagaidu 

turēšanas vietā izvieto atsevišķi sievietes un vīriešus, kā arī nepilngadīgos un pilngadīgos.  

Saskaņā ar ĪAV darbinieku sniegto informāciju, pagaidu turēšanas telpā personas 

tiek ievietotas uz laiku, ne ilgāku par četrām stundām.  

Norādāms, ka Jēkabpils iecirkņa pagaidu turēšanas telpā tiek veikta nepārtraukta 

videonovērošana.    

 

[2] Vispārējie apstākļi ĪAV  

 

Norādāms, ka kopš iepriekšējās Tiesībsarga biroja pārstāvju vizītes, Jēkabpils ĪAV 

tika veikti remontdarbi un daļēji uzlaboti vispārējie sadzīves apstākļi, kas ir vērtējams 

pozitīvi.     

Tomēr akcentējams, ka Jēkabpils iecirkņa ieeja nav aprīkota ar nepieciešamo 

uzbrauktuvi, lai nodrošinātu Būvniecības likuma 4.panta sestajā daļā noteikto principu, 

ka “[..] būvniecībā ievēro vides pieejamības principu, saskaņā ar kuru būvniecības 

procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi 

atbilstoši tās lietošanas veidam”. 

Turklāt, Jēkabpils iecirkņa un ĪAV telpas atrodas ēkas otrajā stāvā, turklāt ēkai nav 

ierīkota uzbrauktuve, kā rezultātā tā nav piemērota personām ar funkcionālajiem 

traucējumiem (īpaši personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā) un netiek nodrošinātas vides 

pieejamības prasības.  

Sarunā ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, viena no ĪAV ievietotajām personām 

aizrādīja, ka kamerās ir auksts gaiss un tajās atrasties nav omulīgi. Minētā iemesla dēļ, 

dažas no ĪAV ievietotajām personām pat bija atteikušās doties pastaigā svaigā gaisā.   

Iepazīstoties ar vispārējiem apstākļiem Jēkabpils ĪAV tika konstatēts, ka atsevišķi 

aspekti neatbilst Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām. Tā, Jēkabpils 

ĪAV telpās un arī apskatītajās kamerās nebija nodrošināta atbilstoša gaisa temperatūra uz 

ko sarunā ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem norādīja arī ĪAV ievietotās personas. 

Savukārt, Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. pants paredz, ka “[..] kamerā 

nodrošina gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18 °C”.  

Neskatoties uz atbildīgo amatpersonu sniegto skaidrojumu, ka ĪAV telpās ieplūstošā 

gaisa temperatūra ir 22 °C, Tiesībsarga biroja pārstāvji novēroja, ka gan paši Jēkabpils 

ĪAV darbinieki uzturas telpās virsdrēbēs, gan arī  ĪAV ievietotās personas ir ģērbušās 

siltajās drēbēs.  
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ĪAV ir viena telpa procesuālo darbību veikšanai, mazgāšanās telpa un tualetes telpa, 

iežogots laukums pastaigām, gultas piederumu un higiēnas preču noliktava un 

saimniecības telpa (tiek izmantota kā virtuve darbinieku vajadzībām).    

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2. panta otrajā daļā ir definēts, kādas   

telpas ir izveidojamas un speciāli aprīkojamas ĪAV. Tomēr, Jēkabpils ĪAV ir iekārtota 

viena telpa, kas paredzēta vairāku funkciju veikšanai – procesuālo darbību veikšanai, 

personu apskates telpa un telpa biometrijas datu iegūšanai un fotografēšanai. Līdz ar to, 

izmantojot minēto telpu vienam mērķim, ĪAV nav iespējams izmantot citiem mērķiem, 

kā to paredz Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma normas (piemēram, veicot 

vienas personas pratināšanu, nav iespējams veikt citas personas pārmeklēšanu, 

fotografēšanu vai nodrošināt tikšanos ar aizstāvi). Tādējādi, Jēkabpils ĪAV netiek 

nodrošinātas Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2. pantā noteiktās prasības par 

ĪAV paredzētajām telpām noteiktu funkciju veikšanai.   

ĪAV gaitenī ir ierīkota darbavieta atbildīgai amatpersonai, pie kuras glabājas darba 

informācija – dažādi ĪAV reģistrācijas žurnāli. Tiesībsarga biroja darbinieki izlases 

kārtībā iepazinās ar ierakstiem atsevišķos Jēkabpils ĪAV reģistrācijas žurnālos.   

Blakus ĪAV dežuranta darba vietai, gaitenī pie sienas atrodas piestiprināta 

informācija par aizturēto personu tiesībām latviešu, angļu un krievu valodās, kā arī 

informācija par normatīvajos aktos noteiktajiem principiem un ĪAV dienas kārtība. 

Tomēr akcentējams, ka teksta izvilkums no Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 

ir bijis izdrukāts vecajā redakcijā un nesniedz pilnvērtīgu informāciju par aizturētās 

personas tiesībām ĪAV.  

Atbildot uz jautājumu, vai Jēkabpils ĪAV nonāk arī nepilngadīgās personas, ĪAV 

darbinieki paskaidroja, ka tādi gadījumi ir bijuši.  

Sarunas gaitā ar ĪAV amatpersonām tika noskaidrots, ka viņi nav informēti par 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2018. gada 19. aprīļa grozījumiem, kuru  

5. panta 6 .2 daļa paredz, ka “[..] nepilngadīgajam aizturētajam īslaicīgās aizturēšanas 

vietā ir tiesības uz vienu stundu ilgu satikšanos vienatnē ar ne vairāk kā diviem 

tuviniekiem, ja tas netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu. Tuvinieki satikšanos 

iepriekš saskaņo ar procesa virzītāju”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu veikt nepieciešamos pasākumus, lai Jēkabpils 

ĪAV amatpersonas savlaicīgi tiktu informētas par aktuālajām izmaiņām normatīvajā 

regulējumā, kas attiecināmi uz ĪAV paredzētajiem apstākļiem un aizturēto personu 

tiesību ievērošanu.   

Jēkabpils ĪAV tiek veikta koplietošanas telpu un kameru videonovērošana. Saskaņā 

ar Jēkabpils ĪAV amatpersonu sniegto informāciju, aizturēto personu videonovērošana 

tiek veikta patstāvīgi arī gadījumos, ja persona atrodas ĪAV ilgāk par 48 stundām. 

Norādāms, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 153 “Kārtība, kādā policija 

veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā 

iegūto datu apstrādi” (spēkā kopš 2017. gada 21. marta) 4. punktā noteikto, 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). Savukārt, minēto 

noteikumu 5. punktā ir atrunāts, ka tādu personu novērošana, kuras ievietotas īslaicīgās 

aizturēšanas vietā ilgāk par 48 stundām, un tādu apcietināto un notiesāto personu 

novērošanu, kuras pārvietotas no izmeklēšanas cietuma vai brīvības atņemšanas iestādes, 

veic, ja ir pamats uzskatīt, ka persona var bēgt vai nodarīt kaitējumu sev, īslaicīgās 

aizturēšanas vietā darbiniekam vai citām personām, vai īpašumam. Tomēr norādāms, ka 
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Jēkabpils ĪAV amatpersonas nevarēja uzrādīt Tiesībsarga biroja pārstāvjiem aizturēto 

personu individuālo izvērtējumu rezultātus, kas  liecinātu par nepieciešamību novērot 

personas ilgāk par 48 stundām, kā to paredz iepriekš minēto noteikumu 6. punkts.  

Papildus akcentējams, ka Jēkabpils ĪAV nav izvietota informatīva zīme ar 

brīdinājumu par to, ka telpās tiek veikta videonovērošana. 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” 8. un 

9. punkts paredz kārtību, ka attiecībā uz veikto videonovērošanu labi redzamā vietā ir 

jābūt izvietotai īpašai informatīvai zīmei, kurā jāiekļauj informāciju par 

videonovērošanas mērķi, pārziņa nosaukumu, adresi un kontakttālruni. Pamatojoties uz 

iepriekš minēto, Jēkabpils ĪAV netiek nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās prasības 

attiecībā uz kārtību, kādā veicama videonovērošana.  

Jēkabpils ĪAV amatpersonas norādīja, ikdienā ĪAV atrodas tikai viens policijas 

darbinieks. Savukārt nepieciešamības gadījumā ĪAV tiek pieaicināts policijas darbinieks 

no Jēkabpils iecirkņa dežūrdaļas. Tomēr atzīmējams, ka ĪAV telpas atrodas aptuveni 50 -

 70 metru attālumā no Jēkabpils policijas iecirkņa dežūrdaļas. Tādējādi ārkārtas 

situācijās, ĪAV esošā amatpersona nevarēs nekavējoties reaģēt uz notiekošo, gan sniedzot 

nepieciešamo palīdzību, gan arī vienlaicīgi sazināties ar citiem darbiniekiem un 

palīdzības dienestiem. Kā rezultātā tiks apdraudēta ne tikai pašas amatpersonas drošība 

un dzīvība, bet arī sabiedrības drošība kopumā. 

Jēkabpils ĪAV atļauts saņemt pienesumos un glabāt kamerās tikai tos priekšmetus, 

kuri ir noteikti Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 289 “Noteikumi 

par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu”.  

Saskaņā ar ĪAV amatpersonu sniegto informāciju, kā laba tika novērtēta sadarbība 

ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem un juridiskās palīdzības 

sniedzējiem. Piemēram, pie aizdomām par veselības pasliktināšanos tiek saukta 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un nepieciešamības gadījumā aizturētās 

personas tiek hospitalizētas. Pēc personu lūguma ĪAV amatpersonas nodrošina tikšanos 

ar advokātiem, kā arī nepieciešamības gadījumos tiek pieaicināti tulki.  

Lai gan Jēkabpils ĪAV amatpersonas norādīja, ka ĪAV netiek ievietotas personas ar 

funkcionālajiem traucējumiem, vēršu uzmanību, ka kopumā ĪAV kameru un tajās 

izvietoto sanitāro mezglu lielums nepieļauj pat varbūtību, ka tajās varētu iekļūt un 

atrasties personas ar funkcionālajiem traucējumiem (īpaši personas, kuras pārvietojas 

riteņkrēslā).  

Norādāms, ka mazgāšanās telpā personas, kuras pārvietojas riteņkrēslā iekļūt 

nevarēs, jo tās kopējā platība nav atbilstoša minimālajam izmēram, lai persona riteņkrēslā 

varētu tajā brīvi pārvietoties. Turklāt, arī nokļūšana uz pastaigu laukumu būs apgrūtinoša, 

jo saistīta ar vairāku šķēršļu šķērsošanu – gaiteņos ir vairāki sliekšņi, kurus persona 

riteņkrēslā nevarēs pārvarēt.  

 

[3] Personu ievietošana ĪAV 

 

Pirms ievietošanas ĪAV persona nonāk procesuālo darbību veikšanas telpā, kur tiek 

veikta personas pārmeklēšana. Kā jau tika norādīts iepriekš, Jēkabpils ĪAV ir iekārtota 

tikai viena telpa, kas vienlaikus ir paredzēta vairāku funkciju veikšanai – procesuālo 

darbību veikšanai, personu apskates telpa un telpa biometrijas datu iegūšanai un 

fotografēšanai.  
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Ikvienas personas pārmeklēšana tiek fiksēta attiecīgajā žurnālā. Ņemot vērā, ka 

Jēkabpils iecirknī strādā abu dzimumu darbinieki, ĪAV darbinieki norādīja, ka viņiem 

neesot bijušas grūtības ar pretējā dzimuma aizturēto personu pārmeklēšanu.  

Jēkabpils ĪAV amatpersonas norādīja, ka pirms ievietošanas kamerā, ikvienai 

personai tiek izskaidroti iekšējās kārtības noteikumi un dienas kārtība ĪAV, par ko 

personai ir jāparakstās attiecīgajā žurnālā. Savukārt viena no intervētajām personām 

norādīja Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, ka nav tikusi informēta par savām tiesībām un 

iespēju izmantot mazgāšanās telpas. Cita intervētā persona minēja, ka ĪAV mazgāšanās 

telpas var izmantot tikai vienu reizi 10 dienās. Savukārt, trešā intervētā persona norādīja, 

ka ir tikusi informēta par iespēju apmeklēt mazgāšanās telpas.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto secināms, ka Tiesībsarga biroja pārstāvjiem tika 

sniegta pretrunīga informācija par to, kādā veidā personas nonākot Jēkabpils ĪAV saņem 

skaidrojumu par viņu tiesībām attiecībā uz personīgās higiēnas jautājumiem. 

Gadījumos, ja persona vēlas sazināties ar advokātu, Jēkabpils ĪAV amatpersonas 

nodrošina, ka personai jebkurā laikā ir iespēja satikties ar savu likumisko aizstāvi. 

Savukārt, ja persona vēlas nosūtīt korespondenci (piemēram, tiesai, iesniegumu 

tiesībsargam, vēstuli radiniekiem u.c.), tad ĪAV amatpersonas ir pretīmnākošas un no 

Jēkabpils iecirkņa ir iespējams saņemt gan papīru vēstuļu rakstīšanai, gan pastmarkas un 

arī aploksnes, to tālākai reģistrēšanai un nosūtīšanai adresātiem.  

Tiesībsarga biroja pārstāvji pārliecinājās, ka Jēkabpils ĪAV ir pieejamas aploksnes, 

kuras var tikt izsniegtas aizturētajām personām, ja ir izteikta vēlme nosūtīt korespondenci 

slēgtā veidā (nepakļaujot to pārbaudei), Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un 

Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajām iestādēm.    

Papildus, ikviena persona var vērsties ar rakstisku sūdzību un/vai priekšlikumiem 

par apstākļiem Jēkabpils ĪAV un administrācija šādas sūdzības izvērtēs. 

 

[4] Kameras ĪAV 

 

Jēkabpils ĪAV kopumā ir 7 kameras, kurās ir paredzētas vietas 16 personām (6 

kameras – kriminālprocesuālajā kārtībā ievietotām personām un 1 – administratīvajā 

kārtībā ievietotām personām). Saskaņā ar Jēkabpils ĪAV amatpersonu sniegto 

informāciju, no kopumā esošajām 16 vietām, 12 ir paredzētas kriminālprocesuālajā 

kārtībā ievietotām personām un 4 - administratīvajā kārtībā ievietotām personām.  

Kamerās ir paredzēts ievietot no 2 līdz 4 personām, katrai personai nodrošinot 

atsevišķu gultu, pie grīdas piestiprinātu galdu un solu. Savukārt, sanitārais mezgls ir 

pilnībā atdalīts no pārējās kameras telpas un tajā atrodas metāla tualetes pods un izlietne, 

kas pieslēgti ūdensvadam.  

Norādāms, ka vienā no apskatītajām kamerām sanitārā mezgla durvīm bija sabojāts 

slēdzenes mehānisms, kā rezultātā persona, kas atradās minētajā kamerā, bija spiesta 

fiksēt tualetes durvis ar papīra gabaliņu. Ņemot vērā minēto, aicinu Jēkabpils ĪAV 

amatpersonas regulāri pārbaudīt kameru tehnisko stāvokli, nodrošinot savlaicīgu 

trūkumu/neatbilstību novēršanu.        

Ikviena persona nonākot ĪAV kamerā tiek nodrošināta ar gultas piederumiem - 

matraci un segu, kuras tiekot regulāri dezinficētas. Savukārt, attiecībā uz iespējamo 

gultasveļas izsniegšanu, ĪAV amatpersonas paskaidroja, ka agrāk ir bijusi tāda prakse, 

tomēr, lai novērstu iespējamos drošības riskus un nepieļautu ĪAV nonākušo personu 

suicīda mēģinājumus, šāda prakse tikusi pārtraukta.  
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Jēkabpils ĪAV kamerās tiek nodrošināts mākslīgais apgaismojums, ir paredzēta 

centralizētā apkure un arī mākslīgā ventilācija. Savukārt, vizītes laikā ĪAV ievietotās 

personas informēja Tiesībsarga biroja pārstāvjus, ka atrašanās kamerās nav komfortabla, 

jo telpās ir auksts un mitrs gaiss.  

Arī attiecībā uz mākslīgās ventilācijas nodrošināšanu jānorāda, ka ienākot kamerās 

bija jūtams sasmacis gaiss, kas bija saistīts ar nepienācīgu ventilāciju.  

Papildus tika konstatēts, ka ĪAV visās kamerās pie logiem ir piestiprinātas metāla 

restes un žalūzijas, kas nodrošina minimālu dabisko apgaismojumu.  

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 4. punkts paredz, 

ka, ja kamera atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, tad kamerā ierīko 

signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai. Norādams, ka Jēkabpils ĪAV kamerās, 

kuras atrodas ārpus darbinieku redzamības nav ierīkotas signālpogas ĪAV darbinieku 

izsaukšanai, kā rezultātā personas ir spiestas klauvēt pie kameras durvīm. Pamatojoties uz 

iepriekš minēto, aicinu Jēkabpils ĪAV ievērot normatīvajā regulējumā noteiktās normas.         

 

[5] Higiēna ĪAV 

 

Vizītes laikā tika konstatēts, ka kopumā Jēkabpils ĪAV telpas ir slikti uzkoptas, kas 

radīja priekšstatu par problēmām ar higiēnas prasību ievērošanu Jēkabpils ĪAV.  

Norādāms, ka ĪAV mazgāšanas telpas un arī kamerās esošo sanitāro mezglu 

stāvoklis nepārprotami liecināja par faktu, ka tie ilgstoši nav tīrīti un dezinficēti pienācīgā 

veidā. Turklāt, apskatītajās kamerās un arī mazgāšanās telpā tika konstatēta nepatīkama 

smaka. Tomēr uz Tiesībsarga biroja pārstāvju jautājumu, cik bieži ir paredzēta telpu 

uzkopšana, ĪAV atbildīgie darbinieki informēja, ka vidēji vienu reizi nedēļā. Savukārt 

kameras tiek uzkoptas tajā brīdī, kad tiek atbrīvotas vai etapētas tajās ievietotās personas.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto secināms, ka ĪAV netiek nodrošinātas Ministru 

kabineta 2016. gada 16. novembra noteikumu Nr. 726 “Higiēnas prasības īslaicīgās 

aizturēšanas vietā” 2., 5. un 12. punktā noteiktās prasības, attiecībā uz īslaicīgās 

aizturēšanas vietas telpu un to aprīkojuma uzturēšanu tīrībā un darba kārtībā. 

Jēkabpils ĪAV darbinieki norādīja, ka visām ĪAV ievietotajām personām tiek 

izsniegta sega, matracis, kā arī higiēnas preces - zobu pasta, zobu birstes un ziepes. Tāpat 

tika norādīts, ka pēc personas lūguma tiek nodrošināta arī iespēja izmantot mazgāšanās 

telpu.  

Jautājumā par nepieciešamajiem uzlabojumiem Jēkabpils ĪAV viena no aptaujātām 

personām norādīja, ka kameras netiek tīrītas. Tādējādi, minētā persona bija spiesta lūgt 

izsniegt viņai uzkopšanas līdzekļus un patstāvīgi uzkopt savu kameru.    

 

[6] Pastaigu nodrošināšana ĪAV 

 

Jēkabpils ĪAV ir ierīkots pastaigu laukums, kura augšējā daļa ir slēgta ar nojumi, kā 

rezultātā sliktos laikapstākļos personām var tikt nodrošinātas pastaigas svaigā gaisā. 

Minētajā pastaigu laukumā tiek veikta arī videonovērošana.  

Lai gan ĪAV darbinieki norādīja, ka smēķēšana ĪAV nav atļauta, tomēr vizītes laikā 

pastaigu laukumā zem soliņa bija manāmi cigarešu izsmēķi, kas pirmšķietami ļauj 

apšaubīt ĪAV amatpersonu apgalvojumu ticamību un Tabakas izstrādājumu, augu 

smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā un 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā noteikto smēķēšanas aizlieguma ievērošanu.  
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Turklāt, Jēkabpils ĪAV pastaigu laukuma stāvoklis (tai skaitā, caur asfaltbetona 

segumu izaugušās nezāles) liecināja par faktu, ka tas ilgstoši nav tīrīts un uzkopts 

pienācīgā veidā.        

Pamatojoties uz iepriekš minēto secināms, ka Jēkabpils ĪAV netiek nodrošinātas 

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

īslaicīgās aizturēšanas vietā” 6. punktā noteiktās prasības, attiecībā uz aizturēto 

pastaigām svaigā gaisā paredzētā iežogotā laukuma seguma uzkopšanu un uzturēšanu 

tīrībā un darba kārtībā. 

 

[7] Ēdināšana ĪAV 

 

Saskaņā ar Jēkabpils ĪAV darbinieku sniegto informāciju, personu ēdināšanas 

pakalpojumus nodrošina privātais komersants, ar kuru ir noslēgts līgums.  

Jēkabpils ĪAV ir paredzēta ēdināšana trīs reizes dienā (vienu reizi dienā tiek 

nodrošināts arī siltais ēdiens), kura daudzums un kvalitāte ir atbilstoša. Tiesībsarga biroja 

pārstāvju aptaujātās personas sūdzības par ēdiena kvalitāti un daudzumu nav izteikušas.  

 

[8] Tiesībsarga secinājumi un rekomendācijas 

 

Ņemot vērā Tiesībsarga biroja darbinieku vizītes laikā konstatētās 

neatbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, aicinu izvērtēt un ievērot 

turpmāk norādītās rekomendācijas: 

1. Pilnvērtīgu normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, 

nodrošināt Jēkabpils ĪAV atbilstošu darbinieku skaitu.      

2. Nodrošināt Jēkabpils ĪAV atbilstību normatīvajā regulējumā noteiktajām vides 

pieejamības prasībām. 

3. Nodrošināt regulāru ĪAV kameru tehniskā stāvokļa pārbaudi, lai savlaicīgi 

novērstu radušos trūkumus vai neatbilstības.  

4. Nodrošināt ĪAV ievietoto personu videonovērošanu atbilstoši Ministru kabineta 

2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, 

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

noteiktajām prasībām. 

5. Nekavējoši nodrošināt Ministru kabineta 2016. gada 16. novembra noteikumu 

Nr. 726 “Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā” noteiktās prasības attiecībā uz 

regulāru un pilnvērtīgu ĪAV telpu un pastaigu laukuma uzkopšanu. 

6. Regulāri informēt Jēkabpils ĪAV atbildīgos darbiniekus par aktuālajiem 

grozījumiem normatīvajos aktos, nodrošinot, ka ĪAV nonākušajām personām sniegtā 

informācija par aizturēto personu tiesībām atbilst Aizturēto personu turēšanas kārtības 

likuma aktuālajai redakcijai. Papildus nodrošināt, ka arī ĪAV redzamā vietā izvietotā 

informācija un izvilkumi no normatīvajiem aktiem atbilstu pēdējiem aktuālajiem 

grozījumiem.    

7. Nodrošināt Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma noteiktās prasības 

attiecībā uz: 

- īslaicīgās aizturēšanas vietā paredzētajām telpām noteiktu funkciju veikšanai 

(proti, - atsevišķu telpu procesuālo darbību veikšanai, personu apskates telpu, telpu 

biometrijas datu iegūšanai un fotografēšanai);   

- signālpogu uzstādīšanu ĪAV kamerās, lai personām būtu iespēja savlaicīgi izsaukt 

darbiniekus. 
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- likuma normas ievērošanu par gaisa temperatūru, kas kamerās nevar būt zemāka 

par 18 °C.  

- likuma normas ievērošanu par paredzēto ventilāciju ĪAV telpās. 

 

Aicinu iepazīties ar sniegtajām rekomendācijām, kā arī veikt nepieciešamās 

darbības cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanai Jēkabpils iecirknī, informējot 

tiesībsargu par rekomendāciju izpildi viena mēneša laikā no šī dokumenta saņemšanas 

brīža. 

 

Pateicos par vizītes laikā Jēkabpils ĪAV amatpersonu sniegto informāciju un 

sadarbību ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem. 

 

 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsargs        J.Jansons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

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

 

 

 

 


