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Par veiktajām darbībām

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē (turpmāk – VP LRP) tika
saņemta Jūsu 2019.gada 23.maija vēstule Nr.1-5/85 “Par vizīti Daugavpils
īslaicīgās aizturēšanas vietā”, informējam, ka tika izvērtētas Jūsu vēstulē sniegtas
rekomendācijas un tika veiktas sekojošas darbības:
1. tika izanalizēta VP LRP Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas
Konvoja/ĪAV rotas īslaicīgas aizturēšanas vietas (turpmāk – ĪAV)
Daugavpilī iekšējā kārtība un tika izstrādāts iekšējais normatīvai akts,
kurā ir noteikts, ka no 2019.gada 10.jūnija ĪAV ievietoto personu
videonovērošanu veic ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 21.marta
noteikumus Nr.153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot
tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultāta iegūto datu
apstrādi”. Tāpat informēta VP Galvenās kartības policijas pārvalde par
nepieciešamību veikt atbilstošus grozījumus VP iekšējos noteikumos, kas
reglamentē darba organizāciju ĪAV, lai ieviestu vienotu praksi visās VP
ĪAV;
2. tika sagatavota un nosūtīta vēstule Nodrošinājuma valsts aģentūrai,
noradot par ĪAV telpu savlaicīgu un pienācīgu uzkopšanu atbilstoši
2016.gada 16.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.726
“Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā”;
3. ĪAV telpa otrajā stāvā (bez aprīkojuma un logiem, pārklāta ar mīksto
sarkanu materiālu) tika slēgta (liegta ĪAV ievietoto personu ievietošana)
un nav pieejama ĪAV dežūrmaiņas amatpersonām;
4. ĪAV amatpersonām ir piekļuve visām ĪAV telpām (izņemot 3.punktā
noradītai telpai). Jūsu vēstulē minētajai telpai ĪAV amatpersonām
piekļuve tika nodrošināta un tā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir
izmantojama procesuālu darbību veikšanai;
5. tika veikti pasākumi (normatīvo aktu tulkojumi) un šobrīd notiek ĪAV
ievietoto personu informēšana un iepazīstināšana ar spēkā esošajām
normatīvo aktu redakcijām;

6. tika sagatavota un nosūtīta vēstule Nodrošinājuma valsts aģentūrai par
nepieciešamību veikt rekonstrukcijas darbus ĪAV telpās, proti aprīkot
kāpnes, lai pa tām būtu iespējams pārvietoties ĪAV ievietotajām
personām ar kustības traucējumiem (ratiņkrēslā).
7. pastaigu laukuma jumts ir aprīkots ar atveramām daļām (logiem) dabīgai
ventilācijai. Ņemot vērā nepieciešamību, atbilstoši laika apstākļiem un
nolūkā nodrošināt maksimālo svaiga gaisa pieejamību, daļas (logi) tiek
atvērtas/aizvērtas. Tāpat par minēto problēmu tika sagatavota un nosūtīta
vēstule Nodrošinājuma valsts aģentūrai;
8. ĪAV stingri tiek ievēroti Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma
2.panta otrās daļas nosacījumi, proti meklēšanā esošās apcietinātās
personas un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas pēc aizturēšanas
tiek ievietotas ĪAV un tiek uzturētas ĪAV līdz to pārvietošanai uz
izmeklēšanas cietumu vai brīvības atņemšanas iestādi, bet ne ilgāk par
septiņām darba dienām. Tāpat minētie nosacījumi, iespēju robežās un
mūsu kompetences ietvaros, stingri tiek ievēroti attiecībā pret pārējām
ĪAV ievietotajām personām;
9. ievietojot personu ĪAV, ĪAV dežūrmaiņas amatpersonas informē personu
par iespēju jebkurā laikā apmeklēt dušu, kā arī, veicot dežūrmaiņas
pieņemšanu/nodošanu un veicot kameru apgaitu, personas tiek iztaujātas
par sūdzībām, informētas par tiesībām apmeklēt dušas telpu un pastaigu
laukumu un jebkurai personai ir iespēja informēt par vēlmi apmeklēt
dušu vai iet uz pastaigu svaigā gaisā. Atbilstoši Valsts policijas 2006.gada
noteikumu Nr.8 71.punktam, 2013.gadā ĪAV ir ieviests brīvas formas
žurnāls, kurā ĪAV ievietotās personas parakstās par dušas apmeklējumu,
tādējādi tiek fiksēts katrs dušas apmeklējums. Pamatojoties uz
augstākminēto, var secināt, ka visas ĪAV ievietotās personas pietiekama
līmenī ir informētas par savām tiesībām apmeklēt duša telpu.
Priekšnieka p.i.

G.Mednis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

