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28.01.2020 Nr. 20/16/5-52552  

Uz                    Nr. ________ 

 

Par trūkumu novēršanu VP ZRP  

Bauskas iecirkņa Īslaicīgās  

aizturēšanas vietā 
 

                2020. gada 10. janvārī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde Bauskas 

iecirknī saņemta Tiesībsarga vēstule (reģistrēta DocVision ar Nr. 20/16-8282), kurā 

Tiesībsargs lūdz novērst trūkumus, kas konstatēti vizītes laikā 2019.gada 9. 

decembrī Bauskas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā.  

 

         1.  Informatīvā zīme par videonovērošanu ir izvietota uz ieejas durvīm ĪAV un 

pārējās ĪAV telpās kurās tiek veikta video novērošana, labi pārredzamā vietā, kur 

norādīta informācija par videonovērošanas pārziņa nosaukumu, adresi un 

kontakttālruni. Par Video novērošanas laika ilguma pagarinājumu, ĪAV darbinieks 

sastāda aktu, kur veic atzīmes, par video novērošanas nepieciešamības pamatojumu. 

 

         2. Bauskas iecirkņa Īslaicīgās aizturēšanas vietā dienesta pienākumus pēc štata 

veic viena amatpersona. Gadījumos, kad tiek ievesta aizturēta, apcietināta persona, 

vai tiek veikta daktiloskopēšana, vai persona tiek izvesta no īslaicīgās aizturēšanas 

vietas, vai lai nodrošinātu pastaigas svaigā gaisā, tiek pieaicināti tajā laikā 

dežurējošie Patruļpolicijas darbinieki. ĪAV dežurants bez piesaistīta otra darbinieka 

neatver kameras, neieved izolatorā, kā arī neizved no tā. 

 

         3. Lai nodrošinātu personas biometrijas datu iegūšanu atsevišķā telpā, šim 

nolūkam tiek izmantota ĪAV kamera  Nr. 6, kura nav paredzēta personu ievietošanai. 

 

         4. Katra ievietotā persona Bauskas iecirkņa Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek 

iepazīstināta ar Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 5. panta nosacījumiem,  
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ko katra ievietotā persona apliecina ar savu parakstu uz iestādes izstrādātas veidlapas 

“PARAKSTS”, kā arī ĪAV kamerās uz durvīm labi redzamās vietās ir izvietots jauns 

izraksts no Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 5. panta. 

 

         5. Aizrādījums par regulāru un pilnvērtīgu ĪAV telpu uzkopšanu ir informēta 

Valsts Nodrošinājuma aģentūra, kura atbild par ēkas apsaimniekošanu. Tika ieviests 

atsevišķs žurnāls, kur dežurants izdara atzīmi, par telpu uzkopšanu un tīrību. 

 

         6. VP ZRP Bauskas iecirknī konvojs uz ieslodzījuma vietām tiek organizēts 

divas reizes nedēļā  (pirmdienās un ceturtdienās). Nepieciešamības gadījumā pastāv 

iespēja šīs dienas mainīt. ĪAV  apcietinātās personas ir ievietotas procesuālo darbību 

veikšanai, maksimāli ievērojot atrašanās laiku līdz piecpadsmit dienām. Izņēmumu 

gadījumi, kad apcietinātais netiek etapēts uz ieslodzījumu vietu pamatojās tikai uz 

procesa virzītāja, vai Tiesas lūgumu. 

 

         7. Par nepieciešamību Bauskas iecirkņa ĪAV pastaigu laukumā uzstādīt 

signālpogu, demontēt metāla drošības konstrukcijas- žalūzijas no kameru logiem, lai 

nodrošinātu kamerās dienasgaismu, rakstiski tika informēta Nodrošinājuma valsts 

aģentūra. 

         8. Bauskas iecirkņa ĪAV kamerās ventilācija tiek nodrošināta pietiekamā 

apjomā, kā arī to vadot manuāli dažādos stipruma režīmos pielāgojoties ĪAV 

ievietoto personu lūgumiem. 

 

     

    

Priekšnieks                                                                            R.Karlsons 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 


