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01.11.2019 Nr. 20/16/5-567299  

Uz 28.10.2019. Nr.1-5/144 

 

Par trūkumu novēršanu VP ZRP  

Jēkabpils iecirkņa Īslaicīgās  

aizturēšanas vietā 
 

                2019.gada 28.oktobrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde 

Jēkabpils iecirknī saņemta Tiesībsarga vēstule (reģistrēta DocVision ar Nr. 20/16-

271183), kurā Tiesībsargs lūdz novērst trūkumus, kas konstatēti vizītes laikā š.g. 

20.septembrī Jēkabpils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā.  

         1. Jēkabpils iecirkņa Īslaicīgās aizturēšanas vietā dienesta pienākumus pēc 

štata veic viena amatpersona. Gadījumos, kad tiek ievestas aizturētās, apcietināta 

personas, 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. 

        2. Par Jēkabpils iecirkņa un Īslaicīgās aizturēšanas vietas atbilstību vides 

pieejamības prasībām ir informēta Valsts Nodrošinājuma aģentūra, kura atbild par 

ēkas apsaimniekošanu. 

        3. Par Jēkabpils iecirkņa pagaidu turēšanas telpu un Īslaicīgās aizturēšanas 

vietas telpu, iekārtas un inventāra bojājumiem pēc to konstatēšanas nekavējoties tiek 

informēta Valsts Nodrošinājuma aģentūra, kura atbild par ēkas apsaimniekošanu. 

Par videokameru bojājumiem, nekavējoties tiek informēts Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs. 

        4.  Informatīvā zīme par videonovērošanu pagaidu turēšanas telpā ir un bija 

izvietota uz ieejas durvīm ĪAV, labi pārredzamā vietā ar 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.  
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      5. Jēkabpils ĪAV un pastaigu lakuma uzkopšanu, nodrošina komersants, ar kuru 

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir noslēgusi pakalpojuma līgumus. Dušas 

apmeklējumu, aizturētās personas var izmantoto neierobežoti, pēc lūguma 

izteikšanas.  Jūsu vizītes laikā pastaigu laukumā konstatētie cigarešu izsmēķi ir pašu 

Jēkabpils ĪAV darbinieku izmesti. Aizturēto personu personiskajās mantās un 

pienesumos netiek atļauti tabakas izstrādājumi, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Tika veiktas pārrunas ar Jēkabpils ĪAV darbiniekiem par higiēnas normu ievērošanu, 

tai skaitā, aizliegumu smēķēt ĪAV telpās un teritorijā. 

         6. Īslaicīgās aizturēšanas vietas amatpersonām ir pieejams datorizēts 

normatīvo aktu aktuālais regulējums, ar ko viņi iepazīstas e-mācību vidē, kas ir 

speciāli izveidota, lai informācija, kas attiecas uz īslaicīgās aizturēšanas vietu darba 

organizāciju un citiem reglamentējošiem dokumentiem būtu darbiniekiem pieejama.  

         7. Jēkabpils iecirkņa Īslaicīgās aizturēšanas vietā ir iekārtota atsevišķa telpa 

aizturēto apskates veikšanai, citas funkcijas šajā telpā vairs netiks veiktas. Uz 

aizrādījumu par nepilngadīgo ievietoto personu tiesību ievērošanu, tad 

paskaidrojam, ka Jēkabpils iecirkņa Īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietotām 

aizturētām, nepilngadīgām personām nekad nav bijis liegts satikties ar radiniekiem. 

Šo procesu organizē procesa virzītājs, pēc aizturētās nepilngadīgās personas 

tuvinieku rakstiska lūguma. Kā arī Jēkabpils iecirkņa ēkā ir ierīkotas speciālas 

telpas,  atbilstoši normatīvajiem aktiem darbam ar nepilngadīgajiem. Līdz šim 

sūdzības par to, ka kādai no nepilngadīgām personām ir bijis liegts tikties, nav. Kā 

arī izskaidroju, ka telpa biometrijas datu iegūšanai un fotografēšanai ir izvietota 

nevis Jēkabpils ĪAV, bet gan Jēkabpils iecirkņa ēkā. 

            Kā arī jau iepriekš minējām, ka Jēkabpils ĪAV ēka atrodas Valsts 

Nodrošinājuma aģentūra pārvaldībā, kura atbild par ēkas apsaimniekošanu, tad 

signālpogu uzstādīšana ĪAV kamerās, lai ievietotām personām būtu iespēja 

savlaicīgi izsaukt darbiniekus; likuma normas ievērošana par gaisa temperatūru, kas 

kamerās nevar būt zemāka par 18 °C; likuma normas ievērošana par paredzēto 

ventilāciju ĪAV telpās ir Valsts Nodrošinājuma aģentūras ziņā. 

         8. Katra ievietotā persona Jēkabpils iecirkņa Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek 

iepazīstināta ar Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 5. panta nosacījumiem,  

ko katra ievietotā persona apliecina ar savu parakstu uz iestādes izstrādātas veidlapas 

“PARAKSTS”. 

    

Priekšnieks                                                                            R.Karlsons 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

 


