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Latvijas Republikas
Tiesībsarga birojam

Par Tukuma policijas iecirkņa ĪAV
Š.g. 23.maijā VP Zemgales RP saņēma Latvijas Republikas Tiesībsarga atzinumu par
konstatētajiem trūkumiem Tukuma policijas Īslaicīgās aizturēšanas vietā (turpmāk tekstā – ĪAV).
Informējam Jūs par veiktajiem pasākumiem:
Procesuālo darbību telpa, kas atrodas Tukuma iecirknī blakus dežūrdaļai, nav Īslaicīgas
aizturēšanas vietas sastāvdaļa, bet gan tas ir kabinets procesuālo darbību veikšanai (paskaidrojumu
pieņemšana, mantu apskate u.t.t). Jūsu ieteikumā minētā caurule, kas bija piestiprināta pie sienas,
ir demontēta.
Blakus minētajai telpai, esošajam “restotajam” nodalījumam, kas kādreiz tika izmantots par
pagaidu aizturēšanas telpu, pēc Jūsu ieteikuma, tika izņemtas durvis, lai neradītu šaubas par šīs
telpas izmantošanu.
Informējam Jūs, ka aizturēto personu nodotās un izņemtās mantas glabājas ĪAV gaitenī divos
atsevišķos skapjos. Viens skapis ir paredzēts to mantu glabātuvei, ko personai ir aizliegts glabāt
īslaicīgās aizturēšanas vietā (telefoni, asi priekšmeti u.t.t), Savukārt, otrs – pārējām mantām
(higiēnas priekšmeti, ielas apavi, rezerves drēbes u.t.t.) Atsevišķas mantu glabātuves
nepieciešamas lai novērstu iespēju, ka dušas apmeklējuma laikā, aizturētais pieejot pie savu mantu
skapja, lai, piemēram, paņemtu dušas želeju, var piekļūt priekšmetiem kuri nedrīkst atrasties pie
aizturētā. Šāda kārtība ir ieviesta, lai nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu.
Jūsu Vizītes laikā pastaigu laukumā konstatētie cigarešu izsmēķi ir pašu ĪAV darbinieku
izmesti. Aizturēto personu mantās un pienesumos netiek atļauti tabakas izstrādājumi, ievērojot
normatīvo aktu prasības. Tika veiktas pārrunas ar ĪAV darbiniekiem par higiēnas normu
ievērošanu, tai skaitā, aizliegumu smēķēt Izolatora telpās.
Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 9.panta 1.daļas 1.punkts paredz, ka “aizturētajam
ir garantēta šāda veselības aprūpe par valsts budžeta līdzekļiem: neatliekamā medicīniskā
palīdzība, kā arī palīdzība traumu, akūtu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos
un to ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi”. Policijas amatpersonām nav deleģētas tiesības pašiem

izvērtēt medicīniskās palīdzības sniegšanas nepieciešamību, tādēļ ir veiktas papildus pārrunas ar
darbiniekiem, kuri tiek norīkoti pildīt dienesta pienākumus Īslaicīgās aizturēšanas vietā, skaidrojot
šo tiesību normu.
VP ZRP Tukuma iecirknī konvojs uz ieslodzījuma vietām tiek organizēts divas reizes nedēļā
(otrdienā un piektdienā). Nepieciešamības gadījumā pastāv iespēja šīs dienas mainīt. ĪAV
aizturētās personas ir ievietotas procesuālo darbību veikšanai, maksimāli ievērojot atrašanās laiku
līdz septiņām darba dienām. Izņēmumu gadījumi, kad aizturētas netiek etapēts uz ieslodzījumu
vietu tiek dokumentēti un pamatojās tikai uz procesa virzītāja, vai Tiesas lūguma.
ĪAV uzkopšanu, nodrošina komersants, ar kuru Nodrošinājuma valsts aģentūra ir noslēgusi
pakalpojuma līgumus, un uzkopšanas reizes tiek fiksētas grafikā, kas atrodas ĪAV pie sienas.
Par konstatētajiem trūkumiem Gultas piederumu noliktavā (atsevišķā kamerā). Informējam Jūs,
ka telpā glabājās “tīrie” un “netīrie” gultas piederumi, kas glabājas vienā telpā. “Tīrie” gultas
piederumi pēc ķīmiskās tīrīšanas atrodas polietilēna maisos, savukārt “netīrie” tiek novietoti
maisos, atsevišķi telpas stūrī. Ir veiktas pārrunas ar ĪAV darbiniekiem, pievēršot pastiprinātu
uzmanību higiēnas normu ievērošanā.
Dušas apmeklējumu aizturētās personas var izmantoto ne retāk kā reizi 7 dienās, tomēr pēc
atsevišķa lūguma izteikšanas tas tiek nodrošināts biežāk – reizi trīs vai četrās dienās. Atsevišķi
Ieslodzīto personu lūgumi tiek izvērtēti, un pēc tā brīža iespējām viņiem tiek dota iespēja
nomazgāties biežāk, nekā tikai pēc septiņu dienu atrašanās ĪAV.
Lai nodrošinātu atsevišķu telpu pārmeklēšanai, šim nolūkam tiek izmantota ĪAV kamera
Nr:10.
Šobrīd, pastaigu vešanas laikā, tiek nodrošināta divu policijas amatpersonu atrašanās ĪAV,
viena no kurām atrodas pie pastaigu laukuma durvīm un novēro pastaigas, papildus dežurējošā
inspektora videonovērošanas uzraudzībai. Par nepieciešamību visā Tukuma iecirkņa ĪAV ierīkot
trauksmes pogas, rakstiski, tika informēta Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Konstatētie trūkumi kameru aprīkojumā ir radušies aizturēto personu inventāra bojājumu
rezultātā. Par katru bojāto priekšmetu ir informēta Nodrošinājuma valsts aģentūra, kā arī par šiem
gadījumiem ir uzsākti kriminālprocesi. Par bojājumiem un trūkumiem atkārtoti, rakstiski,
informēta Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Par videonovērošanas nepieciešamību kamerās esam rakstiski informējuši Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru.
Papildus informējam Jūs, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa
telpu nodrošināšanai, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir izraudzījusies komersantu, kas nodrošinās
telpu nomu, tai skaitā jaunas Īslaicīgās aizturēšanas vietas izbūvi un nomu.
Pielikumā: 1. Vēstule Valsts policijas Informācijas centra priekšniekam uz 2 lapām;
2. Vēstule Nodrošinājuma valsts aģentūras priekšniekam uz 2 lapām;
3. Vēstule Valsts policijas priekšniekam uz 2 lapām.
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

