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Par tiesībsarga biroja darbinieku vizīti 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Madonas iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas vietā 

 

 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē 2019.gada 8.jūlijā saņemts ar Nr.20/17-

176350, Latvijas Republikas tiesībsarga vēstules (atzinums) par 2019.gada 15.aprīlī tiesībsarga 

biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas darbinieku veikto Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārvaldes Madonas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas (turpmāk tekstā ĪAV) pārbaudi. 

Pārbaudes laikā tika apskatīts Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa ĪAV 

vispārējie apstākļi, personu ievietošana ĪAV, kameru tehniskais un vizuālais stāvoklis, higiēnas un 

ēdināšanas nodrošināšana. 

 

Madonas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā konstatēto trūkumu novēršana: 

• Nodrošināt ĪAV atbilstību vides pieejamības prasībām. 

Trūkumi un situācija ir aktualizēta, tiek plānots, kur veikt izbūvi atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem, lai varētu nepieciešamības gadījumā ievietot personu ar invaliditāti, kas 

pārvietojās ratiņkrēslā.  

• Nodrošināt ĪAV ievietoto personu videonovērošanu atbilstoši 2017.gada 21.marta Ministra 

kabineta noteikumiem Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot 

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

Trūkums novērsts pilnībā, tiek aizpildīta veidlapa ar atzīmi, kādēļ tiek veikta 

videonovērošana -  tās sākums un beigas. 

• Slēgt pirmo kameru gaiteņa labajā pusē. 

Trūkums novērsts - kameras durvis aizslēgtas un nozīmogotas. 

• Nodrošināt, ka ĪAV ievietotās personas tiek informētas par tiesībām un saprastu tās pēc 

būtības. 

Trūkums novērsts pilnībā. 

• Nodrošināt 2016.gada 16.novembra Ministra kabineta noteikumu Nr.726 “Higiēnas 

prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā”  ievērošanu un veikt regulāru ĪAV telpu uzkopi. 
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Trūkums novērsts, ir informēts komersants, kas veic ĪAV telpu uzkopšanu, par atbilstošu 

un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu. 

• Nodrošināt, lai ĪAV kamerās būtu pienācīga ventilācija, jo īpaši apstākļos, kad dabiskā 

ventilācija nav pieejama. 

Trūkums novērsts - Madonas iecirkņa ĪAV ir aprīkots ar divām ventilācijas sistēmām, 

viena, kas veic piespiedu svaigā gaisa pieplūdi, otra kas veic kameras gaisa atplūdi, kurām 

nav konstatētas tehniskas problēmas.  

• Nekavējoties tiktu noņemts metāla gredzens pagaidu turēšanas telpā, kā arī telpu 

aprīkojums atbilstoši 2009.gada 7.jūlijā Ministra kabineta noteikumiem Nr.735 “Kārtība, 

kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu 

aprīkošanai”. 

Trūkums novērsts - metāla gredzens noņemts, telpas tiek iekārtotas atbilstoši 2009.gada 

7.jūlija Ministra kabineta noteikumiem Nr.735. 

 

Pateicamies par vizītes un pārbaudes laikā  apkopoto informāciju, kas turpmākā ikdienas darbā 

palīdzēs novērts nepilnības. 

 

 

 

Priekšnieks          I.Mitrošenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


