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29.07.2022. Nr. 20/17/6-VRPnos/30408 

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs 

LR tiesībsargam par vizīti VP VRP Gulbenes iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē 2022. gada 1. jūlijā saņemts 

dokuments Nr. 1-5/157 Latvijas Republikas tiesībsarga vēstule (atzinums) par vizīti 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa īslaicīgā 

aizturēšanas vietā.  

Vizītes (pārbaudes) laikā tika apskatīts Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārbaudes Gulbenes iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas vieta (turpmāk tekstā ĪAV) 

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

higiēnas nodrošināšana. 

Par Gulbenes iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā konstatēto trūkumu novēršanu: 

1. Nodrošināt ĪAV atbilstību vides pieejamības prasībām. 

Trūkums un situācija aktualizēta un tiek plānots, kur atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem izbūvēt, lai nepieciešamības gadījumā varētu ievietot 

personas ar invaliditāti. 

 

2. Nodrošināt ĪAV ar pilnvērtīgai funkciju izpildei nepieciešamo 

darbinieku skaitu. 

Saskaņā ar Valsts policijas 2006.gada 22.novembra noteikumiem Nr.8 

“Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizāciju” 

24.punktu, “kas nosaka ka dežūrmaiņā ir tikai viena amatpersona”. 

Izvērtējot Valsts policijas 2022.gada plānu par reksturizācija Vidzemes 

reģiona pārvaldē, tiks ņemts vērā Jūsu ieteikums un  izvērtēts 

optimālais amatpersonu skaits Gulbenes ĪAV funkciju nodrošināšanai. 

 

3. Nodrošināt ĪAV videonovērošanas veikšanu atbilstoši 2017. gada 

21. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 153 “Kārtība, kādā policija 

veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas 

novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi” prasībām. 



Trūkums novērsts pilnībā. 

 

4. Pastaigu laukumā uzstādīt signālpogu. 

Problēma ir aktualizēta, informēts NVA ēkas         apsaimniekotājs,   par 

trauksmes pogu ierīkošanas nepieciešamību pastaigu laukumā. 

5. Kamerā ierīkot signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai. 

Problēma ir aktualizēta, informēts NVA ēkas apsaimniekotājs, par 

trauksmes pogu ierīkošanas nepieciešamību ĪAV kamerās. 

 

6. Nodrošināt, ka personu nodotās un izņemtās mantas tiek glabātas 

vienuviet, tādējādi izslēdzot iespējamus riskus, kas var rasties saistībā 

ar mantu uzglabāšanu divās dažādās vietās. 

Rekomendācija tiks ņemta vērā un meklēsim risinājumus tās 

īstenošanai. 

7. Pievērst uzmanību sanitāro mezglu tīrībai. 

Trūkums novērsts, informēts komersants, kas veic ĪAV telpu 

uzkopšanu, par atbilstoša un kvalitatīva mazgāšanas līdzekļa 

izmantošanu atbilstoši klozetpodu materiālam (nerūsējošs tērauds). 

Klozetpodi regulāri tiek mazgāti, tie ir tīri, bet to specifika ir tāda, ka 

acīmredzami izmantojams mazgāšanas līdzeklis nepilnīgi noņem 

sakrājušās nogulsnes. 

 

Gulbenes iecirkņa priekšnieka p.i. Lāsma Kazjukoviča 
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