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Liepājā 

 

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs 

 

Par vizīti Liepājas īslaicīgās aizturēšanas vietā 

 

  
  Pamatojoties uz 2022.gada 30.jūnija Latvijas Republikas Tiesībsarga dokumentu 

Nr. 1-5/159  (Par vizīti Liepājas īslaicīgās aizturēšanas vietā), kas 2022.gada 01.jūlijā 

reģistrēts ar Nr. KRP/14242  Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dokumentu 

pārvaldības nodaļā DVS „Namejs”, informēju: 

  

1.  Jūsu prasība par  trūkumu  novēršanu procesuālo darbību veikšanas telpā, kurā 

ir tika izvietota ventilācijas šahta, kas ir savienota un iet cauri pārējām telpām  - ĪAV 

kamerām, tā rezultātā pieļaujama dzirdamība citās ĪAV telpās ir tehniskā rakstura 

problēma. Tehniskie būvrekonstrukcijas darbi, kas saistīti ar skaņas izolāciju procesuālo 

darbību telpā  ĪAV  nav Valsts policijas amatpersonu kompetencē, kā rezultātā 

informācija tika nodota Nodrošinājuma valsts aģentūrai (Kurzemes reģiona sektors).  

 

2. Sakarā ar ĪAV 2.posteņa (3.stāvā) amatpersonu nodrošināšanu ar dabisko 

apgaismojumu, kā arī ar ventilācijas nodrošināšanu, tika paziņots Nodrošinājuma valsts 

aģentūrai (turmāk tekstā – NVA). Ņemot vērā sezonas laikapstākļus, kad gaisa 

temperatūra strauji paaugstinājās, vai pazeminājās, tad pēc Liepājas ĪAV amatpersonu 

pieprasījuma, NVA atbildīgie darbinieki automātiski regulē/ieprogrammē gaisa 

temperatūru ventilācijas šahtā. Komunikācija starp ĪAV amatpersonām un NVA 

darbiniekiem notiek telefoniski, mutiski, kā arī oficiāli, rakstveidā (dokumenta formātā). 

Ik gadu, vasaras karstajā periodā ir ieprogrammēta automātika, kas diemžēl, nevar 

samazināt  gaisa temperatūru ĪAV  telpās  līdz +24*, +25*.  Protams, tāds periods nav 

ilgstošs  līdz 2-3 nedēļām kalendāra gadā.     

 

3.  VP Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa vadībai, kā arī NVA ir 

zināms, ka ĪAV kameras (Liepājā) netika paredzētas personām ar kustību traucējumiem, 

jo salīdzinoši jauns  Norvēģu būvprojekts, neparedzēja speciālās telpas. Patreiz, lai 

izpildītu Tiesībsarga  rekomendācijas, pastāv aktuāls uzdevums, kā izveidot atbilstošu 

platību kamerā un vai tā būs pietiekoša pārvietojoties invalīda krēslā. Bez tam ir 
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jāizveido maršrutu - ceļš bez ierobežojumiem/šķēršļiem ( jāpārbauda durvju izmēru 

atbilstība;  jāizvērtē sliekšņu demontāža; jāatrod risinājumi kā  šķērsot kāpnes;  

jāievēro parametri rokturu/pandusu, kā arī  citu mehānismu, kas paredzēti piecelšanai 

no krēsla un no gultas, piestiprināšanā;  jānodrošina brīvo iebraukšanu tualetes zonā, 

kā arī rezultātā jālemj par starpsienu konstrukcijas daļas demontēšanu). Nav zināms 

cik tas ir lietderīgi un vai rekonstrukcijas rezultātā tiks sasniegts izvirzītais galamērķis.  

Darba praksē ir sekojoša statistika: vidēji  viena gada laikā ĪAV (Liepājā) bijuši ievietoti 

1-2 personas ar kustību traucējumiem. Uz doto brīdi, ja VP amatpersonām ir zināma 

informācija par to, ka personai ar kustības traucējumiem ir piespriests sods, kas saistīts 

ar brīvības atņemšanu, tad notiesātās personas pēc iespējas maksimāli ātrāk ar dienesta 

transportu, vai ar speciālo autotransportu, sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, tiek 

pārvietotas uz attiecīgajām iestādēm. Ņemot vērā iepriekš minēto, sadarbībā ar NVA 

gada laikā tika plānoti darbi „speciālās” kameras izveidošanā.   

ĪAV telpas uzceltas pēc Norvēģu projekta, bet diemžēl ĪAV kameru plātība 

neparedz pārvietošanu invalīda ratos, kā arī  kameras durvju izmērs neatbilst dažādu 

invalīda ratu veidiem.  Valsts policijas amatpersonai nav kompetences risināt ĪAV telpas 

pārbūvi, veikt eksperimentus utt. Ņemot vērā LR Tiesībsarga rekomendācijas, lai  ĪAV 

telpas pakāpeniski pielāgotu personām ar kustību traucējumiem ir daudz neskaidrību, 

nav saprotams, vai pārbūves rezultātā kamera  atbilstu standartiem.                                     

Viedokļu apmaiņas rezultātā ar NVA, tika pieļauts, ka  Kurzemes reģionā 

ir pietiekoši izveidot vienu „speciālo” kameru - Liepājas ĪAV. 

 

4.  Liepājas ĪAV kamerās  personas tiek izvietotas pa vienam, tādējādi aizturētai, 

notiesātai, apcietinātai personai tika nodrošināta iespēja ieturēt maltīti pie galda, 

apsēžoties uz krēsla. ĪAV  kameru plātība neļauj izvietot tajā vienlaicīgi divus krēslus, 

neņemot vērā faktu ka krēsliem jāatrodas blakus galdam (minētai versijai risinājumu 

nav). Samazināt izvietojamo personu kamerās divas reizes, var novest pie situācijas, kad 

Kurzemes reģiona centrālizētā ĪAV nevarēs nodrošināt vietas aizturētajām, 

apcietinātajām un notiesātajām personām.     

 

5.   Liepājas ĪAV logam kamerās  līdz pusei ir uzstādītas žalūzijas, tādējādi 

kamerās tiek nodrošināts dabiskais apgaismojums. 

 

6.  Liepājas ĪAV visas kameras aprīkotas ar trauksmes pogām, izņemot kameru 

Nr.8, kur signālpogai nav  slēdžu ietvars (bojāts), par ko NVA ziņots vairākas reizes 

(pielikumā pieteikums Nr.10401 un 03.03.2021. pieteikums par bojājumiem ĪAV 

kamerās). 

 

7.   Informēju, ka Liepājas ĪAV, vadoties pēc Jūsu rekomendācijas, tika pievērsta 

pastiprināta uzmanība sanitāro mezglu tīrībai, kaut gan sanitārie mezgli Liepājas 

iecirkņa ĪAV telpās tiek tīrīti regulāri. 
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  Pamatojoties uz 2022.gada 27.jūnija Latvijas Republikas Tiesībsarga dokumentu 

Nr. 1-5/155  (Par vizīti Ventspils īslaicīgās aizturēšanas vietā), kas 2022.gada 28.jūnijā 

reģistrēts ar Nr. KRP/13867  Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dokumentu 

pārvaldības nodaļā DVS „Namejs”, informēju:  

 

1. Ventspils ĪAV esošas kameras pārbūve priekš cilvēkiem ar kustības 

traucējumiem veido daudz problēmjautājumu un neskaidrības telpas rekonstrukcijā. 

Ventspils IĀV gada laikā netika ievietotas personas ar kustības traucējumiem, līdz ar to 

rodas jautājums par rezursu Īterēšanas nepieciešāmību. Bez tam, izveidojot kameru 

priekš invalīdiem/cilvēkiem ar kustības traucējumiem, ĪAV (Ventspilī) automatiski 

zaudē divas vietas priekš aizturētajiem, notiesātajiem, apcietinātajiem, kad tajā paša 

laikā kamera, paredzētajā invalīdiem, netiks izmantota. Cik ir lietderīgi veikt kameras 

rekonstrukciju?     

 

2.  Ņemot vērā Jūsu rekomendāciju par aizturēto personu pārmeklēšanas 

veikšanu ĪAV atsevišķā telpā, informēju ka ĪAV atbildīgajai amatpersonai nodots 

uzdevums līdz 2022.gada septembrim izlemt jautājumu par pārmeklēšanas telpas 

piemērotākas vietas atrašanu ĪAV, saskaņā ar Rokasgramātas VP īslaicīgās 

aizturēšanas vietu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 6.3.punkta 

(Pārmeklēšana) nosācījumu ievērošanu. 

  

 3. Vadoties pēc Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 5.panta 6.daļas 

62
.punkta:   Nepilngadīgajām aizturētajām īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesības uz 

vienu stundu ilgu satikšanos vienatnē ar ne vairāk kā diviem tuviniekiem, ja tas netraucē 

kriminālprocesa mērķa sasniegšanu. Tuvinieki satikšanos iepriekš saskaņo ar procesa 

virzītāju, informēju, ka  ĪAV (Ventspilī) līdz šim nebija nepieciešamības veikt 

pasākumus atbilstošās telpas izvēlē. Vajadzības gadījumā ir iespēja izmantot vienu no 

divām telpām. 

 

  5.   Informēju, ka Ventspils ĪAV uz doto brīdi ir veikta durvju actiņu demontāža  

sanitārajā mezglā un mazgāšanas telpā (pielikumā pieteikums Nr.13116). 

 

 6.  Informēju, ka NVA ir pieteikts par signālpogas uzstādīšanu pastaigas laukumā 

Ventspils IĀV (pielikumā pieteikums Nr.13117). 

 

7. Informēju, ka procesuālo darbību veikšanas telpā IĀV Ventspilī metāla 

konstrukcijas nodalījums tiek izmantots tikai nopratināšanas pārtraukuma laikā kā 

pagaidu turēšanas vieta. 

 

8.  Izpildot Jūsu rekomendāciju par ĪAV kameru tehniskā stāvokļa pārbaudi, 

informēju, ka ĪAV atbildīgā amatpersona konstatējot trūkumus kameru apsekošanas 

rezultātā, nekavējoties ziņo NVA. Pamatojoties uz Jūsu ieteikumiem, ir uztaisīti 

pieteikumi NVA par žalūzijas demontēšanu no kameru logiem, kā arī lūgts rast iespēju 

daļu no loga aizlīmēt ar necaurredzamu plēvi (pielikumā pieteikums Nr.13114). 

 

9.   2005. gada 21. oktobra „Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma” 7.panta 

4.daļā tika minēts ka aizturēto jānodrošina ar  atsevišķu guļamvietu un gultas 

piederumiem (matraci un segu), kas tiek ievērots ĪAV darbā. Izpildīt Jūsu prasību par  



 

 

4 

 

dvieļu izsniegšanu aizturētajiem nav iespējams, jo tādas netika iegādātas, nav VP ĪAV 

bilancē. 

 

10., 11. un 12.  ĪAV atbildīgajai amatpersonai tika nodots uzdevums organizēt 

kārtību noliktavas telpā, kā arī stingri kontrolēt ĪAV telpu uzkopšanu un tīrīšanu, ja netiek 

viekti atbilstošie darbi, obligāti jāziņo tiešājam priekšniekam. Uzdevuma pārbaude 

plānota 2022.gadā augustā. 

 

 

Informēju, ka 2019.gada 16.augustā tika noslēgts PAKALPOJUMA LĪGUMS 

Nr. IeM NVA 2019/172-Pak  par telpu un teritorijas uzkopšanas  pakalpojumiem 

Kurzemes daļā uz trīs gadiem  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/28).  

Minētā līguma saņemšanai Jums jāvēršās pie Nodrošinājuma Valsts aģentūras. 
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 Pamatojoties uz 2022.gada 30.jūnija Latvijas Republikas Tiesībsarga dokumentu 

Nr. 1-5/158  (Par vizīti Saldus īslaicīgās aizturēšanas vietā), kas 2022.gada 01.jūlijā 

reģistrēts ar Nr. KRP/14241  Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dokumentu 

pārvaldības nodaļā DVS „Namejs”, informēju: 

 

 1.  Pagaidu turēšanas telpas atrodas Saldus iecirkņa teritorijā, 1.stāvā, ārpus ĪAV 

telpām. 

 

2.   Vadoties  pēc Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2.panta 2.daļas 

ĪAV nav aizliegts veikt vienā telpā dažādas funkcijas, piemērām: aizturēto apskati, 

biometrijas datu iegūšanu, kā arī fotografēšanu. Uzskatu, ka nav lietderīgi uzturēt trīs 

telpas iepriekš minēto fukciju izpildei, ņemot vērā aizturēto skaitu un telpu izvietojumu 

pēc tehniska objekta plānojuma.  

 

3.   Sakarā ar norādījumu, ka nepieciešams nodrošināt aizturēto personu izņemto 

mantu glabāšanu vienā nevis atsevišķās telpās, vēršu uzmanību „Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma” 5.panta otrās daļas 1.punktā  minētājiem aizliegumiem. 

1.Aizliegts ienest un izmantot sakaru līdzekļus, jebkura veida audiotehniku, fototehniku, 

videotehniku un datortehniku, ieročus un citus priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt 

miesas bojājumus. Izņēmums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas 

dienestu darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamais aprīkojums; 

2.Ienest un lietot zāles (izņemot medikamentus, ko noteikusi ārstniecības persona); 

3.Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai 

citas apreibinošas vielas. Tādejādi iepriekš norādītās mantas pēc personas 

pārmeklēšanas tiek novietotas glabāšanā dežūrdaļas esošajā seifā, kurš tiek aizslēgts un 

kuru uzrauga telpās esošais dežurants un kur tiek veikta videonovērošana, kas pastiprina 

telpu drošību. Dežūrdaļas skapīši nav paredzēti liela izmēra mantu glabāšanai, tādējādi, 

pārējās personu mantas tiek glabātas ĪAV esošajā saimniecības telpā. Jautājums par 

darba organizācijas plānošanu ĪAV ir aktuāls. 

4.  Ņemot vērā Jūsu rekomendāciju par pastaigas laukuma aprīkošanu ar 

signālpogu, informēju, ka apcietināto, aizturēto un notiesāto personu pastaigas laikā 

nepārtraukti apsargā un uzrauga amatpersona. Pastaigu laukumā vienmēr atrodas viena 

aizturētā, apcietinātā vai notiesātā persona līdz ar ko amatpersona spēj pienācīgi un 

pilnvērtīgi kontrolēt to, kas notiek pastaigu laukumā. 

 Informēju, ka 26.07.2022. tika reģistrēts pieteikums  NVA par pastaigas 

laukuma nodrošināšanu ar signālpogu.   

 

5.    Sakarā ar vēstulē minēto informāciju par to, ka kopš 2019.gada apmeklējuma 

nav pievērsta uzmanība tam, lai ĪAV telpas pakāpeniski pielāgotu personām ar kustību 

traucējumiem, informējam, ka laika posmā no 2019.gada līdz šim brīdim ĪAV netika 

ievietota neviena persona ar kustību traucējumiem, ka arī Saldus iecirkņa ĪAV telpu 

plānojums un infrastruktūra  telpu izbūves laikā nav paredzējusi īpaši aprīkotas un 

pielāgotas telpas, tādejādi, lai veiktu telpu pārbūvi atbildīgām amatpersonām ir 

nepieciešams izstrādāt jaunu projektu, pēc kura saskaņošanas un apstiprināšanas varētu 

veikt visas nepieciešamās izmaiņas. 

 

6.   Saskaņā ar ĪAV pilnvērtīgu funkciju izpildi ar nepieciešamo darbinieku 

skaitu, informēju, ka patreiz Valsts policijā trūkst liels skaits darbinieku un nav 
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iespējams sakomplektēt dežurējošās maiņas, dežūrās norīkojot lielāku amatpersonu 

skaitu. Saldus iecirknī otra ĪAV darbinieka funkciju pilda dežurants, kas nepārtraukti 

atrodas dežurdaļas telpās. Arī tiesībsarga apmeklējuma laikā dežūrdaļā atradās 

dežurants, kurš papildus pildīja otra ĪAV darbinieka funkcijas. 

 

7.  2005.gada 21.oktobra „Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma” 7.panta 

ceturtā daļā tika minēts ka aizturēto jānodrošina ar  atsevišķu guļamvietu un gultas 

piederumiem (matraci un segu), kas tiek ievērots ĪAV darbā. Izpildīt Jūsu prasību par 

dvieļu izsniegšanu aizturētajiem nav iespējams, jo tādas netika iegādātas, nav VP ĪAV 

bilancē. 

 

8.   Ar ziņojumā norādīto, ka visām ĪAV ievietotajām personām jānodrošina 

maltītes ieturēšana pienācīgos apstākļos norādāms, ka ņemot vērā ĪAV ievietoto personu 

skaitu un to, ka ikdienā katrā ĪAV kamerā  tiek ievietota viena persona, kur atrodas gan 

galds, gan sols uzskatāms, ka personām tiek nodrošināti pienācīgi apstākļi, lai viņi 

varētu ikdienā ieturēt piegādātās maltītes. 

 

9. Vēršot uzmanību Jūsu prasībai par kameru nodrošināšanu ar dabisko 

apgaismojumu, demontējot žalūzijas, informēju, ka žalūzijas ĪAV logiem tika uzliktas 

saskaņā ar iepriekš izstrādātu un apstiprinātu projektu, kuram tika piešķirts 

līdzfinansējums. Patreiz jebkāda izmaiņu veikšana ir jāsaskaņo ar atbildīgajām 

institūcijām, izstrādājot jaunu projektu un saskaņojot to ar atbildīgajām amatpersonām. 

Saldus ĪAV žalūziju demontāža nav nepieciešama logu lielā izmēra dēļ, kā rezultātā 

kamera pietiekoši dabiski apgaismota.  

 

10.   Sakarā ar to, ka ĪAV kamerās būtu jāierīko signālpoga, informēju, ka ĪAV 

telpās nepārtraukti uzturas atbildīgā amatpersona un tiek veikta aizturēto, apcietināto 

personu apsargāšana, līdz ar ko ĪAV ievietota persona nepieciešamības gadījumā var 

saņemt tūlītēju palīdzību un atbalstu.  

 Informēju, ka 26.07.2022. tika reģistrēts pieteikums  NVA par kameru 

nodrošināšanu ar signālpogu.   

 

11.   Informēju, ka Saldus ĪAV, vadoties pēc Jūsu rekomendācijas, tika pievērsta 

pastiprināta uzmanība sanitāro mezglu tīrībai. Sanitārie mezgli Saldus iecirkņa ĪAV 

telpās tiek tīrīti regulāri, īpaši pēc tam, kad tajā atradās kāda aizturētā vai apcietinātā 

persona. Sanitārie mezgli ir grūti tīrāmi tā materiāla dēļ, un daudz atkarīgs no tīrīšanas 

līdzekļa veida.  

 

 

 

Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks S.Kočetkovs 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


