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01.08.2022. Nr.20/17/4-VRPnos/30541 

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs 

Par Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vizīti Madonas iecirknī 

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

dokuments Nr.1-5/15 Latvijas Republikas tiesībsarga vēstule (atzinums) par vizīti 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas 

vietā.  

Vizītes (pārbaudes) laikā tika apskatīts Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārbaudes Madonas iecirkņa īslaicīgā aizturēšanas vieta (turpmāk tekstā ĪAV) 

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

higiēnas nodrošināšana. 

Par Madonas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā konstatēto trūkumu novēršanu: 

1. Pie uzbrauktuves iecirknī norādīt dežūrdaļas telefona numuru vai 

ierīkot zvana pogu, lai apmeklētājs vajadzības gadījumā varētu 

sazināties ar dežūrdaļas darbiniekiem un lūgt nepieciešamo atbalstu 

iekļūšanai iecirkņa telpās. 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa ieeja ir 

aprīkota ar zvana pogu, kā arī audio domofonu, ar kuru notiek 

savienojums, ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes OVN, kas 

paziņo Madonas iecirkņa dežūrdaļas darbiniekam par atnākušu 

apmeklētāju. 

 

2. 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. 

 

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. 

Madonas ĪAV ir divas divvietīgas kameras, kurās videonovērošana 

netiek veikta vispār un, ievietojot Madonas ĪAV aizturētās, apcietinātās 

un notiesātās personas, tas tiek darīts atbilstoši 2017. gada 21. marta 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 153. prasībām. 

 

4. 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 reksturizāciju Vidzemes 

reģiona pārvaldē, tiks ņemts vērā Jūsu ieteikums un  izvērtēts 

optimālais amatpersonu skaits Madonas ĪAV funkciju nodrošināšanai. 

 

5. Lūgums sniegt  papildus informāciju Par Madonas iecirkņa telpu, kurā 

atrodas metāla konstrukcijas nodalījums. 

Madonas iecirknī šī telpa tiek izmantota kā otra pagaidu turēšanas telpa 

gadījumos, ja vienlaicīgi tiek aizturētas vairākas personas, kā arī ja 

vienlaikus tiek ievietotas gan sievietes, gan vīrieši vai nepilngadīgie un 

pilngadīgie. Veicot personu nopratināšanu šajā telpā, pratināmās 

personas netiek ievietotas metāla konstrukcijas nodalījumā. 

 

Madonas iecirkņa priekšnieks Gundars Trops 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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