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Par vizīti Cēsu īslaicīgās aizturēšanas vietā 

 

2022. gada 20. jūnijā Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas vadītāja L. Namniece-

Bērziņa un Prevencijas daļas konsultante sociālajos jautājumos V. Sproģe-Saksone bez 

iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu 

iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu (turpmāk – ĪAV). Vizītes mērķis bija pārbaudīt 

2019. gadā sniegto rekomendāciju izpildi1. Vizītē tika izmantota arī iepriekš iegūta 

informācija no ieslodzītajām personām, kuras atrodas brīvības atņemšanas iestādē un kuras 

ir bijušas ievietotas ĪAV šajā gadā. 

Vizītes laikā Tiesībsarga biroja darbiniekus pavadīja Valsts policijas 

amatpersonas – V. Zevjakins un A. Ivanovs. 
 

 

Ziņojumā ar zaļu krāsu ir iezīmētas 2019. gada 12. aprīļa ziņojumā sniegtās 

rekomendācijas/ secinājumi. Savukārt, ziņojumā ar šādiem simboliem ir atzīmēts: 

 

 
rekomendācija ir izpildīta; 

 
rekomendācija nav izpildīta; 

 
rekomendācija ir daļēji izpildīta; 

jāpievērš uzmanība. 
 

 

 
1 Iepriekš ĪAV apmeklēts 2019. gada 1. aprīlī. Ziņojums par vizītē konstatēto sniegts 2019. gada 12. aprīlī (reģ. ar 

Nr. 6-8/76). Pieejams: https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/6_8_76_1582110724.pdf 
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Cēsu iecirknis un ĪAV nav pieejams personām ar kustību 

traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, kā arī 

personām ar redzes traucējumiem. 

 

 

[1] Pie Cēsu iecirkņa ir uzstādīta uzbrauktuve, kas nodrošina personu ar kustību 

traucējumiem patstāvīgu iekļūšanu tajā. Tomēr kopš 2019. gada apmeklējuma nav 

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

traucējumiem. Līdz ar to, katrā individuālā gadījumā ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai 

personu ar kustību traucējumiem ir pieļaujams ievietot ĪAV. 

Ratificējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti 

tiesībām valsts ir apņēmusies nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar invaliditāti 

varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida 

diskriminācijas invaliditātes dēļ. Valsts t.sk. ir apņēmusies atturēties no jebkādām tādām 

darbībām vai prakses, kas neatbilst šai konvencijai, un nodrošināt, lai valsts iestādes un 

institūcijas rīkotos saskaņā ar šo konvenciju. Lai veicinātu vienlīdzību un likvidētu 

diskrimināciju, dalībvalstīm jāveic visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 

veikti saprātīgi pielāgojumi.2  

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

33. panta 2. punktā minēto pārraudzību nodrošina tiesībsargs. Līdz ar to lūgums sniegt 

turpmāk minēto informāciju: 

 

Vai attiecībā uz ĪAV telpām ir apzināts jautājums par nepieciešamajiem vides 

pieejamības uzlabojumiem un sapratīga pielāgojuma nodrošinājumu? (Atbildot 

apstiprinoši vai noliedzoši, abos gadījumos sniegt izvērstu atbildi.) 

 

Vispārējie apstākļi 

 

2. Nodrošināt, ka pagaidu turēšanas telpā nepieciešamības gadījumā 

vienlaikus var tikt ievietotas gan sievietes, gan vīrieši vai 

nepilngadīgie un pilngadīgie. 

 

 

[2] Vēl aizvien pagaidu turēšanas telpas nav paredzētas, lai vienlaikus izvietotu 

atsevišķi sievietes un vīriešus vai pilngadīgos un nepilngadīgos (kā tas ir piemēram, Valsts 

policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā). Ir 

jānodrošina Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.735 “Kārtība, kādā 

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

aprīkošanai” 8.punktā noteiktās prasības par minēto personu atsevišķu izvietošanu. 

 

Ārpus kamerām pie to durvīm ir uzstādītas izsaukuma pogas, tomēr 

kā apliecināja ĪAV amatpersonas, tās nestrādājot.  

 

[3] Vizītes dienā ārpus kamerām pie to durvīm uzstādītās trauksmes pogas, tāpat kā 

2019. gadā, nedarbojās.  

Ir būtiski rūpēties par savu darbinieku drošību (turklāt ņemot vērā, ka ikdienā 

ĪAV ir tikai viens darbinieks) un nodrošināt, lai uzstādītās trauksmes pogas pilda 

savu funkciju. 

 
2 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 5. panta trešā daļa. 
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3. Atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 2.panta 

otrās daļas 6. un 10.punktam iekārtot ĪAV gultas piederumu noliktavu 

un atsevišķu telpu biometrijas datu iegūšanai un aizturēto 

fotografēšanai. 

 

 

[4] Vēl aizvien ĪAV nav ierīkota atsevišķa telpa biometrijas datu iegūšanai un 

aizturēto fotografēšanai un telpa gultas piederumu glabāšanai, un tie tiek uzglabāti ĪAV 

gaitenī metāla konstrukcijas plauktos.  

Atkārtoti vēršu uzmanību, ka atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības 

likuma 2.panta otrajā daļā noteiktajam ir jāiekārto ĪAV gultas piederumu noliktavu 

un atsevišķu telpu biometrijas datu iegūšanai un aizturēto fotografēšanai. Vizītes 

dienā tika runāts arī par ĪAV noslodzi. Proti, ja ĪAV neievieto personas tik bieži vai, ja tās 

ievieto, bet personas uzturas pēc iespējas īsāku laiku, bet ne ilgāk par septiņām darba dienā, 

tad iepriekš minētās telpas varētu iekārtot, kādā no kamerām. 

 

4. Ieviest praksi, ka par aizturētās personas atteikšanos no pastaigas, 

tiek fiksēts ar pašas personas parakstu, tādējādi izvairoties no 

iespējamiem strīdiem par šo tiesību izmantošanu. 

 

 

[5] Apskatoties pastaigās izvešanas žurnālu, tika konstatēts, ka personai, atsakoties 

iziet pastaigā, tāpat kā 2019. gadā par to parakstās ĪAV darbinieks. Valsts policijas 

amatpersona paskaidroja, ka žurnālā nav paredzēts, ka tajā parakstās ĪAV ievietotā 

persona. 

Iepriekš minētās prakses ieviešana ir brīva izvēle, tomēr Tiesībsarga biroja 

darbinieki, braukājot pa citām īslaicīgās aizturēšanas vietām (piemēram, Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā ir izstrādāta 

individuālā karte), ir konstatējuši, ka par ĪAV ievietotās personas atteikšanos no pastaigas, 

tiek fiksēts ar pašas personas parakstu, lai izvairoties no iespējamiem strīdiem par šo tiesību 

izmantošanu. Šāda prakse no Tiesībsarga biroja puses ir atzinīgi novērtēta un tā tiek ieteikta 

tālāk. 

Vizītē tika konstatēta arī persona, kura atsakās iet pastaigās. Šī persona arī atteicās 

no sarunas ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem. Apskatoties pastaigās izvešanas žurnālu, 

varēja secināt, ka persona pēc ievietošanas ĪAV četras dienas nav gājusi pastaigā, tad divas 

dienas ir izgājusi īsās pastaigās (vienā dienā 24 minūtes, otrā dienā 36 minūtes) un tad atkal 

piecas dienas ir atteikusies no pastaigām. Ir izprotams, ka Valsts policijas amatpersonas 

nevar piespiedu kārtā izvest personas pastaigā, tomēr ilgstoša atrašanās mazā telpā ir 

nomācoša un var atstāt negatīvas sekas uz intelektuālo, psihosociālo un fizisko veselību. 

Līdz ar to aicinu šādos gadījumos Valsts policijas amatpersonas iespēju robežās 

motivēt personas iziet pastaigā.  

 

5. Nodrošināt ĪAV ievietotās personas videonovērošanu atbilstoši 

Noteikumu Nr.153 prasībām.  

 

[6] Vizītes dienā ĪAV bija ievietotas piecas personas: trīs personas saskaņā ar 

Kriminālprocesa likuma 264. pantu, viena persona ar apcietinātās personas statusu un 

viena persona ar notiesātās personas statusu. Apcietinātā persona ĪAV atradās jau kopš 
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2022. gada 6. jūnija, tomēr vizītes dienā ĪAV darbinieki turpināja veikt personas 

videonovērošanu, turklāt bez attiecīgā ieraksta videonovērošanas žurnālā.  

Lai gan sākotnēji tika saņemta informāciju, ka videonovērošana tiek veikta vienā 

kamerā, vizītes noslēgumā, apskatoties ĪAV amatpersonas darbavietā esošajā 

videonovērošanas monitorā, varēja secināt, ka novērotas tiek četras kameras (kamera Nr. 1, 

Nr. 2, Nr. 6 un Nr. 8). 

Ņemot vērā vizītes laikā saņemto informāciju, radās šaubas, ka videonovērošana 

tiek veikta atbilstoši 2017. gada 21. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 153 “Kārtība, 

kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas 

rezultātā iegūto datu apstrādi” noteiktajām prasībām. Atkārtoti aicinu, ka ĪAV ievietoto 

personu novērošanu ir jānodrošina atbilstoši iepriekš minēto Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajām prasībām. 

 

6. Nodrošināt ĪAV ar pilnvērtīgai funkciju izpildei nepieciešamo 

darbinieku skaitu.  

 

[7] Tāpat kā 2019. gadā, Valsts policijas amatpersonas norādīja, ka darba laikā ĪAV 

parasti ir viena policijas amatpersona. Savukārt nepieciešamības gadījumā ĪAV tiek 

pieaicināts policijas darbinieks no Cēsu iecirkņa dežūrdaļas vai arī ĪAV priekšnieks.  

Atkārtoti vēršu uzmanību uz to, ka gadījumos, kad nepieciešama nekavējoša 

iejaukšanās, ĪAV esošā amatpersona objektīvi nevarēs nekavējoties sniegt 

nepieciešamo palīdzību, vienlaicīgi sazinoties ar citiem darbiniekiem vai palīdzības 

dienestiem. Savukārt viena darbinieka aktīva rīcība var radīt draudus viņa drošībai, 

kā arī sabiedrības drošībai kopumā ieslodzītās personas bēgšanas gadījumā. Tādēļ ir 

jānodrošina ĪAV ar pilnvērtīgai funkciju izpildei nepieciešamo darbinieku skaitu. 

 

Personu ievietošana ĪAV 

 

10. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka ieslodzītie 

pēc informēšanas par tiesībām, arī saprastu to saturu pēc būtības  

 

[8] Arī šajā vizītē Valsts policijas amatpersona informēja, ka kamerās nav izvietoti 

izraksti no normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas ĪAV ievietoto personu tiesības un 

pienākumi. Jo šos izrakstus ĪAV ievietotās personas regulāri bojā vai iznīcina. Līdz ar to ir 

nolemts, ka iepriekš minētie izraksti personām tiks izsniegti pēc pieprasījuma.  

Tomēr pēc sarunām ar atsevišķām ĪAV ievietotajām personām radās šaubas par visu 

personu informētību par viņu tiesībām un pienākumiem. Arī turpmāk ir jāpievērš 

uzmanība, ka ĪAV ievietotās personas saprastu savu tiesību un pienākumu saturu arī 

pēc būtības. Piemēram, apmeklējot Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas 

iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu, Tiesībsarga biroja darbiniekiem tika sniegta 

informācija (kā arī par to varēja pārliecināties, apskatoties kameras), ka izvilkumi par ĪAV 

ievietoto personu tiesībām un pienākumiem, tiek uzlīmēti uz kameras durvīm. Tādā veidā 

nodrošinot, ka persona jebkurā laikā var tos izlasīt. Gadījumā, ja persona sabojā šo lapu, 

tad jaunu pielīmē pie durvīm tikai tad, kad kamerā tiek ievietota cita persona. Madonas 

Valsts policijas amatpersonas sniedza informāciju, ka praksē šīs lapas tiek bojātas ļoti reti. 
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7. Nodrošināt minimālu personas atrašanās laiku ĪAV, un attiecībā uz 

apcietinātajām un notiesātajām personām, kas ĪAV ir ievietotas 

procesuālo darbību veikšanai, atrašanās laiku maksimāli ierobežot 

līdz septiņām darba dienām. 

 

 

[9] Apskatot Aizturēto, apcietināto, notiesāto personu reģistrācijas žurnālu par 

2022. gadu, varēja secināt, ka lielākā daļa ĪAV ievietoto personu atrodas ĪAV telpās divas 

dienas, tomēr atsevišķas personas tika turētas ilgāk par septiņām darba dienām (persona X 

no 27. aprīļa līdz 18. maijam un persona Y no 6. jūnija līdz pat vizītes dienai). 

Atkārtoti uzsveru, ka no cilvēktiesību viedokļa personas atrašanās laikam ĪAV 

vajadzētu būt minimālam, un attiecībā uz apcietinātajām un notiesātajām personām, 

kas ĪAV ir ievietotas procesuālo darbību veikšanai, atrašanās laiku vajadzētu 

maksimāli ierobežot līdz septiņām darba dienām. Turklāt jau pēc 2016. gadā veiktās 

vizītes Latvijā Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai 

soda novēršanai (CPT), apmeklējot policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (t.sk. arī Cēsu 

policijas iecirkni), Latvijas valstij norādīja: “CPT ir spiesta atkārtoti uzsvērt, ka ieslodzītie 

principā nedrīkst tikt turēti policijas īslaicīgās aizturēšanas iestādēs; šādas iestādes nav 

piemērotas, lai tajās ilgstoši uzturētos. Turklāt ilgstoša turēšana policijas telpās palielina 

iebiedēšanas un sliktas izturēšanās risku. Tādēļ Komiteja atzinīgi vērtē Latvijas iestāžu 

paveikto, nosakot septiņas dienas kā maksimāli atļauto šādas turēšanas laiku. Tomēr tas 

uzskatāms tikai par pirmo soli pareizajā virzienā; mērķis būtu iepriekš minētās prakses 

atcelšana pilnībā pēc iespējas drīzāk. CPT atkārtoti iesaka Latvijas iestādēm darīt 

nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka uz izmeklēšanas laiku apcietinātās personas vienmēr tiek 

laikus pārvestas uz cietumu. Tāpat Komiteja atkārtoti aicina Latvijas iestādes rīkoties – 

tostarp likumdošanas līmenī -, lai nodrošinātu, ka uz izmeklēšanas laiku apcietinātie (un 

notiesātie) ieslodzītie uz policijas telpām tiek izsaukti un viņu pārvešana atļauta tikai retos 

izņēmuma gadījumos, īpašu apsvērumu dēļ un ar prokurora vai tiesneša saskaņojumu. Kā 

likums, šādi ieslodzītie nebūtu turami policijas iestādēs pa nakti.”3 

 

8. Nodrošināt, ka ĪAV amatpersonas ir informētas par aktuālo 

normatīvo regulējumu, kas attiecas uz ĪAV darbību.  

 

[10] Sarunā ar Valsts policijas amatpersonām neradās šaubas par viņu informētību 

par aktuālo normatīvo regulējumu, kas attiecas uz ĪAV darbību. Piemēram, Valsts policijas 

amatpersona bija informēta, ka 2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi Aizturēto 

personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtajā daļā4, kas paredzēs katram 

aizturētajam nodrošināt: 

➢ dvieli, ja aizturētajam nav sava dvieļa un tas nepieciešams lietošanai; kā arī 

➢ segu un spilvenu, ja aizturēšanas laiks ietver naktsmieru. 

 

Kameras ĪAV 

 

9. Nodrošināt, ka kamerās tiek ierīkotas signālpogas policijas 

amatpersonas izsaukšanai  

 

 
3 CPT ziņojuma 13. punkts. Pieejams: https://rm.coe.int/pdf/168072ce52 
4 Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma nākotnes redakcija uz 2023. gada 1. janvāri: 

https://likumi.lv/doc.php?id=%20119371&version_date=01.01.2023#p7 [Skatīta 2022. gada 25. aprīlī] 
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[11] Apskatoties atsevišķas kameras, tika secināts, ka kamerās nav ierīkotas 

signālpogas policijas amatpersonas izsaukšanai. 

Saskaņā ar Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 

4. punktu kamerā ir jāierīko signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai, ja 

persona atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka. Un personas var atrasties 

ārpus policijas amatpersonas redzesloka saskaņā ar 2017. gada 21. marta Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos 

līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi” noteikto regulējumu 

attiecībā uz īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu novērošanu. 

 

[12] Atverot kameras, kurās atradās personas, caur medicīniskajām sejas maskām 

varēja just, ka kamerās ir izteikti sasmacis gaiss arī intervētās personas izteica sūdzības par 

gaisa kvalitāti kamerās.  

Tiesībsarga biroja darbinieku uzturēšanās laikā kamerās tika ieslēgta ventilācija.  

Kamerās ir jānodrošina atbilstoša ventilācija. Kā arī ņemot vērā Valsts 

policijas amatpersonas sniegto informāciju, ka nav iespējams katrai kamerai 

atsevišķi regulēt ventilācijas esamību, ir jāizstrādā vienota kārtība, kuros brīžos tā 

tiek ieslēgta. 

 

Higiēna ĪAV 

 

11. Nodrošināt Noteikumu Nr.726 ievērošanu un veikt regulāru ĪAV 

telpu uzkopi un tīrīšanu, izdarot par to attiecīgu atzīmi atsevišķā 

žurnālā 

 

 

[13] Valsts policijas amatpersona informēja, ka netiek izdarīta atsevišķa atzīme 

žurnālā par ĪAV telpu uzkopšanu. To arī apstiprināja satiktā apkopēja, kura informēja, ka 

telpas uzkopjot atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem.  

Kopumā ĪAV telpas bija tīras. Tomēr uzmanība ir jāpievērš sanitāro mezglu 

tīrībai, kuri parasti atstāj iespaidu, ka tie netiek tīrīti. Proti, citā īslaicīgās aizturēšanas 

vietā (kurā sanitārie mezgli arī ir veidoti no metālam līdzīga materiāla) tika iegūta 

informācija no apkopējas, ka sanitārie mezgli ir grūti iztīrāmi tā materiāla dēļ un viss ir 

atkarīgs, kādus tīrīšanas līdzekļus izsniedz komersants. 

 

12. Izstrādāt vienotu kārtību un nodrošināt, ka ieslodzītās personas ir 

informētas un var izmantot iespēju nomazgāties biežāk nekā tikai pēc 

septiņu dienu atrašanās ĪAV. 

 

 

[14] Valsts policijas amatpersona informēja, ka dušas apmeklējumu ĪAV 

ievietotajām personām piedāvā tikai pēc septiņu dienu atrašanās ĪAV, pēc analoģijas ņemot 

vērā Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā noteikto.  

Saskaņā ar Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 19. panta sesto daļu 

apcietinātais mazgājas pirtī vai dušā ne retāk kā reizi septiņās dienās. Pirmkārt, iepriekš 

minētajā normatīvajā regulējumā ir noteikts dušas apmeklējuma minimums. Tajā arī ir 

ietverta iespēja personai apmeklēt pirti vai dušu biežāk par vienu reizi septiņās dienās. 

Otrkārt, ņemot vērā to, ka no cilvēktiesību viedokļa personas atrašanās laikam ĪAV 

vajadzētu būt minimālam, un attiecībā uz apcietinātajām un notiesātajām personām, kas 

ĪAV ir ievietotas procesuālo darbību veikšanai, atrašanās laiku vajadzētu maksimāli 
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ierobežot līdz septiņām darba dienām, tad iespēju apmeklēt dušu vajadzētu nodrošināt pēc 

nepieciešamības, piemēram, kā tas tiek darīts Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Gulbenes iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā. Treškārt, ņemot vērā arī iepriekš minēto, 

kā arī to, ka izmeklēšanas cietumos un tā nodaļās personas uzturas ilgāk un to skaits ir 

lielāks nekā parasti atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā, šajā gadījumā nebūtu korekti 

atsaukties uz Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā noteikto dušas apmeklējuma skaita 

minimumu. Papildus vēršu uzmanību uz to, ka atjaunotajās izmeklēšanas cietumu kamerās, 

duša var būt ierīkota kamerā, ļaujot personai to apmeklēt pēc nepieciešamības. Līdz ar to 

ir jāizstrādā vienotu kārtību un jānodrošina, ka ĪAV ievietotās personas ir informētas 

un var izmantot iespēju nomazgāties biežāk nekā tikai pēc septiņu dienu atrašanās 

ĪAV. Atkārtoti uzsveru, ka nav pieļaujami, ka personām, kuras ĪAV atrodas mazāk 

par nedēļu, nav iespējams nomazgāties vispār.  

 

[15] Vizītes dienā sarunājoties ar atsevišķām ĪAV ievietotajām personām, 

apstiprinājās arī iepriekš iegūtā informācija par savlaicīgi neizsniegtajiem mazgāšanas 

līdzekļiem un personīgās higiēnas priekšmetiem. Vienā sarunā ar personu, kura bija atvesta 

no cietuma tika saņemta informācija, ka viņam nav izsniegti personīgās higiēnas 

priekšmeti. Tie, kas atrodas kamerā, jau bija tur no iepriekšējās ievietotās personas. Turklāt 

viņa līdzi paņemtā zobu pasta un zobu birste atradās somā (kas stāv noliktavā). Uz šo 

konstatēto situāciju tika vērsta Valsts policijas amatpersonu uzmanība, lai tiktu novērsta. 

Tāpat sarunās ar personām, kuras šogad ir bijušas ĪAV, bet atrodas jau cietumā, tika 

saņemta arī informācija, ka var netikt izsniegti mazgāšanās līdzekļi un personīgās higiēnas 

priekšmeti, bet kamerā ir atstāti iepriekšējai personai izsniegtie priekšmeti, kas nav 

pieļaujams.  

Saskaņā ar 2006. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 38 

“Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un 

personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām” 4. pielikumu, personai 

nonākot ĪAV, izsniegt tai nepieciešamās mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļus. 

Tiesībsarga biroja darbinieku ieskatā kā laba prakse tiek uzskatīta, piemēram, Valsts 

policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas un Gulbenes iecirkņa īslaicīgās 

aizturēšanas vietās izstrādātās tabulas, kurās tiek atzīmēts, kādi mazgāšanas un personīgās 

higiēnas līdzekļi personai ir nepieciešami. ĪAV ievietotā persona arī parakstās par sev 

nepieciešamiem mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļiem.  
 

Apkopojot iepriekš minēto ziņojumā, turpmāk sniegto rekomendāciju apkopojums: 

 

1. Katrā individuālā gadījumā ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai personu ar kustību 

traucējumiem ir pieļaujams ievietot ĪAV. Lūgums sniegt papildus informāciju. 

(Ziņojuma [1] punkts.) 

2. Nodrošināt, ka pagaidu turēšanas telpā nepieciešamības gadījumā vienlaikus var 

tikt ievietotas gan sievietes, gan vīrieši vai nepilngadīgie un pilngadīgie. 

(Ziņojuma [2] punkts.) 

3. Nodrošināt, lai uzstādītās trauksmes pogas (ārpus kamerām) pilda savu funkciju. 

(Ziņojuma [3] punkts.) 

4. Iekārtot ĪAV gultas piederumu noliktavu un atsevišķu telpu biometrijas datu 

iegūšanai un aizturēto fotografēšanai. (Ziņojuma [4] punkts.) 

5. Nodrošināt ĪAV videonovērošanas veikšanu atbilstoši 2017. gada 21. marta 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, 
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izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu 

apstrādi” prasībām. (Ziņojuma [6] punkts.) 

6. Nodrošināt ĪAV ar pilnvērtīgai funkciju izpildei nepieciešamo darbinieku skaitu. 

(Ziņojuma [7] punkts.) 

7. Pievērst uzmanību, ka ĪAV ievietotās personas saprastu savu tiesību un 

pienākumu saturu arī pēc būtības. (Ziņojuma [8] punkts.) 

8. Nodrošināt minimālu personas atrašanās laiku ĪAV, un attiecībā uz 

apcietinātajām un notiesātajām personām, kas ĪAV ir ievietotas procesuālo 

darbību veikšanai, atrašanās laiku maksimāli ierobežot līdz septiņām darba 

dienām. (Ziņojuma [9] punkts.) 

9. Kamerā ierīkot signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai. (Ziņojuma 

[11] punkts.) 

10. Kamerās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Kā arī izstrādāt vienotu kārtību, kuros 

brīžos tā tiek ieslēgta. (Ziņojuma [12] punkts.) 

11. Pievērst uzmanību sanitāro mezglu tīrībai. (Ziņojuma [13] punkts.) 

12. Izstrādāt vienotu kārtību un nodrošināt, ka ieslodzītās personas ir informētas un 

var izmantot iespēju nomazgāties biežāk nekā tikai pēc septiņu dienu atrašanās 

ĪAV. (Ziņojuma [14] punkts.) 

13. Personai nonākot ĪAV, izsniegt tai nepieciešamās mazgāšanas un personīgās 

higiēnas līdzekļus. (Ziņojuma [15] punkts.) 

 

 

Aicinu izvērtēt un ievērot sniegtās rekomendācijas, kā arī mēneša laikā informēt par 

veiktajām vai plānotajām darbībām to īstenošanā. Pateicos par Valsts policijas Cēsu 

iecirkņa amatpersonu sniegto informāciju vizītes laikā un sadarbību ar Tiesībsarga biroja 

darbiniekiem. 
 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsargs Juris Jansons 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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