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Rīgā 

27.10.2022. Nr.20/CAnos/72925 

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs 

 

Par tiesas nolēmumu izpildi  

par personu aizturēšanu  

un nogādāšanu brīvības atņemšanas iestādē 

 

 

 

Valsts policijā izskatīta Latvijas Republikas tiesībsarga 2022. gada 27.septembra 

vēstule Nr.1-5/242 (IeM VP reģ. Nr.CA/82098) ar  lūgumu sniegt informāciju, kā 

Valsts policijā notiek personu meklēšana, izsludināšana meklēšanā un informācijas 

apmaiņa starp policijas iecirkņiem. Kā arī sniegt informāciju, kādas darbības ir 

veiktas, kā arī kādas darbības ir plānotas veikt, lai uzlabotu tiesas nolēmumu izpildi 

un vai ir veikts izvērtējums par konkrētu termiņu noteikšanu tiesas nolēmumu 

izpildei. 

Informējam, ka tiesas nolēmumu izpildi Valsts policija nodrošina 

pamatojoties uz likuma “Par policiju” 10.panta pirmās daļas 5.punktu (izpildīt tiesas 

nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti ar meklēšanas un 

izmeklēšanas darbību veikšanu), Kriminālprocesa likuma 634. pants (Sprieduma, 

lēmuma un prokurora priekšraksta nodošana izpildei), Krimināllikuma 296.pants 

(Tiesas nolēmuma un prokurora priekšraksta par sodu neizpildīšana). 

Valsts policijas struktūrvienībā saņemot tiesas nolēmumu, kurš stājies 

likumīgā spēkā un nolēmuma izpilde nav atlikta, sākotnēji personas tiek pārbaudītas 

Integrētā Iekšlietu Informācijas Sistēmā vai persona neatrodas Ieslodzījuma vietā, 

pēc tam tiek pārbaudītas personas iespējamās dzīvesvietas un darba vietas adreses. 

Ja persona zināmajās adresēs nav iespējams sastapt un nav izdevies iegūt 

informāciju par citu tās atrašanās vietu amatpersona informē tiešo priekšnieku, kurš 

izvērtē un nolemj vai vēl papildus ir niepieciešams noskaidrot kādu informāciju, vai 

informācija ir pietiekoša un ir pamats domāt, ka persona apzināti izvairās no 

nolēmuma izpildes. Ja no savāktās informācijas ir pamats secināt, ka persona 

apzināti izvairās no tiesas nolēmuma izpildes, uz tiesu, kura pieņēmusi attiecīgo 

nolēmumu tiek nosūtīta informācija, ka nolēmumu nav iespējams izpildīt, jo persona 

apzināti izvairās no tā izpildes un lūdz tiesai pieņemt lēmumu par personas 

izsludināšanu meklēšanā. Saņemot tiesas nolēmumu, kur persona tiek izsludināta 

meklēšanā, nolēmums un visa pieejamā informācija, kas iegūta, tiek nodota Valsts 

policijas reģionu pārvalžu iecirkņu Kriminālpolicijas nodaļai meklēšanas lietas 



uzsākšanai un personas izsludināšanai meklēšanā. 

Nodrošinot prokurora, tiesneša vai tiesas lēmuma par personas meklēšanu 

izpildi , Valsts policija veic personas meklēšanu saskaņā ar Valsts policijas 

2019.gada 23.decembra iekšējiem noteikumiem Nr.16 “Personu meklēšanas 

noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.16). 

Noteikumu Nr.16 VI. nodaļa paredz, ka: 

- Notiesātās personas meklēšanas uzsākšanas pamats Valsts policijas 

teritoriālās pārvaldes struktūrvienībai ir prokurora, tiesneša vai tiesas lēmums par 

personas meklēšanu. 

- Valsts policijas teritoriālās pārvaldes struktūrvienības priekšnieks vai viņa 

pilnvarota amatpersona ar rezolūciju nosaka meklēšanas īstenotāju, kurš veiks 

aizdomās turētās vai notiesātās personas meklēšanu. 

- Meklēšanas īstenotājs, saņemot prokurora, tiesneša vai tiesas lēmumu par 

apsūdzētā vai notiesātā meklēšanu, nekavējoties uzsāk personas meklēšanu saskaņā 

ar Operatīvās darbības likumu. 

- Saņemot tiesas vai tiesneša lēmumu par personas meklēšanu, Valsts policijas 

teritoriālās pārvaldes struktūrvienības priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona 

ar rezolūciju nosaka meklēšanas īstenotāju, kurš veiks personas meklēšanu:  

- policijas resoriskās pārbaudes ietvaros: 

- lai piespiedu kārtā nogādātu personu ārstniecības iestādē; 

- lai, pamatojoties uz tiesas lēmumu, kas pieņemts civilprocesa ietvaros, 

atrastu ar tiesas, tiesneša vai ārvalsts tiesas vai tiesneša lēmumu meklēšanā 

izsludinātu personu vai noskaidrotu tās dzīvesvietu vai atrašanās vietu. 

- Meklēšanas īstenotājs veic šādus personas meklēšanas pasākumus: 

- ievada ziņas par meklējamo personu, kā arī tiesneša vai tiesas lēmumu 

Sistēmas apakšsistēmā “Personu meklēšana”; 

- nosūta tiesai vai tiesnesim paziņojumu par lēmuma pieņemšanu izpildei; 

- pārbauda ziņas par meklējamo personu valsts informācijas sistēmās, lai 

noskaidrotu personas iespējamo deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu adresi, kur 

persona ir sasniedzama, un salīdzinātu tās ar tiesas lēmumā norādīto dzīvesvietas 

adresi; 

-nosūta meklējamai personai paziņojumu vai pavēsti ar aicinājumu ierasties 

policijā; 

- ja meklējamā persona neierodas paziņojumā vai pavēstē norādītajā laikā: 

- apseko meklējamās personas iespējamās atrašanās vietas (tiesneša vai tiesas 

lēmumā norādītās adreses, deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses); 

- veic apsekošanas laikā sastapto personu (kaimiņu vai citu personu) aptauju, 

lai noskaidrotu meklējamās personas iespējamo atrašanās vietu. 

- Ja, veicot šo iekšējo noteikumu minētos meklēšanas pasākumus, meklējamo 

personu neatrod, par veiktajiem meklēšanas pasākumiem sagatavo dienesta 

ziņojumu. 

- Ja saņemta informācija par meklējamās personas iespējamo atrašanās vietu 

vai dzīvesvietu citas Valsts policijas teritoriālās pārvaldes struktūrvienības teritorijā, 

meklēšanas īstenotājs nosūta tai meklēšanas uzdevumu.  

- Ja meklēšanas iniciators meklējamo personu atrod, to nogādā tiesas vai 



tiesneša lēmumā norādītajā vietā, par ko paziņo tiesai vai tiesnesim. 

- Meklēšanas īstenotājs meklēšanu pārtrauc, ja: 

- meklējamā persona atrasta; 

- tiesneša vai tiesas lēmums par personas meklēšanu atcelts; 

 - iestājies soda izpildes noilgums; 

- meklējamā persona ir mirusi. 

Meklēšanā esošas personas dati tiek ievadīti Integrētā Iekšlietu Informācijas 

Sistēmas apakšistēmā Personu meklēšana, kā arī persona tiek izsludināta meklēšanā 

Šengenas informatīvajā sistēmā - SIS II.  Personas datu ievade iepriekšminētās 

sistēmās  nodrošina iespēju citiem policijas iecirkņiem un citiem dienestiem un 

institūcijām pārbaudot personu sistēmās, konstatēt, ka persona atrodas meklēšanā. 

Vienlaikus, jānorāda, ka sistēmās personas dati tiek ievadīti, tikai tad, kad ir stājies 

spēkā tiesas nolēmums par personas izsludināšanu meklēšanā un kad Valsts policijas 

attiecīgā struktūrvienība, kuras lietvedībā atrodas šis tiesas nolēmums ir uzsākusi 

meklēšanas lietu, līdz tam šī informācija par to ka personai ir piemērota brīvības 

atņemšana nav pieejama.  

Jānorāda, ka līdz šim Valsts policija nav saskatījusi problēmas tiesas 

nolēmumu izpildes kārtībā, līdz ar ko nav bijusi nepieciešamība veikt jebkādas 

darbības, lai uzlabotu tiesas nolēmumu izpildi.  

Vēršam uzmanību, ka pārrunājot ar tiesnešiem minēto problēmjautājumu un 

to, kādā termiņā ir jānodrošina saņemto nolēmumu izpilde, tikām informēti, ka 

nolēmumu var izpildīt tik ilgi, kamēr neiestājās notiesājoša sprieduma/lēmuma 

izpildīšanas noilgums, kas noteikts Krimināllikuma 62. panta pirmajā daļā.  

Vienlaikus pateicamies par sniegto informāciju un informējam, ka turpmāk 

pievērsīsim pastiprinātu uzmanību, kā arī veiksim kontroles un citus pasākumus,  lai 

uzlabotu tiesas nolēmumu savlaicīgu izpildi.  

 

 

 
   

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks 

 ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


