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Par vizīti Jūrmalas iecirkņa
īslaicīgās aizturēšanas vietā
2019.gada 28.martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē (turpmāk –
Pārvalde) saņemta vēstule par Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību
nodaļas juridiskā padomnieka J.Siļčenko un vecākā jurista M.Malojlo Pārvaldes
Jūrmalas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietas (turpmāk – Jūrmalas ĪAV)
apmeklējumu 2019.gada 22.martā un pārbaudē konstatētajiem trūkumiem, kas
apkopoti rekomendāciju veidā.
Pārvalde ir izvērtējusi vēstulē norādīto, un par Jūrmalas ĪAV veiktajām
darbībām informē iesniegto rekomendāciju secībā.
1. Saskaņā ar Pārvaldes Jūrmalas iecirkņa pieprasījumu, IeM Nodrošinājuma
valsts aģentūra (turpmāk – NVA) Jūrmalas ĪAV esošo pastaigu laukumu ir
aprīkojusi ar jumtu, kas ļauj ĪAV ievietotajām personām realizēt savas tiesības
uz vienu stundu ilgu pastaigu svaigā gaisā arī sliktos laika apstākļos.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumu Nr.153
“Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī
šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.153) 4., 5. un 6.punkta prasības, Jūrmalas ĪAV ieviests reģistrs Nr.161, kurā
tiek apkopotas veidlapas ar informāciju par Jūrmalas ĪAV telpās ievietoto
personu videonovērošanas uzsākšanu/turpināšanu. Papildus uz Jūrmalas ĪAV
ieejas durvīm (saskaņā ar MK noteikumu Nr.153 8.punkta prasībām)
izvietotajai informatīvajai zīmei, ĪAV iekštelpās, labi redzamās vietās tika
izvietotas vēl divas informatīvās zīmes, brīdinot par videonovērošanas
veikšanu ĪAV telpās.
3. Ir nosūtīta vēstule NVA ar lūgumu nodrošināt Jūrmalas ĪAV atbilstību vides
pieejamības prasībām.
4. Jautājums par ĪAV nodrošināšanu ar pilnvērtīgai funkciju izpildei
nepieciešamo darbinieku skaitu tiks izskatīts saskaņā ar Valsts policijas
priekšnieka 21.01.2019. pavēli Nr.493 “Par darba grupas izveidošanu”
izveidotās darba grupas ietvaros.
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5. Nosūtīta vēstule NVA, kurā norādīts uz nepieciešamību izveidot atsevišķu
telpu aizturēto apskates (pārmeklēšanas) veikšanai, kā to paredz Aizturēto
personu turēšanas kārtības likuma 2.panta otrās daļas 7.punkts.
6. VP RRP Jūrmalas iecirkņa nodarbinātie atkārtoti informēti par normatīvo
regulējumu attiecībā uz ĪAV ievietoto personu maksimāli pieļaujamajiem
turēšanas termiņiem. Norādīts strikti ievērot Aizturēto personu turēšanas
kārtības likuma 1.panta otrās daļas prasības, t.i., ka meklēšanā esošās
apcietinātās personas un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas pēc
aizturēšanas un ievietošanas ĪAV līdz to pārvietošanai uz izmeklēšanas
cietumu vai brīvības atņemšanas iestādi, drīkst atrasties ĪAV telpās ne ilgāk par
septiņām darba dienām. Vienlaikus atkārtoti izskaidrots, ka šī likuma norma
neattiecas uz tām personām, kuras ir ievietotas ĪAV saskaņā ar tiesneša
nolēmumu par administratīvo arestu, un uz procesuālām darbībām ievietotajām
personām. Jūrmalas iecirknī noteikta amatpersona, kurai uzlikts par pienākumu
kontrolēt ĪAV ievietoto personu uzturēšanās ilguma atbilstību normatīvajiem
aktos noteiktajiem termiņiem.
7. ĪAV ievietoto personu transportēšana ārpus ĪAV telpām procesuālo darbību
veikšanai notiek tikai un vienīgi pēc procesa virzītāja pieprasījuma.
Pieprasījuma (izsaukuma) objektīvo nepieciešamību var noteikt tikai un vienīgi
procesa virzītājs, ĪAV darbinieki nav tiesīgi ietekmēt procesa virzītāja
kompetencē ietilpstošus jautājumus.
8. Jūrmalas ĪAV ievietotām nepilngadīgajām personām tiek nodrošinātas tiesības
uz satikšanos vienatnē ar saviem tuviniekiem, kā to paredz Aizturēto personu
turēšanas kārtības likuma 5.panta 6.2 daļa. Jūrmalas ĪAV amatpersonas
atkārtoti iepazīstinātas ar šīs normas īstenošanas kārtību.
9. Jūrmalas ĪAV darbinieki atkārtoti tika iepazīstināti ar spēkā esošiem
(aktuālajiem) ĪAV darbu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Vienlaicīgi tika pārbaudīta iespēja visiem ĪAV darbiniekiem pieslēgties emācību videi, lai turpmāk viņi varētu mācīties patstāvīgi un celt savu
profesionālo kvalifikāciju.
10. Jūrmalas ĪAV ir ieviesta jauna veidlapa (ņemot par paraugu Pārvaldes Kārtības
policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas biroja veidlapu), kurā Jūrmalas ĪAV
ievietotā persona ar savu parakstu apliecina, ka tā ir iepazīstināta ar Aizturēto
personu turēšanas kārtības likumā paredzēto īslaicīgās aizturēšanas vietas
iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu (Ministru
kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.289 „Noteikumi par īslaicīgās
aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu saraksts”), kā arī ar
mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām (Ministru
kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumi Nr.38 „Noteikumi par īslaicīgās
aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas
līdzekļu nodrošinājuma normām”) un kurā persona ar savu parakstu apliecina
ĪAV izsniedzamo mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu saņemšanu vai
atteikšanos no tiem.
11. Lai nodrošinātu, ka ievietojamā persona ar ĪAV iekšējo kārtību tiek
iepazīstināta pienācīgi, Jūrmalas ĪAV labi redzamā vietā (dežuranta darbavietā)
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pie sienas publicētā Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma izvilkuma
novecojusī redakcija tika aizvietota ar likuma izvilkuma jauno redakciju.
12. Lai nodrošinātu gultas piederumu uzglabāšanu tīrā un sanitārajām prasībām
atbilstošā telpā, tika nosūtīta vēstule NVA, kurā pamatota nepieciešamība
noliktavas telpā izveidot ventilācijas sistēmu.
13. Pārbaudot ventilāciju un apgaismojumu Jūrmalas ĪAV kamerās, secināts, ka
ventilācija un mākslīgais apgaismojums darbojas. Dabīgais apgaismojums ir
pietiekams (kas ir norādīts arī tiesībsarga vēstulē – žalūzijas, būdamas atvērtā
stāvoklī, nodrošina labu dabisko apgaismojumu). Kamerās esošie logi ir
nostiprināti ar nolūku, lai tos nevarētu atvērt, jo pastāv aizliegtu priekšmetu
nodošanas risks. ĪAV kameru logiem, kas atrodas pirmajā stāvā, metāla
žalūzijas ir montētas no ārpuses, lai novērstu iespēju kontaktēties ar personām
ārpus aizturēšanas vietas. Šādi nostiprināti logi atbilst “Vadlīnijas īslaicīgās
aizturēšanas vietu būvniecībai un iekārtošanai Iekšlietu ministrijas padotībā
esošajās iestādēs” (apstiprinātām ar iekšlietu ministra 11.03.2011. rīkojumu
Nr.395) prasībām, nodrošina kamerās maksimālu drošību, tāpēc to demontāža
nav vēlama.
14. Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumu Nr.726 “Higiēnas
prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.726)
prasību, attiecībā uz Jūrmalas ĪAV telpu uzkopi un tīrīšanu, izpildi uz noslēgta
iepirkumu līguma pamata nodrošina SIA “MARIVO”. Sazinoties ar minētā
komersanta pārstāvi tika norādīts uz MK noteikumu Nr.726 prasību obligātu
ievērošanu. SIA “MARIVO” ir iekārtojusi žurnālu, kurā turpmāk tiks fiksēti
Jūrmalas ĪAV veiktie uzkopšanas darbi.
Priekšnieks

J.Šulte

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

