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Metodiskais materiāls par dokumentiem, kas pašvaldībām jāiesniedz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai segtu
faktiskos izdevumus no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, kas pašvaldībām radušies, sniedzot
atskurbināšanas pakalpojumus
1. Pavadvēstule, kurā norādīta kopējā summa, personu skaits, kurām bija
nepieciešams sniegt atskurbšanas pakalpojumus, kā arī vienas šīs
persona izmaksas;
2. Domes lēmums par atskurbšanas telpas izveidošanu, sadarbības
līguma slēgšanu vai pakalpojuma maksas cenrādi;
3. Atskurbšanas telpu nolikums vai kāds cits dokuments, kurā būtu
atspoguļota atskurbšanas telpas darbība;
Piemērs:
Apstiprināts ar ........ domes
......gada .... lēmumu nr....
NOLIKUMS
PAR ......................................... PILSĒTAS POLICIJAS ATSKURBŠANAS TELPĀM
1.
Vispārējie noteikumi.
1.1 Atskurbšanas telpas ir .......... pašvaldības policijas pārvaldē speciāli iekārtotas
telpas (turpmāk tekstā - Atskurbšanas telpas), kur ievieto personas, kuras alkohola,
toksisko vai narkotisko vielu lietošanas un apreibināšanās rezultātā zaudējušas spēju
patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas
sev un, kuras nepavada personas bez apreibuma pazīmēm.
1.2 Pamatojoties uz rakstveida iesniegumu šajās telpās var aizturēt un nogādāt arī
personas, kuras atrodas mājās vai darbā alkohola, toksisko vai narkotisko vielu reibuma
stāvoklī un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem un kuras atbilst 1.1
apakšpunktā minētajām pazīmēm, kā arī gadījumā, ja apkārtējiem cilvēkiem radušās
pamatotas bailes palikt vienatnē ar šo personu un nav cita pamata tās aizturēšanai.
1.3 Minēto personu aizturēšana un nogādāšana uz Atskurbšanas telpām notiek saskaņā
ar likumu "Par policiju".
1.4 Atskurbšanas telpās ievietotās personas drīkst turēt līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk
par 12 stundām.
1.5 Nepieciešamības gadījumā Atskurbšanas telpās nogādātām 1.1 un 1.2 apakšpunktā
minētajām personām sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.
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1.6 Atskurbšanas telpās jānodrošina atskurbšanai ievietoto vīriešu izolācija no
sievietēm.
1.7 Atskurbšanas telpās nonākušās personas testē uz alkoholu un seksuāli transmisīvām
slimībām.
1.8 Atskurbšanas telpu iekšējam iekārtojumam jābūt tādam, lai atskurbšanai ievietotās
personas nevarētu izdarīt pašnāvību vai miesas bojājumus:
 logiem jābūt aprīkotiem ar aizsargiem;
 gulēšanai paredzētām vietām jābūt pārklātām ar biezas gumijas pārklāju;
 sienu apdarei jābūt gludai;
 elektrības apgaismojuma ķermeņi norobežojami ar metāla režģi;
 durvīs ierīkojami skatāmi lodziņi.
1.9 Atskurbšanas telpas drīkst iekārtot tikai tad, ja Atskurbšanas telpās ir diennakts
dežūra un var nodrošināt pastāvīgu atskurbšanai ievietoto personu uzraudzību.
1.10 Aizliegts nogādāt Atskurbšanas telpās personas:
 kurām ir akūtas fiziskas traumas (lūzumi, plašas brūces utml.);
 kurām ir akūtas saslimšanas simptomi;
 nepilngadīgas personas līdz 16 gadu vecumam;
 sievietes ar redzamām grūtniecības pazīmēm vai kurām ir grūtniecību apliecinoši
dokumenti (jānogādā ārstniecības iestādē).
1.11 Gadījumā, kad nekonstatē alkohola lietošanu, bet ir redzams apreibums (toksisko
vai narkotisko vielu lietošanas konstatēšana), nekavējoties jāizsauc ātrā medicīniskā
palīdzība un personas jānodod medicīnas darbinieku rīcībā.
2.
Personu ievietošana Atskurbšanas telpās.
2.1 Nogādājot policijas pārvaldē, medicīnas iestādē vai dzīves vietā personas, kuras
minētas 1.punktā, jāveic nepieciešamie pasākumi, kas izslēgtu iespēju kaut kādā veidā
nodarīt kaitējumu viņu veselībai un nodrošinātu šo personu personīgo mantu,
dokumentu, naudas un vērtslietu saglabāšanu.
2.2 Policijas darbinieki 1.punktā minēto personu aizturēšanas gadījumā, pirms to
ievietošanas transporta līdzeklī, veic vispārēju apskati, nolūkā atsavināt aukstos ieročus
un šaujamieročus, ko varētu izmantot uzbrukšanai policijas darbiniekiem vai miesas
bojājumu nodarīšanai sev vai citiem.
2.3 Saskaņā ar likumu "Bērnu tiesību aizsardzības likums", bērnu no 16 līdz 18 gadu
vecumam, kurš atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī un par citiem pārkāpumiem,
kas uzskaitīti minētā likuma 59.pantā, nogādā policijas iestādē, ja nav iespējams viņam
sniegt palīdzību citā veidā. Par to ir jāinformē attiecīgā bāriņtiesa vai pagasttiesa.
2.4 Apmaksu par uzturēšanos šajās telpās nosaka atbilstoši ........... pašvaldības domes
pieņemtiem lēmumiem.
3.
Uzturēšanas kārtība Atskurbšanas telpās.
3.1 Atskurbšanai atvestās personas tiek reģistrētas …….. pašvaldības policijas
pārvaldes dežūrdaļas speciālā žurnālā uz personas apliecinoša dokumenta pamata. Ja
atvestajai personai nav personas apliecinoša dokumenta, tad personas noteikšanu veic
pēc tās atskurbšanas.
3.2 Pirms ievietošanas Atskurbšanas telpās, atvestā persona tiek apskatīta. Personas
apskati veic atskurbtuvē strādājošais feldšeris un tā paša dzimuma policijas darbinieks,
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kāda ir aizturētā persona. Apskates rezultātus noformē aizturēšanas protokolā, kurā
apraksta noreibušā uzvedību, izturēšanos, norāda klātesošos dokumentus, mantas,
naudu, vērtslietas u.c.
3.3 Personām, kuras uzvedas agresīvi un fiziski nepakļaujas, pielieto nomierināšanas
kreklu vai citus speciālos līdzekļus: sasiešanas līdzekļus, stekus, roku dzelžus.
3.4 Atskurbšanas telpās ievietoto personu veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā,
nekavējoties ir jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība.
3.5 Personām, kuras Atskurbšanas telpās atrodas 12 stundas ir nepieciešams dzeramais
ūdens un nedaudz pārtikas.
3.6 Aizturētajām personām ir jānodrošina iespēja nomazgāties, sakopties, piekļūšana
tualetei un pēc vajadzības - dezinfekcija un dezinsekcija.
3.7 Saskaņā ar likumu "Bērnu tiesību aizsardzības likums", policijā nogādāto bērnu
nedrīkst turēt kopā ar pilngadīgiem likumpārkāpējiem un bērnam nodrošināma
pastāvīga pieaugušo uzraudzība. Ja 3 stundu laikā nav iespējams noskaidrot bērna
personību un nodot bērnu vecākiem, vecāku aizstājējiem vai bērnu aprūpes iestādei,
kuru viņš pametis, policija ievieto bērnu kādā no bērnu aprūpes iestādēm vai audžu
ģimenēm un par to ziņo bāriņtiesai (pagasttiesai).
3.8 Atskurbšanas telpās ievietotās personas nedrīkst atbrīvot, kamēr nav beidzies
alkohola reibums.
3.9 Atbrīvojot personu no atskurbšanas telpas, viņai izskaidro pakalpojumu apmaksas
kārtību un pret parakstu atdod atpakaļ aizturēšanas protokolā ierakstītās un glabāšanā
pieņemtās mantas, dokumentus, naudu, vērtslietas u.c.
3.10 Atskurbšanas telpu feldšeris sistemātiski izglīto dežūrdaļas policistus par alkohola
reibuma pakāpju klīnisko ainu diferencēšanu no narkotiskā reibuma.
3.11 Atskurbšanas telpu darbinieki aizturētās personas informē par iespējām ārstēties no
alkohola un citu apreibinošu vielu atkarības.
3.12 Personām, kuras atradās policijas speciāli iekārtotās Atskurbšanas telpās, noformē
materiālus par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem.

4. Pārskats par atskurbšanas telpas noslogojumu;
Personu skaits mēnesī (par katru mēnesi)
Pakalpojuma sniegšanas stundu skaits (par katru mēnesi)
Personu skaits no gada sākuma (katru mēnesi augošā secībā)
Pakalpojuma sniegšanas stundu skaits no gada sākuma (katru mēnesi
augošā secībā)
5. Līgums atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanai ar pakalpojuma
sniedzēju;
6. Atskurbšanas telpu tehniskā specifikācija ( pielikums pie līguma);
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7. Faktisko izdevumu aprēķins par vienai personai sniegto atskurbšanas
pakalpojumu (maksas cenrādis, tāme);
Izdevumi par komunāliem pakalpojumiem
Aprēķināta maksa personām par atskurbināsanu
Dušas izmantošana
Personāla atalgojums
Izdevumi biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”
Atskurbšanas telpas uzturēšanas izdevumi (t.sk.saimnieciskie
izdevumi, medikamenti, dezinfekcijas līdzekļi, kancelejas preces, u.c)
8. Ieņēmumu un izdevumu tāme, ja atskurbšanas pakalpojumi tiek
sniegti pašvaldības policijas telpās (Īslaicīgās aizturēšanas telpu
uzturēšanas izdevumi, kas paredzēti pašvaldības budžetā vai
pašvaldības policijas budžets);
9. Maksājuma uzdevumi;
10.Rēķini;
11.Tabulā apkopota informācija
pakalpojumu sniegšanai.

par

izdevumiem

atskurbšanas

Piemērs:
Rēķina
Rēķina
izrakstīšanas Nr.
datums

Mēnesis

Summa par Atskurbtuvē Vienas
Apmaksa Maksājuma
pakalpojumu ievietoto
personas (euro)
dokumenta
(euro)
personu
izmaksas
Nr. un
skaits
(euro)
datums

Personu Faktiskie
Kopējā
skaits
izdevumi
summa
par
vienu (euro)
personu
(euro)

No LNG
par vienu
personu
(euro)

Kopējā summa,
ko nepieciešams
kompensēt
no
LNG (euro)

Sagatavoja: Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības
nodaļas vadītāja Dz.Muzikante

