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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS 
  GRIEZUMĀ  

Valsts policija 

Apsekojot tirdzniecības vietas: 
 
 

• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas amatpersonas apsekoja vairākas 

tirdzniecības vietas Talsu, Mērsraga un Rojas 

novados ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu 

vadītāji ievēro aizliegumu pārdot tabakas izstrādājumus 

nepilngadīgajām personām. Diemžēl četrās tirdzniecības 

vietās no septiņām pārdevējas nepilngadīgajai pārdeva 

cigaretes Valsts policijā par notikušo ir uzsākts process 

administratīvā pārkāpuma lietā.  

• Šonedēļ Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas 

apsekoja vairākas tirdzniecības vietas un kafejnīcas Grobiņas 

un Durbes novados ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un 

veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos 

dzērienus nepilngadīgajām personām. Trīs no sešām 

vietām tika konstatēti pārkāpumi.  

 

Citi notikumi: 

 

• Septembrī policija kopumā ir uzsākusi 155 

administratīvā pārkāpuma procesus par 

epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai neievērošanu. No tiem lielākā daļa – 

107 procesi uzsākti tieši par pašizolācijas neievērošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

29.  septembrī, Bauskā, uzlaužot 

ārdurvis, kāds garnadzis iekļuva 

veikalā, no kura tika nozagti 

dzintara izstrādājumi – 95 krelles 

un 20 atslēgu piekariņi - 1256 eiro 

vērtībā. Uz aizdomu pamata par 

minētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanu 6. oktobrī tika 

aizturēts iepriekš jau vairākkārt 

sodīts 1982. gadā dzimis vīrietis, 

kuram 8. oktobrī tika piemērots 

drošības līdzeklis – 

apcietinājums. 

 Otrdien, 6. oktobrī, Valsts 

policija aizdomās par Rīgā, 

Salacas ielā, izdarītu zādzību no 

dzīvokļa uzreiz pēc nozieguma 

aizturēja divas personas. 

Saistībā ar notikušo uzsākts 

kriminālprocess un aizdomās 

turētajām personām ir piemērots 

drošības līdzeklis –

apcietinājums. Policija šobrīd 

pārbauda aizturēto personu 

saistību arī ar citām zādzībām no 

mājokļiem. 
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• Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu un prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai 

nodevusi lietu par Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonas iespējamu 

prettiesisku, neefektīvu un neekonomisku rīcību, vadot un īstenojot projektu 

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. 

Amatpersonas rīcības rezultātā Latvijas valstij nodarīts kaitējums vairāk nekā viena miljona 

eiro apmērā. 

• Valsts policija Liepājā kādā atpūtas vietā aiztur agresīvi noskaņotu vīrieti, kurš, 

būdams alkohola reibumā, konfliktēja ar atpūtas personālu un apsargu. Apsargam, 

izmantojot piparu gāzi, izdevās agresīvo vīrieti savaldīt līdz likumsargu ierašanās brīdim un 

Valsts policija vīrieti nogādāja Liepājas iecirknī.  

• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas 

amatpersonas kriminālprocesa ietvaros veica kratīšanu divu vīriešu īpašumos. 

Īpašumā Kuldīgas novadā, kur tika atrasta un izņemta mazkalibra šautene ar 

patronām. Savukārt kratīšanas laikā Skrundas novadā tika izņemta medību 

divstobra bise ar patronām. Abos gadījumos ieroči ir nosūtīti ekspertīzes veikšanai un 

turpinās izmeklēšana uzsāktajos kriminālprocesos. 

 
 
 

 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

 
 

  

2. – 5. oktobris 

• Trīs cilvēkiem bija nepieciešama VUGD palīdzība, lai atrastu izeju no purva. Plkst. 07.30 

VUGD saņēma izsaukumu Alojas novadā, kur purvā bija apmaldījušies divi cilvēki. 

Savukārt plkst. 09.49 tika saņemts izsaukums Ventspils novadā, kur cilvēks bija apmaldījies 

purvā. Abos gadījumos, raidot autocisternas skaņas signālu, tika norādīts virziens un cilvēki 

iznāca no purva 

• VUGD atgādina:  ja plānojat doties uz mežu vai purvu, parūpējieties 

par drošību vēl pirms došanās dabā! Ņemiet līdz uzlādētu mobilo 

tālruni un, ja iespējams, neejiet uz mežu vai purvu vienatnē. Lai 

izvairītos no apmaldīšanās, centieties iegaumēt vietu, kur esat 

iegājuši mežā un kur esat pārvietojušies! 

• Piektdien plkst. 14.37 tika saņemts izsaukums Liepājā, kur piestāvu dzīvojamās mājas 

dzīvoklī dega sadzīves mantas 12m2 platībā. No piedūmotās ēkas ugunsdzēsēji glābēji ar 

glābšanas masku palīdzību izveda trīs cilvēkus, četri cilvēki bija evakuējušies saviem spēkiem, 

bet pirms VUGD ierašanās no degošā dzīvokļa iedzīvotājs bija izglābis vienu cilvēku, kurš bija 

cietis un tika nodots NMPD mediķiem. VUGD izsaka pateicību iedzīvotājam par 

Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 121; gadā kopā – 5880 

Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 5; gadā kopā - 242 

Glābšanas darbu skaits: nedēļā – 140; gadā kopā – 6510 

Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 17; gadā kopā - 402 
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pašaizliedzīgo rīcību, glābjot cilvēku, kurš bija iekļuvis ugunsnelaimē! Plkst. 15.37 

ugunsgrēks tika likvidēts. 

 

 6. oktobris 

• Plkst.19.05 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Ludzā, kur saskaņā ar sākotnējo 

informāciju dega dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji 

konstatēja, ka vienstāva dzīvojamā mājā, istabā, deg matracis 1m2 platībā. Pirms VUGD 

ierašanās iedzīvotāji no piedūmotās ēkas bija izglābuši cilvēku. VUGD pateicas iedzīvotājiem 

par pašaizliedzīgo rīcību! Glābjamais bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta mediķiem. Plkst.19.39 ugunsgrēks tika likvidēts. 

7. oktobris 

• Plkst.00.17 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Skrundas novadā, kur divstāvu 

mājas dzīvoklī dega dīvāns 2m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš 

bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. 

Plkst.01.18 ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors dzīvoklī, kur bija izcēlies 

ugunsgrēks, nebija uzstādīts. 

8.oktobris 

• Plkst.11.37 VUGD saņēma izsaukumu uz Mūrmuižas ielu Valmierā, kur pārsūknēšanas 

darbu laikā no dzelzceļa cisternas lietus ūdens novadsistēmā bija noplūdusi 

degviela 26 000 litru apjomā. Sadarbībā ar Valsts vides dienestu un citām institūcijām 

tika organizēta noplūdes seku likvidēšana. Ugunsdzēsēji glābēji apsekoja lietus ūdens 

novadsistēmu, uzstādīja 41 absorbējošo bonu, lai novērstu degvielas nonākšanu Gaujā, un 

izsūknēja noplūdušo degvielu no grāvja. Līdz ar tumsas iestāšanos darbs notikuma vietā tika 

pārtraukts un tiks turpināts šīs dienas laikā. 

 

 
 

Aktuālākie temati šonedēļ: 

 

 
• Par drošību drošību pirms apkures sezonas; 

• par skursteņu tīrīšanu; 

• par ugunsdrošības noteikumu izmaiņām. 
 
 
 

 

 

 
Valsts robežsardze 

 
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē 

konstatēja 162 LIKUMPĀRKĀPĒJU :  

 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM konstatēti 83 

robežpārkāpēji; 
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 VEICOT IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PASĀKUMUS VALSTS IEKŠIENĒ, 

ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu 

pārkāpumi konstatēti 28 personām; 

 

 PAR PĀRKĀPUMIEM     

TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS 

LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts 

robežsardzes amatpersonas saukušas pie 

administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot 

robežu 51 personai. 

 

 
 
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 
 

 

 

Citi notikumi: 

• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas 

apliecība (kopā - 280); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 1); ES pilsoņa personas 

apliecība (kopā -50). 

• Noformēti 407  personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas 
valstspiederīgajiem. 

 

• 117 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 73 ir ārvalstīs dzimušie 
Latvijas pilsoņu bērni. 

 

• 16 personas kārtoja naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas prasme un Latvijas 

Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras 

pamatu zināšanas). Pārbaudes notiek Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. 

• Laika posmā no 02. oktobra līdz 8. oktobrim saņemt pakalpojumus neieradās un 
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1242 klienti. Pierakstu atcēla 501 klients. 

 

 

Latvijas pilsoņa pases pieteikums: 1565 

Latvijas pilsoņa personas apliecības pieteikums: 3198  

Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 195 

Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 868 
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Nodrošinājuma valsts aģentūra 
 

• Iznīcināts 1 transportlīdzeklis. 

• Iznīcinātas 50 kastes ar SMIRNOFF pudelēm 

ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (548 

litri). 

• Iznīcinātas 24 paletes un 15 iepakojumi ar 

dažādu marku cigaretēm. 

• Izņemto lietu nodaļā pārņemti 8 vieglie 

transportlīdzekļi un 1 traktors. 

• Transportlīdzekļu nodaļā pārņemti 7 

transportlīdzekļi. 

• Pārņemtas 53 dažāda tilpuma un veida kannas, kurās atrodas šķidrums ar dīzeļdegvielai 

raksturīgu smaku. 

• Pārņemtas 9 paletes ar cigarešu iepakojumiem (Ludzā) un 6 iepakojumi ar dažādu 

marku cigaretēm un karsējamo tabaku. 

• Pārņemti 5 iepakojumi ar viltotām drēbēm. 

• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 93 defekti, 9 no tiem reģistrēti, 29 – lokalizēti, 55 – 

atrisināti. 

 


