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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS 
  GRIEZUMĀ  

Valsts policija 

Profilaktiskie pasākumi un kontrole uz ceļa: 
 

• Valsts policija Jūrmalā veica profilaktiskos pasākumus 

ar mērķi pārbaudīt, kā izklaides un sabiedriskās ēdināšanas 

vietas ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. Kopumā nakts laikā tika 

pārbaudītas 22 tirdzniecības vietas, četras izklaides 

vietas un 35 personas. Kopumā uzsākti 6 administratīvā 

pārkāpuma procesi. Tāpat aizturētas divas personas par 

narkotisko vielu glabāšanu. 

• 9. septembrī, Valsts policijas Speciālo uzdevumu nodaļas 

darbinieki kopā ar CSDD darbiniekiem Rīgā veica tehnisko 

kontroli uz ceļa – pārbaudīja ne tikai vieglos 

transportlīdzekļus, bet arī motociklus. Kopumā reidā tika 

pārbaudīti 32 motocikli, no kuriem trim tika atņemta 

tehniskās apskates uzlīme. Galvenās neatbilstības – troksnis 

pārsniedz normu, pašizgatavota numurzīme, neatbilstošs 

riepu protektors un numurzīmju novietojums. 

 

 

Citi notikumi: 

 
• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas 

iecirknī tika saņemta informācija par to, ka Grobiņā ir 

nozagta automašīna “Volkswagen”. Liepājas iecirkņa 

Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas automašīnu atrada 

tajā pašā dienā un uz aizdomu pamata par noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu aizturēja divus nepilngadīgus 

jauniešus, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā. 

Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākti vairāki 

kriminālprocesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pieaugušā bezatbildības dēļ 

avārijā iet bojā bērns  

Vidzemes reģionā notikuši 

vairāki traģiski ceļu satiksmes 

negadījumi. Kopumā dzīvību 

zaudējuši trīs cilvēki. Vienā 

gadījumā, apgāžoties vieglajai 

automašīnai, Lubānas novada 

Indrānu pagastā gāja bojā 

nepilngadīgs bērns. Policisti 

noskaidrojuši, ka šīs 

automašīnas šoferis bija sēdies 

pie stūres manāmā alkohola 

reibumā. Valsts policija atkārtoti 

uzsver, ka alkohols un jebkāda 

veida transportlīdzekļu vadīšana 

ir divas nesavienojamas lietas, 

turklāt šīs negadījums kārtējo 

reizi apstiprina, ka iereibis 

transportlīdzekļa vadītājs 

apdraud ne tikai pats savu 

veselību un dzīvību, bet arī rada 

draudus saviem līdzcilvēkiem un 

citiem ceļu satiksmes 

dalībniekiem.  
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• Šī gada februārī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma 

informāciju par to, ka kāds vīrietis, iespējams, ir veicis seksuāla rakstura darbības ar 

kādu zēnu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi 

smagu un sērijveidu noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas 

izmeklēšanu šajā kriminālprocesā un nodevušas to prokuratūrai kriminālvajāšanas 

uzsākšanai.  

• Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa rīcībā bija nonākusi informācija 

par iespējama nelegālā alkohola ražošanas un realizēšanas vietu. 9. Septembrī 

administratīvās apskates laikā, 1948. gadā dzimuša vīrieša dzīvesvietā, likumsargi izņēma 

aptuveni 86 litrus kandžas un 240 litrus brāgas. Tāpat tika atrasta arī slēptuve, kurā 

vīrietis uzglabāja šaujamieročus un munīciju. Kopā tika izņemti trīs gludstobra medību 

ieroči, viena vītņstobra mazkalibra šautene un 255 dažāda kalibra patronas.   

• Veicot operatīvās informācijas pārbaudi, 4. septembrī, Daugavpils novadā tika veikta 

kratīšana kāda 1988.gadā dzimuša vīrieša dzīvesvietā. Kratīšanas laikā tika izņemtas 

elektroinstrumentu detaļas. Atgūto elektroinstrumentu vērtība ir aptuveni 18 000 

eiro. Likumsargiem izdevās noskaidrot vīrieša saistību ar 29.augustā notikušo zādzību no 

kāda uzņēmuma noliktavām Daugavpils novadā. Jāpiebilst, ka aizturētais jau iepriekš bija 

nonācis policijas redzeslokā, ka arī bija sodīts par mantiskiem noziegumiem. Pašlaik policija 

turpina izmeklēšanu, savukārt aizdomās turamajai personai par minēto noziedzīgo 

nodarījumu draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 175.panta 3. daļas.  

• Šī gada augustā Valsts policija kādā Rīgas daudzdzīvokļu namā konstatēja bordeli, 

kurā kā prostitūtas nodarbinātas personas no ārvalstīm. Aizdomās par bordeļa izveidošanu, 

uzturēšanu, vadīšanu, finansēšanu un par sutenerismu personu grupā policisti aizturēja 1981. 

gadā dzimušu vīrieti, tādējādi pārtraucot bordeļa darbību.  

• 4. septembrī Valsts policijas Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki sadarbībā ar CSDD 

darbiniekiem Garkalnes pusē veica kravas automašīnu tehniskā stāvokļa 

pārbaudi. Kopā tika pārbaudīti 60 transportlīdzekļi. Pieciem no tiem anulēta atļauja 

piedalīties ceļu satiksmē, jo konstatēti būtiski trūkumi (konstatēti defekti bremzēm vai 

riepām), kas ietekmē satiksmes drošību.  

• Aculiecinieka un policijas veiksmīgas sadarbības rezultātā Mellužos nekavējoties 

aizturēts šķūnīša apzadzējs. Cietušajam atdots viņam nozagtais zāles pļāvējs un citas 

mantas.  

 
 
 

 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

 
 

 

 

Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 89; gadā kopā – 5461 

Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 5; gadā kopā - 213 

Glābšanas darbu skaits: nedēļā – 166; gadā kopā – 5488 

Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 9; gadā kopā - 329 
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4.-7.septembris 

 
Svētdien plkst. 19.13 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur no daudzstāvu nama loga 
cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa 
virtuvē, dega sadzīves tehnika un  mēbeles 5m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābti divi 
cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) 
mediķiem. Plkst. 20.13 ugunsgrēks tika likvidēts. 
Dzīvokļi, kur izcēlās ugunsgrēks, dūmu detektors nebija uzstādīts. VUGD atgādina, ka no šā 
gada 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt 
uzstādītiem dūmu detektoriem, turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar 
ugunsdzēsības aparātu! Dūmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās 
izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laikus evakuēties no bīstamās vides un izsaukt 
ugunsdzēsējus glābējus. 
Sestdien plkst. 19.20 VUGD saņēma izsaukumu Jūrmalā, kur dega vienstāva neapsaimniekotas 
ēkas jumts 5m2 platībā. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots 
NMPD mediķiem. Plkst. 22.02 ugunsgrēks tika likvidēts. 
Vakar plkst. 17.14 VUGD saņēma izsaukumu uz Atlantijas ielu Rīgā, kur ražošanas teritorijā no 
saldēšanas iekārtas rezervuāra notikusi gāzveida amonjaka noplūde. No objekta tika evakuēti četri 
cilvēki, bet no blakus esošās kopmītnes ēkas evakuēja piecus cilvēkus. Pēc plkst. 18.00 
ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās noplūdi novērst. Aptuvenais noplūdes apjoms bija 50 litri. 
Notikuma vietā strādāja arī Valsts vides dienests, Valsts policija, Ostas policija un NMPD. 
Plkst. 18.58 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. 
Brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Jēkabpils un Olaines novadā, kur 
cilvēki bija apmaldījušies mežā. VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību dodoties uz mežu! 
Ja iespējams, neejiet uz mežu vienatnē un, lai izvairītos no apmaldīšanās, centieties 
iegaumēt vietu, kur esat iegājuši mežā un kur esat pārvietojušies! 
Sestdien Gulbenes novadā ugunsdzēsēji glābēji no dīķa izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts 
policijas darbiniekiem. 
 
 
8.septembris 
Vakar ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā 
dega sodrēji, kā arī griestu pārsegums. VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību un 
pienācīgi sagatavoties apkures sezonai – iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt speciālistu 
pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli! 
Vakar plkst. 20.02 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Rucavas novada Dunikas 
pagastā, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Sazinoties ar apmaldījušos cilvēku pa mobilo tālruni un 
izmantojot autocisternas skaņas signālu, tika norādīts virziens un sadarbībā ar Valsts meža dienesta 
darbiniekiem un Valsts policiju cilvēks tika atrasts un izvests no meža. Plkst. 22.54 glābšanas darbi 
noslēdzās. VUGD atgādina – dodoties mežā sēņot vai ogot, jāatceras par drošību un 
līdzi jāņem uzlādēts mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā varētu izsaukt 
operatīvos dienestus pa tālruni 112! Ja saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no 
meža, zvaniet glābējiem un nosauciet tiem pēc iespējas konkrētākus orientierus – 
kurā vietā Jūs iegājāt mežā, cik ilgi esat uzturējies mežā, kādus dabas vai cilvēka 
veidotus objektus Jūs esat šķērsojis vai tiem pagājis garām. Šī informācija palīdzēs 
ugunsdzēsējiem glābējiem Jūs atrast! 
 

9.septembris 
Vakar plkst. 15.33 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama 
deguma smaka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka daudzstāvu mājas 
atkritumu uzglabāšanas telpā dega atkritumu konteiners 2m2 platībā un bija izveidojies spēcīgs 
sadūmojums. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta mediķiem. Plkst. 16.08 ugunsgrēks tika likvidēts.  
 

10.septembris 
Vakar plkst. 10.47 tika saņemta informācija, ka Engures novadā mežā ir apmaldījies cilvēks. 
Pārmeklējot plašu teritoriju, ugunsdzēsēji glābēji vispirms atrada cilvēka automašīnu. Sazvanoties 
ar apmaldījušos cilvēku, ugunsdzēsēji glābēji izstāstīja, kā, izmantojot mobilo telefonu, nosūtīt savu 
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atrašanās vietu. Sekojot saņemtajai informācijai par atrašanās vietu, ugunsdzēsēji glābēji 1,5 km 
attālumā no automašīnas atrada cilvēku un izveda no meža. Plkst. 13.13 darbi notikuma vietā 
pabeigti. VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību dodoties uz mežu! Ja iespējams, 
neejiet uz mežu vienatnē un, lai izvairītos no apmaldīšanās, centieties iegaumēt vietu, 
kur esat iegājuši mežā un kur esat pārvietojušies! 
 

 
 

 
Aktuālākie temati šonedēļ: 

 
 
• par bērnu drošību skolas gaitas atsākot; 

• par apmaldīšanos mežā; 

• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos. 

  
  
 
 

 

 
 

 
Valsts robežsardze 
 

 
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē 

konstatēja 144 LIKUMPĀRKĀPĒJU :  

 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM konstatēti 65 

robežpārkāpēji; 

 VEICOT IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PASĀKUMUS VALSTS IEKŠIENĒ, 

ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu 

pārkāpumi konstatēti 32 personām; 

 PAR PĀRKĀPUMIEM     

TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS 

LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts 

robežsardzes amatpersonas saukušas pie 

administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot 

robežu 47 personām. 
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 
 

 

 

 

Citi notikumi: 

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

apliecība (kopā - 186); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 1); ES pilsoņa personas 

apliecība (kopā -59). 

• Noformēti 448  personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas 
valstspiederīgajiem. 

 

• 118 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 71 ir ārvalstīs dzimušie 
Latvijas pilsoņu bērni. 

 

• 27 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 04. septembra līdz 10. septembrim saņemt pakalpojumus neieradās un 
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1680 klienti. Pierakstu atcēla 478 klienti. 

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 

 
• Nodoti 11 transportlīdzekļi īpašniekam; 

• Nodoti 302 kg šķidruma ar naftas produktiem 

raksturīgu smaku; 

• Iznīcināts 1 transportlīdzeklis; 

• Iznīcinātas 795800 cigaretes;  

• Pārņemti 11 transportlīdzekļi;  

• Pārņemti 212,2 l alkohola;  

Pilsoņa pases pieteikums: 2128 

Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 4103  

Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 186 

Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 926 
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• Pārņemti 88 l etilspirtu saturoša šķidruma;  

• pārņemtas 1042 kastes ar sēkliņām;  

• pārņemtas 17684260 cigaretes; 

• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 89 

defekti, 8 no tiem reģistrēti, 24 – lokalizēti, 57 – 

atrisināti. 

 


