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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS 
  GRIEZUMĀ  

Valsts policija 

Pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā: 
 

• par koku izciršanu Talsu novadā. Šī gada jūnija vidū 

Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Talsu 

novadā, Balgales pagastā no meža ir nozāģētas priedes un 

egle. Šobrīd Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Talsu iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu 

kriminālprocesā un nodevušas to prokuratūrai 

kriminālvajāšanas uzsākšanai. 

• par naudas piesavināšanos lielā apmērā – Valsts 

policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa 

Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas 

izmeklēšanu kriminālprocesā par vairāku simtu tūkstošu eiro 

piesavināšanos kādā uzņēmumā Ventspilī.  

• Priekules un Grobiņas novados no piecām tirdzniecības 

vietām pārkāpumi konstatēti divās. Pasākumi veikti ar mērķi 

pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu 

pārdot alkoholiskos, enerģijas dzērienus un tabakas 

izstrādājumus nepilngadīgajām personām.  

• Valsts policija Kuldīgā atsavina narkotiskās vielas - 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa 

amatpersonas vienā dienā divās dažādās pilsētas vietās 

atrada un izņēma vairākas narkotiskās un psihotropās vielas.  

 

Citi notikumi: 

 
• Par jūlijā sākumā izdarītu kabrioleta zādzību no nama 

pagalma Teikā policija aizturējusi jaunieti. Pēc šī 

nozieguma viņš  no degvielas uzpildes stacijas Aizkrauklē 

izdarījis arī zādzību no degvielas uzpildes stacijas - uzpildījis 

degvielu un aizbraucis nesamaksājot. Policija zagto spēkratu ir 

atguvusi un atdevusi likumīgajam īpašniekam. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Šī gada augusta sākumā Valsts 

policijas Zemgales reģiona 

pārvaldes amatpersonas 

pabeidza izmeklēšanu un nodeva 

Specializētajai vairāku nozaru 

prokuratūrai kriminālvajāšanas 

uzsākšanai krimināllietu par 26 

zemes gabalu piesārņošanu 

Zemgales reģionā ar bīstamām 

vai citām kaitīgām vielām. 

Minētajā kriminālprocesā 

aizdomās turēto personu statuss 

ir piemērots divām personām. 

Tāpat šī kriminālprocesa ietvaros 

tiks lemts jautājums par 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanu juridiskai personai. 

Kopējais materiālais zaudējums, 

ko sastāda sanācijas darbu 

izmaksas un kompensācijas 

cietušajiem, sastāda vairāk nekā 

800 000 eiro.   
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• 6.augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa kriminālpolicijas 

darbinieki Kārsavas novadā konfiscēja nelikumīgi ražotu alkoholu. Iepriekš uzsākta 

kriminālprocesa ietvaros, realizējot operatīvo informāciju, likumsargi, veica kratīšanu kāda 

1974.gadā dzimušā vīrieša dzīvesvietā. Apskatot personas dzīvesvietu, likumsargi konstatēja, 

ka tur notiek nelikumīga alkohola ražošana un glabāšana. Kopumā kratīšanas laikā 

konfiscēts ap 185 litriem brāgas, 65 litri gatavās produkcijas – kandžas, kā arī 

ražošanai nepieciešamās ierīces. Šobrīd likumsargi turpina izmeklēšanu, savukārt 

iespējamajai vainīgajai personai par minētiem likumpārkāpumiem draud kriminālatbildība.  

• 9. augustā, Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes Speciālo uzdevumu nodaļas 

amatpersonas, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, Kokneses novadā, Vecbebros 

neilgā laika periodā aizturēja trīs autovadītājus bez transportlīdzekļa vadīšanas 

tiesībām un alkohola reibumā. Visi aizturētie autovadītāji sēdušies pie stūres vairāk 

nekā 1,5 promiļu reibumā. Par visiem notikušajiem gadījumiem ir uzsākti kriminālprocesi. 

• 11. augustā, hostelī Rīgas Centrāltirgū policisti atklājuši nelegālo cigarešu glabātuvi. 

Kopumā atsavināts 10 000 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām un 

administratīvā kārtībā aizturēts cigarešu glabātājs. Tāpat todien Centrāltirgū aizturēti  

laupītāji, kas centušies pārdot nolaupītu mobilo telefonu. 

• 12. augustā plkst. 22:00 Daugavpilī uz ielas tika atrasts 1981.gadā dzimis vīrietis ar durtu 

brūci vēderā. Vīrietis tika nogādāts tuvākajā medicīnas iestādē. Veicot operatīvās darbības, 

tika noskaidrota arī iespējamā vainīgā persona – 2003.gadā dzimis jaunietis. Pēc 

policijas rīcībā esošās informācijas, abas personas ir tuvi radinieki, kuru starpā bija izcēlies 

konflikts, kā rezultātā 1981.gadā dzimušajam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi. 

Aizdomās turamā persona jau iepriekš bija nonākusi policijas redzes lokā. 

• Par automašīnas zādzību no pagalma Bolderājā policisti aizturējuši vīrieti un 

atguvuši zagto spēkratu. Noskaidrots, ka nākamajā dienā pēc automašīnas zādzības viņš 

ar zagto spēkratu cietis ceļu satiksmes negadījumā, iespējams, būdams narkotisko vielu 

ietekmē un bez automašīnas vadīšanas tiesībām. Saistībā ar notikušo uzsākts 

kriminālprocess. 

• Par krāpšanu elektroskūteru nomas servisā Jūrmalā aizturētas divas personas. 

Iespējamie vainīgie, uzrādot svešas personas pasi, bija iznomājuši elektroskūterus un tos 

nebija atdevuši. Kratīšanas laikā policisti ir atraduši abus elektroskūterus un atdevuši tos 

likumīgajiem īpašniekiem. 

 
 
 
 

 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

 
 

 

Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 123; gadā kopā – 4897 

Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 5; gadā kopā - 198 

Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 143; gadā kopā – 4949 

Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 8; gadā kopā - 281 
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7. – 10. augusts 

• Plkst. 03.03 VUGD saņēma izsaukumu uz Aizkraukles novada Aizkraukles pagastu, kur 

ugunsgrēks bija izcēlies saimniecības ēkā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts – ar atklātu 

liesmu deg divstāvu saimniecības ēkas jumts 200m2 platībā un vieglā 

automašīna 5m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas otrā stāva izglāba materiālās 

vērtības. Plkst. 05.10 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks lokalizēts. Patlaban 

dzēšanas darbi turpinās. 

• Naktī uz svētdienu plkst. 01.03 VUGD saņēma izsaukumu Alūksnes novadā, kur ar atklātu 

liesmu dega saimniecības ēkas daļa un jumts kopumā 240m2 platībā. 

Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās nosargāt ēkas daļu, kurā atradās aptuveni 100 siena ruļļi. 

Plkst. 06.06 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. 

• Palīdzot nelaimē nonākušiem cilvēkiem, Carnikavas novadā ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja 

apmaldījušamies cilvēkam izkļūt no meža, bet Rīgā ar knaibļu palīdzību cilvēkam no 

uzpampuša pirksta noņēma gredzenu. 

 

 11. augusts 

 

• Plkst. 18.40 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies 

dzīvojamā mājā. Ierodoties notikumu vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu 

liesmu deg vienstāva koka dzīvojamā māja pilnā 60m2 platībā, turklāt ēkai jau 

bija iebrucis jumts. Ugunsdzēsēji glābēji no degošās ēkas iznesa cilvēku, kuram 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi konstatēja nāvi. Plkst. 22.50 

ugunsgrēks tika likvidēts. 

• Plkst. 11.56 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Daugavpils novadā, kur dega 

vieglā automašīna un garāža kopumā 35m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš 

tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 14.03 ugunsgrēks tika likvidēts. 

• Siguldas novadā ugunsdzēsēji glābēji no pusotru metru dziļas meliorācijas akas izcēla 

cilvēku un nodeva NMPD mediķiem. 

 12. augusts 

• Plkst. 14.29 VUGD saņēma izsaukumu uz Ganību dambi Rīgā, kur bija izcēlies 

paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks – dega daļēji apsaimniekota trīsstāvu 

ražošanas ēkas bēniņi, jumts un starpstāvu pārsegums kopumā 1090m2 platībā. 

No ēkas tika evakuēti pieci cilvēki. Notikuma vietā strādāja 47 ugunsdzēsēji glābēji, 

izmantojot astoņas autocisternas un trīs autokāpnes, un plkst. 18.19 uguns izplatīšanos 

izdevās ierobežot. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots 

Neapliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 22.31 ugunsgrēks 

tika likvidēts. 

• VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību, kurinot grilus! Grils ir pareizi jāiekurina – 

vispirms, ar degšķidrumu ir jāaplej kurināmais, jāpagaida, kad tas sasūcas, un tikai 

tad uzmanīgi jāaizdedzina. Atcerieties, ka grili ir jānovieto drošā attālumā no ēkām, 

kokiem un nojumēm, un uz stabilas virsmas. 

13. augusts 

• Plkst. 06.52 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur no dzīvojamās mājas 

logiem nāca dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka divstāvu koka dzīvojamās  



07-13 AUGUSTS 2020 IEKŠLIETU MINISTRIJA 

4 

 

 

 

• mājas dzīvoklī deg gulta un siena kopumā 10m2 platībā. No degošā dzīvokļa tika izglābts 

cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

(NMPD) mediķiem. Plkst. 08.23 ugunsgrēks tika likvidēts.  

• Plkst. 20.25 VUGD steidzās uz izsaukumu Mārupē, kur dega divstāvu jaunbūves siena un 

jumts 24m2 platībā. Naktī plkst. 00.48 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. 

• Plkst. 14.54 VUGD saņēma izsaukumu uz Salaspils novadu, kur dega jaunbūves jumts 100m2 

platībā. Notikuma vietā bija cietis viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 

17.35 ugunsgrēks tika likvidēts. 

• VUGD aicina atcerēties un rūpēties par ugunsdrošību arī būvniecības objektos, kā 

arī atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu 

detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par sadūmojumu un ugunsgrēka 

izcelšanos. Savukārt privātmājas papildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. 

 

 
Aktuālākie temati šonedēļ: 

 
 

• par apmaldīšanos mežā; 

• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos; 

• par neuzmanības izraisītiem ugunsgrēkiem. 
 
 
 

 

 

 
Valsts robežsardze 

No 07.08. līdz 13.08:  

 
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē 

konstatēja 227 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :  

 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM konstatēti 126 

robežpārkāpēji; 

 VEICOT IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PASĀKUMUS VALSTS IEKŠIENĒ, 

ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu 

pārkāpumi konstatēti 37 personām; 

 PAR PĀRKĀPUMIEM     

TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS 

LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts 

robežsardzes amatpersonas saukušas pie 

administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot 

robežu 64 personām. 
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10. augusts 

• Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis 

Pujāts tikās ar Latvijas Republikas ģenerālprokuroru 

Juri Stukānu. Tikšanās laikā abu iestāžu vadītāji vienojās 

turpināt Valsts robežsardzes un prokuratūras 

struktūrvienību sadarbību efektīvas izmeklēšanas 

pirmstiesas procesā veicināšanai. Tāpat tika panākta 

Latvijas Republikas ģenerālprokurora Jura Stukāna 

konceptuāla piekrišana atbalstīt Valsts robežsardzes 

izmeklēšanas kompetences paplašināšanu attiecībā uz 

Valsts robežsardzes amatpersonu dienesta pienākumu 

izpildes laikā konstatēto ar akcizēto preču nelikumīgu 

apriti saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu. 

 

 

Citi notikumi: 

• Aizvadītajā nedēļā par nelikumīgu cigarešu pārvietošanu robežsargi aizturēja četrus Latvijas 

pilsoņus un IZŅĒMA 420 tūkstoši KONTRABANDAS CIGARETES. 

• 2. augustā, Kārsavas novada Malnavas pagastā kādā meža masīvā apmēram 1 kilometru 

no valsts robežas, robežsargi konstatēja vairākus melnā polietilēna plēvē ietītus iepakojumus, 

kuros atradās 420 000 CIGARETES “FEST” UN “NZ” AR BALTKRIEVIJAS AKCĪZES 

MARKĀM.  

• 4. un 7. augustā uzsāktā kriminālprocesa PAR TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU NELIKUMĪGU 

PĀRVIETOŠANU ietvaros sadarbībā ar Valsts policijas Latgales un Kurzemes reģiona 

pārvaldes amatpersonām uz aizdomu pamata par kontrabandas cigarešu pārvietošanu tika 

aizturētas četras personas. Visi četri 1986., 1997., 1999. un 2001. gadā dzimušie vīrieši 

atzīti par aizdomās turētiem un ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu viņiem piemērots drošības 

līdzeklis - apcietinājums. 

 

 

VRS atgādina, ka līdz šī gada 14. augustam norisinās uzņemšana mācībām Valsts 

robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze". 

 
 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 
 

Pilsoņa pases pieteikums: 3189 

Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 4835  

Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 175  

Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 1145 
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Citi notikumi: 

• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā 

Latvijas nepilsoņa personas apliecība (kopā - 235); 

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 1); ES pilsoņa 

personas apliecība (kopā - 53). 

• Noformēti 615  personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs 
dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem. 

 

• 53 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no 
tām 40 ir ārvalstīs dzimušie Latvijas pilsoņu bērni. 

 

• 15 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 07. augusta līdz 13. augustam saņemt pakalpojumus neieradās un 
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1817 klienti. 

 

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 
 

No 07.08. līdz 13.08:   

• Pieņemti 5 ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi; 

• Atdoti 6 transportlīdzekļi, kas izņemti ceļu 

satiksmes pārkāpumos; 

• Pārņemta manta 13 kriminālprocesos un 1 

administratīvā pārkāpuma lietā; 

• Iznīcinātas 9990 paciņas un 6 iepakojumi ar 

cigaretēm; 

• Nodoti 130 izņemtie priekšmeti; 

• Rīgas un Zemgales reģionālā nodaļa – 19 defektu 

pieteikumi, visi novēršanas procesā. 

 


