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Valsts policija 
Valsts policija ir nodevusi kriminālvajāšanai 
vairākus kriminālprocesus, ieskaitot: 

• Šī gada 29. jūnijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
K r i m i n ā l p o l i c i j a s p ā r v a l d e s a m a t p e r s o n a s 
kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva kriminālprocesu 
par 2019. gada 20. jūlijā Mārupē veikto advokāta 
slepkavību, kas saistīta ar laupīšanu – divi vīrieši maskās 
iebruka privātmājā Mārupē, kur sasēja mājā esošo sievieti, 
lai veiktu minētās mājas aplaupīšanu. Pēc neilga brīža mājās 
atbrauca 1972. gadā dzimušais advokāts kopā ar savu sievu. 
Viens no laupītājiem sašāva advokātu, pēc kā abi vīrieši 
maskās no notikuma vietas aizbēga. Savukārt advokāts 
vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira. Veicot 
pirmatnējās izmeklēšanas un operatīvos meklēšanas 
pasākumus, Aizdomās par minētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanu tika aizturētas divas personas, kuras 
šobrīd atrodas apcietinājumā. 

• Tāpat kriminālvajāšanai nodots kriminālprocess par 
bankas kartes zādzību un nelikumīgu izmantošanu, 
kur vīrietis, zinot paziņas bankas kartes PIN kodu, to 
izmantojis, noņemot no konta 500 eiro, kā arī prokuratūrai 
nodots kriminālprocess par 300 litru degvielas zādzību 
Talsos.  

• Šī gada 27. aprīlī Aizkraukles iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas darbinieki kriminālprocesa ietvaros Kokneses 
novadā iepriekš nesodīta vīrieša īpašumā veica sankcionētu 
kratīšanu, kuras laikā izņēma 1005 litrus etilspirtu 
saturošu šķidrumu, kā arī īpašumā tika atrastas 
alkohola ražošanai paredzētas ierīces. Ceturtdien, 2. 
jūlijā, kriminālprocess tika nodots Aizkraukles rajona 
prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. 

Citi notikumi: 
• VP par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā rezultātā iestājusies cilvēka nāve, 

aizturējusi 1954. gadā dzimušu vīrieti. Sākotnējā informācija liecina, ka starp vienā 
mājsaimniecībā dzīvojošiem vīriešiem izcēlies konflikts, kura laikā viens no vīriešiem, 
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Brīdinājums par krāpniecību, 
u z d o d o t i e s p a r b a n k u 
darbiniekiem 

Valsts policĳā pēdējā laikā aizvien 
biežāk tiek saņemta informācĳa 
no iedz īvotā j iem par to, ka 
nezināmas personas zvana un 
m ē ģ i n a i z v i l i n ā t v i ņ u 
internetbankas un maksājuma 
karšu pieejas datus. Lielākoties 
gadījumu krāpnieki uzdevušies 
par Swedbank darbiniekiem, taču 
var bū t ar ī s i tuācĳas, kad 
krāpnieki stādās priekšā kā citu 
banku pārstāvji zvana laikā 
in formē personu par i t kā 
aizdomīgu darījumu bankas kontā 
un, lai to anulētu, lūdz nosaukt 
kartes numuru, PIN kodu un citu 
sensitīvu informācĳu.

IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS 
GRIEZUMĀ
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pielietojot fizisku spēku, nodarīja miesas bojājumus 1930.g. dzimušam vīrietim. Cietušais no 
gūtajiem miesas bojājumiem mira. 

• Sestdien, 4.jūlijā, VP saņēma aculiecinieka zvanu par kādu šoferi Alojas novadā, kurš, 
iespējams, sēdies pie stūres alkohola reibumā. Pārbaudot saņemto informāciju, tika 
konstatēts kāds automašīnas "Audi" vadītājs, kurš, būdams alkohola reibumā, automašīnā 
pārvadāja medību bisi, tādejādi pārkāpjot ieroču nēsāšanas noteikumus. Ierocis izņemts, notiek 
faktu pārbaude un tiek lemts par atbildību.  

• Sestdien, 4. jūlijā, Bauskas iecirkņa amatpersonas sadarbībā ar Rīgas reģionas pārvaldes 
darbiniekiem aizturēja iepriekš jau vairākas reizes tiesātu 1989. gadā dzimušu Bauskas novada 
iedzīvotāju, kurš šī gada 1. jūlijā Bauskas novadā ar nazi sadūra kādas privātmājas 
iedzīvotāju un nolaupīja mobilos tālruņus un portatīvo datoru. 6. jūlijā Zemgales 
rajona tiesā viņam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. 

• 5. jūlijā, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa kriminālpolicijas 
nodaļas amatpersonas aizturēja divus vīriešus, kuri prettiesiski iekļuva īpašumā un, 
piedraudot ar nazim līdzīgu priekšmetu, mēģināja nolaupīt naudu un nozaga no pagalma 
automašīnu. 

• 6. jūlijā par 23. maijā Mālpilī izdarītu automašīnas zādzību no pagalma Valsts policija ir 
aizturējusi divas personas. Viens no viņiem jau iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem. 
Policija ir atguvusi zagto spēkratu. 

• Liepājā fiksēts kukuļdošanas gadījums, kur sieviete, lai viņai netiktu noformēts materiāls 
par braukšanu reibumā, piedāvāja ceļu policijai kukuli – 300 eiro. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Trešdiena, 1.jūlijs (par aizvadīto diennakti) 

• Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama 50 gadījumos, galvenokārt, Rīgā un 
Pierīgā, lai novāktu vēja lauztus kokus un zarus no ceļu braucamās daļas, 11 gadījumos 
no novietotām automašīnām, piecos gadījumos no elektrolīniju vadiem, kā arī vienā gadījumā 
no dzīvojamās mājas jumta un šķūņa jumta. Ikšķilē ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja nokļūt 
krastā cilvēkam, kurš atradās uz Meinarda salas, bet Rīgā izcēla cilvēku no 
attīrīšanas iekārtas akas un nodeva NMPD mediķiem. 

• Plkst. 01.26 izsaukums Dundagas novadā - ugunsgrēks divstāvu daudzdzīvokļu mājā, 
otrā stāva kāpņu telpā deg mēbeles un starpstāvu pārsegums 9m2 platībā un ir izveidojies 
spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas otrā stāva dzīvokļa pa logu izglāba desmit 
cilvēkus, bet pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies vēl divi cilvēki. Plkst.  02.41 
ugunsgrēks likvidēts. Ēkas otrā stāva dzīvoklī dūmu detektors nebija uzstādīts. 

Ceturtdiena, 2.jūlijs (par aizvadīto diennakti) 
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Ugunsgrēku skaits: Nedēļā – 84; gadā kopā – 4337 

Ugunsgrēkos bojāgājušie: Nedēļā - 0; Gadā kopā - 46 

No ūdenstilpēm izcelti bojāgājušie: Nedēļā - 5; Gadā kopā - 66
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• Plkst.  17.55 izsaukums Zilupes novadā, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva 
dzīvojamas mājā, dega sadzīves mantas un griestu pārsegums 32m2 platībā. Ugunsdzēsēji 
glābēji no piedūmotās ēkas izglāba cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. 
Savukārt pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies vēl divi cilvēki. Plkst.  19.50 
ugunsgrēks likvidēts. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts. 

Piektdiena, 3.jūlijs (par aizvadīto diennakti) 

• Plkst.  23.46 izsaukums Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu nama dzīvoklī, 
dega elektriskā plīts un galda virsma 0,5m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotā dzīvokļa 
izglāba cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.  00.22 ugunsgrēks 
likvidēts. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts. 

• Ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla divus bojāgājušus cilvēkus – vienu Alūksnē 
no ezera, bet otru Siguldā no upes. VUGD aicina ievērot piesardzību atpūtā pie un uz ūdens. 
Papildu drošībai – nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, aicinām izmantot glābšanas vestes. 

Pirmdiena, 6.jūlijs (par brīvdienu notikumiem) 

• Plkst.  18.59 izsaukums Engures novadā, kur jūrā bija apgāzisies peldlīdzeklis ar 
diviem cilvēkiem. Aptuveni 500m no krasta atrodas kanoe līdzīga laiva un no Valsts policijas 
tika saņemta informācija, ka viens no cilvēkiem bija izpeldējis paša spēkiem pirms VUGD 
ierašanās un tika nodots NMPD mediķiem. Nekavējoties tika sākta otra cilvēka meklēšana, kur 
piedalījās arī Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta kuģis K07 “Ausma” un helikopters “Mi-17”. 
Līdz ar diennakts tumšā laika iestāšanos plkst. 22.51 VUGD darbu notikuma vietā pārtrauca, bet 
pirmdien meklēšanas darbi turpinājā. Dodoties jūrā ar peldlīdzekli, cilvēki nebija uzvilkuši 
glābšanas vestes. 

Otrdiena, 7.jūlijs (par aizvadīto diennakti) 

•Plkst.  16.31 VUGD saņēma izsaukumu uz Olaines 
novadu, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva 
koka dārza māja un neapsaimniekotas 
divstāvu mājas jumts un otrais stāvs kopumā 
230m2 platībā. Mēģinot dzēst liesmas paša spēkiem, 
ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD 
mediķiem. Plkst.  18.17 uguns izplatīšanos izdevās 
ierobežot un plkst. 21.38 šis paaugstinātas bīstamības 
ugunsgrēks tika likvidēts.  

•Ventspils novadā ugunsdzēsēji glābēji no upes 
izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts 
policijas darbiniekiem. 

• VUGD saņēma informāciju, ka Jūrmalā 4 cilvēki uz SUP dēļa ir iepūsti jūrā. Šoreiz 
cilvēki bija nokļuvuši krastā pašu spēkiem. Rīgā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu, kur 
saskaņā ar sākotnējo informāciju un uz daudzstāvu ēkas jumta atradās, iespējams, 
nepilngadīgas personas. Šajā gadījumā jaunieši no ēkas jumta bija nokāpuši pirms VUGD 
ierašanās. 
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Valsts robežsardze 
Piektdiena, 3. jūlijs 

• Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, satiksmes ministrs 
Tālis Linkaits, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs 
Dimitrijs Trofimovs, Valsts robežsardzes priekšnieks 
ģenerālis Guntis Pujāts un VAS "Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs" pārstāvji apmeklēja vienu no 
jaunizveidotajiem Latvijas - Krievijas valsts 
robežas posmiem Opuļos. Jau vairākus gadus notiek 
aktīvs darbs pie Latvijas ārējās robežas stiprināšanas, 
kuras galvenais uzdevums ir padarīt robežu pārskatāmu, 
uzlabot sakarus un tehnoloģiju izmantošanu, kā arī 
stiprināt informatīvo telpu. 

Sestdiena, 4. jūlijs 

• Ar lidojuma prasmju pārbaudi (Skill test) 
noslēdzās Valsts robežsardzes Aviācijas 
pārvaldes pilotu teorētiskās un praktiskās 
apmācības "AW 119 MKII" helikoptera t ipa 
kvalifikācijas iegūšanai, kuru rezultātā astoņi VRS 
Aviācijas pārvaldes piloti ieguva nepieciešamās zināšanas 
un iemaņas, lai droši un efektīvi veiktu lidojumus ar 
jauniegādātajiem helikopteriem. 

Trešdiena, 8. jūlijs 

• Valsts robežsardze apkopoja informāciju par klātbūtnes uztveršanas sistēmām un ar to 
palīdzību konstatētajiem pārkāpumiem. Secināts, ka 2020. gada pirmajā pusgadā 
gandrīz uz pusi pieaudzis ar klātbūtnes uztveršanas sistēmām konstatēto pārkāpumu skaits 
uz "zaļās" robežas, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu. 
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Tāpat VRS atgādina, ka līdz 
2020. gada 14. augustam 

norisinās uzņemšana mācībām 
Valsts robežsardzes koledžā 
profesionālās tālākizglītības 

programmā "Robežapsardze".


