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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS 
  GRIEZUMĀ  

Valsts policija 

Profilaktiskie pasākumi un kontrole uz ceļa: 
 

 No 16. septembra nedēļas garumā Eiropas Savienības 
dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinājās Eiropas ceļu policijas 
tīkla “ROADPOL” organizētā akcija “ROADPOL 
Drošības dienas”. Šīs nedēļas laikā policija veica 
pastiprinātu ceļu satiksmes uzraudzību. Tika uzraudzīti gan 
autovadītāji, gan mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. 
Pārbaužu laikā uz Latvijas ceļiem pavisam kopumā pieņemti 
2360 administratīvā pārkāpuma lēmumi. No kopējo 
pieņemto lēmumu skaita par atļautā braukšanas ātruma 
pārsniegšanu pieņemti 1423 lēmumi, kas ir nedaudz 
vairāk nekā ikdienā. Tāpat 49 lēmumi pieņemti par 
transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un seši par 
braukšanu narkotisko vielu iespaidā. Savukārt 252 
personas ir fiksētas braukšanas laikā nelietojot drošības 
jostas. 

Diemžēl  “ROADPOL Drošības dienu” mērķis – aizvadīt 
nedēļu bez bojā gājušiem un smagi cietušiem uz Latvijas 
ceļiem nav īstenojies. Šīs nedēļas laikā ir  reģistrēti vairāk 
nekā 600 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 
116 personas un divas personas gājušas bojā. 

“Aicinām autovadītājus ne tikai šādu akciju laikā, bet arī  
ikdienā nebūt pārgalvīgiem un rūpēties par savu drošību, kā 
arī atcerēties, ka ceļu satiksmes noteikumu prasību 
neievērošana, tajā skaitā ātruma pārsniegšana un braukšana 
atrodoties alkohola reibumā, apdraud ne tikai pašu vadītāju, 
bet arī transportlīdzekļa pasažierus un citus satiksmes 
dalībniekus. Atceries – katra satiksmes dalībnieka 
attieksme un uzvedība uz ceļa ir pamats drošībai!” 
uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes 
priekšnieka pienākumu izpildītājs Juris Jančevskis. 

 

• ROADPOL Drošības dienu” ietvaros Cēsu pusē fiksēts 
steidzīgs “BMW” vadītājs. Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektori 
“ROADPOL Drošības dienu” ietvaros Amatas novadā fiksēja 
kādu autovadītāju, kurš atļauto 90 km/h vietā braucis ar 
ātrumu 189 km/h. 

 

 

 
 
 
 
 

Vidzemes reģionā fiksēti divi 

gadījumi saistībā ar 

automašīnas apzagšanu.  

Aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs 

no kādas mājas pagalma tika 

nozagta neaizslēgta automašīna 

”VW Golf”, kuras aizdedzē tika 

atstātas atslēgas Savukārt šajā 

nedēļā Amatas novadā, Drabešu 

pagastā tika apzagts kāds 

autovadītājs laikā, kamēr viņš 

mainīja savas automašīnas riepu, 

kura bija sadurta.  

Policija aicina autovadītājus 

rūpēties par savu īpašumu, 

tostarp transportlīdzekļu drošību 

– neatstāt vērtīgas mantas 

automašīnas salonā, 

pārliecināties, ka mašīna ir 

aizslēgta, arī tad, ja atrodas pie 

mājas. Tāpat policija aicina 

uzmanīties no šiem viltīgajiem 

zagļiem, kuri pārdur automašīnas 

riepu un brīdī, kad vadītājs to 

maina, izzog no automašīnas 

salona vērtīgākās personīgās 

mantas.  
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• Citi notikumi: 

• Pagājušajā piektdienā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles 
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļa kriminālvajāšanas uzsākšanai Dobeles rajona 
prokuratūrai nodevusi kriminālprocesu par tīšu 1991. gadā dzimuša vīrieša saduršanu 
muguras daļā, nodarot smagus miesas bojājumus. Noziedzīgais nodarījums tika 
izdarīts šī gada 13. februārī Aucē. Aizdomās par minētā nozieguma izdarīšanu tika 
aizturēta 1988. gadā dzimusi sieviete. Likumsargi nekavējoties uzsāka izmeklēšanu, 
kuras laikā policisti noskaidroja, ka iesaistītās personas bija savstarpēji pazīstamas, līdz 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanai dzīvoja kopā un sieviete smagos miesas bojājumus 
izdarīja kopīgas alkohola lietošanas laikā pēc konflikta. Sievietei tika piemērots drošības 
līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. 

• Tāpat veiksmīga pagājušā nedēļa ir bijusi arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 
Ludzas iecirknim. 18.Septembrī tika veikta kratīšana kādas personas dzīvesvietā. 
Kratīšanas laikā tika izņemti aptuveni 60 litri kandžas, tās izgatavošanai paredzētās 
ierīces un tabakas izstrādājumi nelielā apmērā bez Latvijas republikas akcīzes markām. 
Aizdomās turamā persona – 1968.gadā dzimis vīrietis, iepriekš sodīts par analoģiskiem 
likumpārkāpumiem. Par doto faktu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 
221.panta 2.daļas.  

• Aizdomās par Mārupes novadā izdarītu sievietes slepkavību policisti aizturēja vīrieti – 
bojāgājušās paziņu. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, ka noziegums izdarīts sadzīviska 
strīda laikā. Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. 

• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa amatpersonas 
sadarbībā ar Saldus medicīnas centra narkologiem un VID Muitas pārvaldes kinologiem 
veica pārbaudi mācību iestādē Saldus novadā ar mērķi pārbaudīt, vai nenotiek 
nelikumīga narkotisko vielu aprite – lietošana, glabāšana un realizācija. Suņi norādīja 
uz astoņiem audzēkņiem, kuri, iespējams, ir lietojuši narkotiskās vielas. Lai pārbaudītu šo 
faktu, visi jaunieši tika nogādāti medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai, tostarp pie vienas 
no jaunietēm tika atrastas un izņemtas cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. 
Jaunieši, uz kuriem noradīja suns, ir vecumā no 12 līdz 18 gadiem, to starpā trīs 
meitenes. Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākti procesi administratīvā pārkāpuma 
lietās, līdz tiks saņemti ekspertīžu rezultāti un varēs lemt par materiāla tālāku virzību.   

• Pagājušajā piektdienā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Durbē, kādā 
īpašumā vīrietim ir konstatēti ķermeņa apdegumi, kā rezultātā viņš tika nogādāts 
medicīnas iestādē, kur ārstējas vēl šobrīd. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka 
kriminālprocesu un, veicot sākotnējās izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka vairākām 
personām kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts, kā rezultātā cietušajam uz 
ķermeņa izlija vai tika uzliets, iespējams, alkohols un viņš tika aizdedzināts. Valsts policija 
uz aizdomu pamata par notikušo aizturēja divas personas – sievieti un vīrieti. Šobrīd 
turpinās izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā. 

• 19.septembrī ap pulksten 04:20 Valsts policijā saņemta informācija no kādas sievietes, kura 
redzējusi, ka Liepājā, Friča Brīvzemnieka ielā vairāki jaunieši nodarījuši miesas 
bojājumus kādam vīrietim. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas 
ieradās notikuma vietā un noskaidroja, ka vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi un 
atņemts telefons un naudas maks. Likumsargi, saņemot jauniešu aprakstus, apsekoja 
apkārtni. Četri aprakstam atbilstoši jaunieši tika pamanīti un aizturēti, taču 
nolaupītās mantas – atgūtas, savukārt cietušais ar gūtajām traumām tika nogādāts 
medicīnas iestādē.  

• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir uzsākts 
kriminālprocess par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. 
Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.  

• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas amatpersonas veica administratīvā pārkāpuma vietas apskati, iekļūstot četros 
dzīvokļos Liepājā, kur kopumā tika konstatētas un izņemtas 12 248 cigaretes bez 
Latvijas Republikas akcīzes markām. Šobrīd turpinās darbs administratīvās lietvedības 
ietvaros pret trim personām, no kurām divas personas jau iepriekš ir nonākušas policijas 
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redzeslokā par administratīviem pārkāpumiem. Pie viena jau pērn Liepājas plisētas 
Pašvaldības policijas amatpersonas atrada un izņēma cigaretes. 

• Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa Kriminālpolicijas darbinieki 
16.septembrī saņēma informāciju, ka naktī uz 16.septembri Rēzeknē ir notikusi 
transportlīdzekļa zādzība. Veicot operatīvo un izmeklēšanas pasākumu kopumu, tajā 
pašā dienā, “ROADPOL Drošības dienu” ietvaros veiktajā reidā, tika pamanīts zagtais 
transportlīdzeklis. Tur pat uz vietas, aizdomās par noziedzīgo nodarījuma paveikšanu, 
tika noskaidrotas un aizturētas aizdomās turamās personas – 1996. un 1997. gadā dzimuši 
vīrieši. Abi vīrieši ir iepriekš sodīti un viens no viņiem atbrīvojies no ieslodzījuma vietas šī 
gada augustā. Rēzeknes tiesa vienai no aizdomās turamajām personām piemēroja 
drošības līdzekli – apcietinājumu. Saistībā ar šiem notikumiem personām draud 
kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 175.panta 3.daļas.  

• Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas likumsargi saņēma informāciju, ka Daugavpils novadā, Tabores pagastā kādā 
privātmājā ir atrasts 1972.gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm – durtu 
brūci krūšukurvī. Saistībā ar notikušo tika ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 
116.panta. Šajā pašā dienā tika aizturēta aizdomās turamā persona – 1971.gadā 
dzimis vīrietis. Ar tiesas lēmumu  18.septembrī aizturētajam ir piemērots drošības 
līdzeklis – apcietinājums. 

• 22. Septembrī Ludzas iecirkņa darbinieki veica kratīšanu pie kādas sievietes Kārsavā. 
Kratīšanas laikā tika izņemti aptuveni 65 litri kandžas un pagatavošanai nepieciešamās 
ierīces. Aizdomās turamā persona – 1964.gadā dzimusi sieviete, iepriekš tika sodīta par 
analoģiskiem likumpārkāpumiem. Šobrīd sievietei draud kriminālatbildība pēc 
Krimināllikuma 221.panta 2.daļas. 

• Iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros, Valsts policijas  Latgales reģiona pārvaldes 
Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas darbinieki, 23. septembrī, veica vairākas 
sankcionētas kratīšanas Daugavpilī, kuru laikā tika izņemti 49 400gab. tabakas 
izstrādājumu ar Baltkrievijas un Ukrainas akcīzes markām, ka arī 200gab. bez akcīzes 
markām. Aizdomās turamajai personai – 1954.gadā dzimušam vīrietim par doto faktu 
draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 221.panta 1.daļas.  

• 23. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknis veica 
sankcionētu kratīšanu 1960.gada dzimuša vīrieša dzīvesvietā Daugavpils novadā, Ambeļu 
pagastā. Kratīšanas laikā tika izņemti 130 litri kandžas, 200 litri brāgas un 
nereģistrēts šaujamierocis. Aizdomās turamajai personai draud kriminālatbildība pēc 
Krimināllikuma 221.panta 1.daļas. 

 
 

 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

 
 

 
• 19.-21.septembris 
• Šonakt plkst. 02.58 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Maskavas ielā Rīgā, kur 

dega neapsaimniekota divstāvu koka ēka kopumā 578m2 platībā. No ēkas tika 
evakuēti trīs cilvēki. Plkst. 06.54 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un 
patlaban turpinās tā dzēšanas darbi. 

• Svētdien plkst. tika saņemts izsaukums uz Salas novadu, kur divstāvu dzīvojamās mājas 

Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 115; gadā kopā – 5646 

Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 3; gadā kopā - 216 

Glābšanas darbu skaits: nedēļā – 285; gadā kopā – 6247 

Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 23; gadā kopā - 372 
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dzīvoklī dega sadzīves mantas 2m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās ugunsgrēku nodzēsa 
Salas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ugunsdzēsēji, kā arī nodeva Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem (NMPD) cilvēku, kurš bija cietis. 

• Plkst. 21.56 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Mērsraga novadā, kur uz autoceļa 
dega vieglā automašīna 1m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD 
mediķiem. Plkst. 23.04 ugunsgrēks tika likvidēts. 

• Sestdien plkst. 22.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Viļakas novadu, kur dega no salmu 
ruļļiem izveidota estrāde 100m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās bija evakuējušie 200 
cilvēki. Mēģinot dzēst uguni ar ugunsdzēsības aparātu, cieta cilvēks, kurš tika nodots 
NMPD. Plkst. 03.13 ugunsgrēks tika likvidēts. VUGD atgādina – ugunsdzēsības 
aparātu var izmantot tikai tad, ja dzēšana nedara apdraudējumu cilvēka 
dzīvībai un veselībai! 

• Salacgrīvas novadā turpinās ugunsgrēka, kur deg šķelda 200m2 platībā, dzešana. 
Izsaukums tika saņemts piektdien plkst. 19.23, un naktī uz sestdienu plkst. 00.00 
ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota. Šobrīd šķeldas kaudze tiek pārkrauta, lai piekļūtu 
degšanas cilmes vietām.  

• Svētdien Smiltenes novadā ugunsdzēsēji glābēji no dīķa izcēla bojāgājušu cilvēku un 
nodeva Valsts policijas darbiniekiem. 
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• 22.septembris 
• Pēc trīs dienu ilga darba, vakar plkst. 18.41 Salacgrīvā tika likvidēts paaugstinātas 

bīstamības ugunsgrēks, kur dega šķelda 200m2 platībā. Izsaukums uz šo notikumu tika 
saņemts piektdien plkst. 19.23 un naktī uz sestdienu plkst. 00.00 ugunsgrēka izplatīšanās 
tika ierobežota. Šķeldas kaudzes kopējais apjoms bija aptuveni 30 000m3 un, lai piekļūtu 
degšanas cilmes vietām, tika pārkrauti 10 000m3 šķeldas. Dzēšanas darbos 
piedalījās gan VUGD ugunsdzēsēji glābēji, gan Ainažu un Korģenes brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji, kā arī tika izmantota uzņēmuma traktortehnika. 

•  
• 23.septembris 
• Glābjot nelaimē nonākušus cilvēkus, vakar Apē ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja noņemt 

gredzenu un uzpampušas rokas pirksta, bet Rēzeknes novadā atrada un nogādāja līdz 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzeklim purvā apmaldījušos 
cilvēku, kurš bija cietis.  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! 

•  
• 24.septembris 
• Vakar plkst. 20.17 VUGD saņēma izsaukumu uz Alojas novadu, kur divi cilvēki bija 

apmaldījušies mežā. Raidot autocisternas skaņas signālu un sazinoties pa mobilo 
tālruni, tika norādīts virziens un cilvēki iznāca no meža. 

• VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību dodoties uz mežu! Ņemiet līdz uzlādētu 
mobilo tālruni un, ja iespējams, neejiet uz mežu vienatnē. Lai izvairītos no 
apmaldīšanās, centieties iegaumēt vietu, kur esat iegājuši mežā un kur esat 
pārvietojušies! 

• Plkst. 18.38 tika saņemts izsaukums Tukumā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama 
gāzes smaka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvoklī pie 
gāzes skaitītāja notiek noplūde, kuru nekavējoties novērsa, noslēdzot gāzes 
padevi ēkai. No ēkas tika evakuēti 18 iedzīvotāji, atvērti logi un durvis, lai izvēdinātu 
telpas. Notikuma vietu apsekoja arī Latvijas propāna gāzes pārstāvis un plkst. 20.26 
iedzīvotāji varēja atgriezties mājokļos. 
 

 

 

 
Valsts robežsardze 

 
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts 

iekšienē konstatēja 147 
LIKUMPĀRKĀPĒJUS :  
 

 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM konstatēti 66 

robežpārkāpēji; 

 VEICOT IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PASĀKUMUS VALSTS IEKŠIENĒ, ieceļošanas vai 

uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 24 

personām; 

 PAR PĀRKĀPUMIEM     TRANSPORTLĪDZEKĻU 

UN KUĢOŠANAS LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS 

JOMĀ Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas 

pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot 
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robežu 57 personām. 

 

Pirmdien, 21. septembrī, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 

pārstāvji septembra sēdes ietvaros kopā ar Valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu 

apmeklēja Valsts robežsardzes (VRS) Daugavpils pārvaldes (DAP) Piedrujas robežapsardzības 

nodaļu un VRS DAP Pāternieku robežkontroles punktu. 

Vizītes laikā komisijas pārstāvjus informēja par Daugavpils pārvaldes dienesta organizāciju un 

struktūrvienību darba rezultātiem, preču nelikumīgu apriti un kontrabandas apkarošanas rezultātiem 

2020. gadā, VRS DAP amatpersonu aktivitātēm FRONTEX aģentūras pasākumos, kā arī par 

robežuzraudzības pasākumu īstenošanu Piedrujas robežapsardzības nodaļā. Vizītes noslēgumā 

Pāternieku robežkontroles punktā komisijas dalībniekus iepazīstināja ar robežšķērsošanas vietas 

darbības organizāciju, kā arī veiktajiem un plānotājiem modernizācijas darbiem. 

 

 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārstāvji komisijas izbraukuma 

sēdes uz Daugavpili laikā atzinīgi novērtēja Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālo darbību un 

sasniegtos darba rezultātus. 
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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 - 236); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 2); ES pilsoņa 

personas apliecība (kopā -66). 

• Noformēti 444  personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas 
valstspiederīgajiem. 

 

• 115 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 94 ir ārvalstīs 
dzimušie Latvijas pilsoņu bērni. 

 

• 14 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 18. septembra līdz 24. septembrim saņemt pakalpojumus neieradās 
un nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1594 klienti. Pierakstu atcēla 
485 klienti. 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 

 
 nodoti 14 transportlīdzekļi īpašniekiem; 

 nodoti 6 transportlīdzekļi kā lietiskie pierādījumi; 

 Iznīcinātas 2 paletes ar 31 kartona kasti, kurās 

atrodas pudeļu korķi; 

 Iznīcināta 1 palete ar kartona kastu sagatavēm ar 

uzrakstiem BELUGA; 

 Iznīcinātas 3 paletes ar kartona kastu sagatavēm 

ar uzrakstiem SMIRNOFF; 

 Iznīcinātas 38 litru tilpuma alumīnija kannas, 50 

litru tilpuma koka muca ar šķidrumu (ar etilspirtu 

saturošu šķidrumu)  

 Iznīcinātas četras 38l tilpuma alumīnija kannas ar 

šķidrumu; 

Pilsoņa pases pieteikums: 1758 

Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 3377  

Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 134 

Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 939 
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 Transportlīdzekļu nodaļā pārņemti 10 transportlīdzekļi; 

 Izņemto lietu nodaļā pārņemti 9 transportlīdzekļi; 

 Pārņemtas 30 paletes uz kurām atrodas kartona iepakojumi; 

 Pārņemti 22 iepakojumi, kuros atrodas kastes ar pudelēm ar šķidrumu atlikumiem pēc 

ekspertīzes; 

 Pārņemts iepakojums ar karsējamo tabaku “Heets Mauve Wave"; 

 Pārņemtas 30 kannas pildītas ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (pēc 

ekspertīzes); 

 Pārņemts iepakojums, kurā atrodas viltotas apģērbu 2092 etiķetes  ar preču zīmi G-

STAR; 

 Kartona kastes un papīra maiss ar 50 100 cigaretēm;  

 Pārņemti 12 maisi ar cigaretēm; 

 Pārņemti 16 iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm; 

 Reģionālajās nodaļās kopā pieteikti 116 defekti, reģistrēti 8, lokalizēti 50, atrisināti 57, 

slēgts 1. 

 


