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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS 
  GRIEZUMĀ  

Valsts policija 

Par zādzību: 
 

• 3. augustā Baltinavā tika uzlauzta kāda veikala 

noliktava, no kuras tika nozagts aptuveni 81 litrs alus. 

Valsts policijas darbinieki šajā pašā dienā aizturēja aizdomās 

turamo personu – 1974. gadā dzimušu vīrieti , kurš jau 

iepriekš bija tiesāts par analoģiskiem noziedzīgiem 

nodarījumiem. 5. augustā tiesa personai piemēroja 

drošības līdzekli - apcietinājumu.  

• Rīgas Centrāltirgū aizdomās par kabatzādzību uzreiz pēc 

notikušā policisti aizturējuši kabatzagli. Pie viņa atrasts 

un atgūts cietušās sievietes naudas maks. Saistībā ar notikušo 

uzsākts kriminālprocess.  

• Valsts policija 1. augustā aizturēja divas nepilngadīgas 

personas – 2003. un 2004. gadā dzimušus jauniešus, kuri 

dažu dienu laikā bija nozaguši vairākas automašīnas. 1. 

augustā jaunieši Rēzeknē veica transportlīdzekļa Audi 

80 zādzību, pēc neilga laika automašīna tika pamesta ceļa 

malā un tika nozagts cits transportlīdzeklis. Šajā pašā dienā 

abas personas tika aizturētas. Kā vēlāk tika noskaidrots, 

abas personas ir saistītas arī ar automašīnas Opel Zafira 

zādzību, kas notika 29. jūlijā. Saistībā ar šiem notikumiem 

jauniešiem draud kriminālatbildība pēc krimināllikuma 

175. panta trešās daļas , 193. panta otrās daļas un 185. panta 

otrās daļas.  

 

 

Citi notikumi: 

 
•  Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par 

krāpšanu – kāds vīrietis, ievietojot sludinājumu par 

telefona pārdošanu interneta portālā, izkrāpa no 

sievietes naudu. Šobrīd kriminālprocess ir nodots 

prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sākot ar 1. augustu, Valsts 

policijas amatpersonas no 

patruļpolicijas, satiksmes 

drošības kontroles un konvoja 

struktūrvienībām, kas ikdienā 

nodrošina sabiedrisko kārtību un 

drošību, būs jau redzamas jaunā 

dizaina formastērpos. Šie jaunie 

formastērpi ir mūsdienīgi, 

kvalitatīvi un vizuāli atšķirīgi, bet 

vienlaicīgi funkcionāli. Ņemot 

vērā, ka pilnīga formas tērpu 

nomaiņa jāīsteno līdz 2024. gada 

1. jūlijam, turpmāk ikdienā 

redzēsim policistus gan jaunā 

dizaina, gan arī vecā dizaina 

formas tērpos.  

Pēc vairāk nekā 20 gadiem līdz 

šim ierastās tumšzilās policijas 

formas tiek pakāpeniski 

nomainītas uz jaunu, atšķirīgu 

dizainu. Policijas vizuālā 

identitāte pat neapzinātā līmenī 

ietekmē drošības sajūtu, tāpēc ir 

būtiski, ka policijas jaunie 

formastērpi izceļas ar spilgtām 

krāsām un spožiem 

atstarojošajiem elementiem.
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• Pagājušajā mēnesī Valsts policija pabeidza izmeklēšanu un nosūtīja prokuratūrai 

kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu par krāpšanas mēģinājumu personu 

grupā, realizējot projektu un pretendējot uz Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansējumu. Par minēto noziegumu tika aizturētas trīs personas. Noziedzīgās grupas 

dalībnieki, mantkārīgu nodomu vadīti, izveidojuši shēmu, lai izkrāptu Eiropas 

Savienības fonda budžeta naudas līdzekļus aptuveni 28 000 eiro no Lauku 

atbalsta dienesta. 

• 1. augustā vienā no daudzīvokļu māju pagalmiem Ludzā tika bojātas vairākas 

automašīnas. Vairākiem transportlīdzekļiem bija izsisti priekšējie vai 

aizmugurējie stikli, taču vēl kādai automašīnai bojāta virsbūve. Turpat notikuma 

vietā tika aizturēta arī iespējamā vainīgā persona – 1998. gadā dzimusi sieviete, kura 

atradās alkohola reibuma stāvoklī. Par  doto faktu tika uzsākti vairāki kriminālprocesi pēc 

krimināllikuma 185. panta pirmās daļas. 

•  3. augustā, pēc telefona zvana saņemšanas par Jūrmalā izdarītu slepkavību, policisti 

kādā privātmājā atrada mirušu sievieti ar vairākām durtām brūcēm. Neilgi pēc 

tam likumsargi aizdomās par šo noziegumu aizturēja bojāgājušās tuvu paziņu. Pašreizējā 

informācija liecina, ka noziegums izdarīts personīgu motīvu dēļ. Saistībā ar notikušo 

uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.  

• Pagājušonedēļ Valsts policija saņēma informāciju no aculieciniekiem par to, ka Krimuldas 

novada Krimuldas pagastā, Raganā, daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā kādam 

vīrietim nodarīti miesas bojājumi – iedurts plaušu rajonā. Aizdomās turētais 

vīrietis tika aizturēts un tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. 

 
 
 
 

 
 
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
 

1. – 3. augusts 

• Svētdien plkst. 15.32 VUGD saņēma izsaukumu Ilūkstes novadā, kur saskaņā ar sākotnējo 

informāciju dega saimniecības ēka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji 

konstatēja, ka deg šķūnis, kūts, piena māja un malkas šķūnis kopumā 418m2 

platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt dzīvojamo māju un klēti, 

kas atradās vien dažu metru attālumā no degošajām ēkām. Plkst. 23.38 šis paaugstinātas 

bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.  

• Līdzīgi kā citus gadus, arī šovasar novērojama dažādu insektu – iršu, lapseņu –  rosība, 

kas  satrauc iedzīvotājus – jo īpaši tad, kad insektu pūžņi atrodas mājokļu tuvumā. Cilvēki 

arvien biežāk zvana un vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112; arī 

tādās situācijas, kad insekti tiešu apdraudējumu nerada. VUGD jebkuru saņemto  

Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 98; gadā kopā – 4897 

Ugunsgrēkos bojāgājušie: nedēļā - 0; gadā kopā - 47 

No ūdenstilpēm izcelti bojāgājušie: nedēļā - 3; gadā kopā – 80 

Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 15; gadā kopā - 273 
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informāciju, kas saistīta ar iršiem vai lapsenēm rūpīgi izvērtē. VUGD palīdz neitralizēt 

kaitīgus iršu pūžņus sabiedriskām organizācijām (bērnudārzi, skolas, slimnīcas).  

• VUGD nedodas uz izsaukumiem, kad privātās ēkās ir ielidojuši irši, 

iemitinājušās žurkas utt., jo ar šo insektu un kaitēkļu iznīcināšanu nodarbojas 

privātuzņēmumi, kuru pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami. Šajos gadījumos iesakām 

vērsties pie komersantiem, kuri palīdzēs atrisināt šo problēmu. Informāciju par šiem 

komersantiem var iegūt uzziņu dienestos. 

 
 5. augusts 

 

• VUGD ik dienu saņem vairākus izsaukumus, kur sadūmojumu radījis bez uzraudzības uz 

ieslēgtas plīts atstāts un piededzis ēdiens. Ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz trim 

izsaukumiem, kur dega ēdiens. Šādi izsaukumi nereti ir vēlās vakara stundās uz daudzstāvu 

dzīvojamām mājām. Platības ziņā tie ir nelieli ugunsgrēki, tomēr to radītie degšanas produkti 

var apdraudēt cilvēku veselību un pat dzīvību.  

• VUGD atgādina: gatavojot un sildot ēdienu, ievērojiet piesardzību! 

Neatstājiet ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības! Uzstādiet mājokļos dūmu 

detektorus, kas laikus vēstīs par sadūmojumu, dodot iespēju izglābties no 

piedūmotām telpām un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus, zvanot 112! 

• Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Salaspilī, kur cilvēks bija apmaldījies 

mežā. Sazinoties ar apmaldījušos cilvēku pa mobilo tālruni un raidot autocisternas skaņas 

signālu, tika norādīts virziens un cilvēks iznāca no meža.  

• 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! 

• Plkst. 15.40 tika saņemts izsaukums Liepājā, kur pēc aculiecinieku informācijas, ezerā 

niedrēs ir iepūsta laiva un tajā atrodas cilvēks, kurš, iespējams, ir bez samaņas. Pirms 

ugunsdzēsēju glābēju ierašanās cilvēku krastā nogādāja netālu esošie aculiecinieki, kas tajā 

brīdī atradās ezerā ar laivu, un nodeva Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta 

darbiniekiem. VUGD pateicas iedzīvotājiem par operatīvo rīcību, glābjot cilvēka 

dzīvību! 

 

 6. augusts 

• Plkst. 01.21 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavu, kur no divstāvu koka dzīvojamās mājas 

logiem cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no 

ēkas dzīvokļiem guļamistabā deg elektriskais skrejritenis un sadzīves mantas 6m2 

platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki, savukārt ugunsdzēsēji glābēji 

evakuēja vēl 10 cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 02.42 ugunsgrēks tika likvidēts. Dzīvojamā mājā 

bija uzstādīts dūmu detektors. 

• Plkst. 13.31 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Krāslavā, kur saskaņā ar sākotnējo 

informāciju divstāvu dzīvojamā mājā bija izveidojies piedūmojums. Ierodoties notikuma 

vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvojamā mājā uz palodzes deg papīrs 1m² 

platībā. Iespējamais ugunsgrēka iecelšanās iemesls, visticamāk, saistīts ar neuzmanīgu 

elektroierīču izmantošanu – karsts gludeklis bija novietots blakus papīriem. No mājas tika 

evakuēts viens cilvēks. Plkst. 14.09 ugunsgrēks tika likvidēts. Māja nebija nodrošināta  
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ar dūmu detektoru un ugunsdzēsības aparātu. 

• VUGD aicina ievērot piesardzību izmantojot un uzlādējot elektroierīces! 

Sekojiet lietošanas instrukcijā norādītajiem ieteikumiem un padomiem par pareizu 

ierīču izmantošanu! 

• Plkst. 14.57 VUGD saņēma izsaukumu uz Rīgu, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas logiem 

cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka daudzstāvu 

dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas 6m2 platībā. Ugunsdzēsēji 

glābēji no piedūmotās ēkas izglāba trīs cilvēkus. Plkst. 16.02 ugunsgrēks tika likvidēts. 

Dūmu detektors dzīvoklī, kur izcēlās ugunsnelaime, nebija uzstādīts.  

• Plkst. 23.52 tika saņemts izsaukums uz Pionieru ielu Bauskā, kur saskaņā ar saņemto 

informāciju uz sabiedriskas ēkas jumta atrodas vairākas, iespējams, nepilngadīgas personas. 

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji no ēkas jumta ar trīsposmu izbīdāmo 

kāpņu palīdzību nocēla cilvēkus un nodeva Valsts policijas darbiniekiem. 

• VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem un jauniešiem drošības 

jautājumus! Ēku jumti nav piemēroti pastaigu un brīvā laika pavadīšanas 

objekti. Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved 

pie traģiskiem negadījumiem! 

 
Aktuālākie temati šonedēļ: 

 
 

• par apmaldīšanos mežā; 

• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos; 

• par VUGD praktiskajām mācībām; 

• par neuzmanības izraisītiem ugunsgrēkiem. 
 
 
 

 

 
Valsts robežsardze 

No 31.07. līdz 06.08:  

 
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē 

konstatēja 214 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :  

 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM konstatēti 112 

robežpārkāpēji; 

 VEICOT IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PASĀKUMUS VALSTS IEKŠIENĒ, 

ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu 

pārkāpumi konstatēti 30 personām;  
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 PAR PĀRKĀPUMIEM     

TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS 

LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts 

robežsardzes amatpersonas saukušas pie 

administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot 

robežu 72 personām. 

 

VRS atgādina, ka līdz 2020. gada 14. augustam norisinās uzņemšana mācībām 

Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā 

"Robežapsardze". 

 
 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 
 
 

 

 

Citi notikumi: 

• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā 

Latvijas nepilsoņa personas apliecība (kopā - 187); 

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 3); ES pilsoņa 

personas apliecība (kopā - 38). 

• Noformēti 675  personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs 
dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem. 

 

• 117 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no 
tām 107 ir ārvalstīs dzimušie Latvijas pilsoņu bērni. 

 

• 8 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 31. jūlija līdz 6. augustam saņemt pakalpojumus neieradās un 
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1746 klienti. 

 

 
 

Pilsoņa pases pieteikums: 3159 

Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 4656  

Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 159  

Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 1144 


