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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Policija novērsusi divu personu nolaupīšanas un slepkavības
• Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas pārvaldes darbinieki šoruden rūpīga
operatīvā darba rezultātā ir novērsuši divu personu
nolaupīšanas un slepkavības, kas tika plānotas ar mērķi
iegūt no tām kriptovalūtu un naudas līdzekļus aptuveni 500
000 eiro apmērā. Aizdomās par šo noziegumu organizēšanu
ir aizturēts kāds Rīgas iedzīvotājs, un šobrīd viņam
piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Vairāk:
https://www.vp.gov.lv/lv/jaunums/valsts-policijanoversusi-divu-personu-nolaupisanas-un-slepkavibas
Citi notikumi:
• Laika posmā no 1. oktobra līdz 18. oktobrim par
epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai neievērošanu ir uzsākti 88
administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem 55
procesi ir par pašizolācijas neievērošanu. Tāpat uzsākti 24
administratīvā pārkāpuma procesi par citu MK noteikumu
Nr. 360 neievērošanu – darba laika turpināšanu izklaides
vietās pēc pulksten 24.00. Uzsākti astoņi administratīvā
pārkāpuma procesi par elektroniskās anketas neaizpildīšanu
informācijas sistēmā covidpass.lv un viens process par
distancēšanās prasību neievērošanu.
• 17.oktobra naktī Valsts un pašvaldības policija īstenoja
pārbaudi naktsklubā “Teritorija”. Rezultātā - vairāk
nekā 10 administratīvie procesi un pat 2 kriminālprocesi.

Valsts
policijas
priekšnieks
Armands Ruks ir pieņēmis
lēmumu veikt Valsts policijas
augstākā līmeņa amatpersonu
rotāciju. No 2020. gada 26.
oktobra dienesta interesēs Valsts
policijas
koledžas
direktora
amatā tiek pārcelts Valsts
policijas
Galvenās
kriminālpolicijas
pārvaldes
amatpersona
Ģirts
Zalāns
(pārvaldes
priekšnieka
vietnieks), savukārt līdzšinējā
koledžas direktore Dina Tarāne
tiek pārcelta Valsts policijas
koledžas direktora vietnieka
amatā. Savukārt no 2020. gada 1.
novembra dienesta interesēs uz
trīs gadiem tiek veikta rotācija
starp Valsts policijas Rīgas
reģiona
pārvaldes
Kriminālpolicijas pārvaldes un
Zemgales reģiona pārvaldes
Kriminālpolicijas
biroja
priekšniekiem Andreju Sozinovu
un Juri Staļģevicu.
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• 17.oktobrī pulksten 04:27 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa
amatpersonas, saņēma informāciju no SIA “LDz Apsardze” darbiniekiem, par
aizturētu vīrieti ar tabakas izstrādājumiem bez Latvijas akcīzes markām, kurš
atradās SIA “LDz Apsardze” apsargājamajā teritorijā. Likumsargiem ierodoties, tika
konstatēts, ka pie vīrieša atrodas 10 140 gab. cigarešu “NZ” ar Baltkrievijas akcīzes
markām. Par nelegālajām darbībām ar akcīzes precēm, 1990.gadā dzimušajam vīrietim
draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 221.panta 1.daļas.
• 17.oktobrī ap pulksten 21:20 Valsts policijā tika saņemta informācija no kādas tirdzniecības
vietas apsarga par to, ka Liepājā, Laumas rajonā kādā tirdzniecības vietā vīrietis nopirka
nepilngadīgai personai alkoholu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas
iecirkņa amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur viņus sagaidīja veikala apsargs, kurš bija
aizturējis gan vīrieti, kurš alkoholu nepilngadīgajam nopirka, gan pašus nepilngadīgos.
Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākts process administratīvā pārkāpuma
lietā.
• 19. oktobrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa darbinieki saņēma
informāciju par personu, kura, iespējams uzglabā narkotikās vielas. Likumsargi reaģēja uz
saņemto informāciju un devās uz norādīto adresi. Ierodoties notikuma vietā un
kriminālporcesu ietvaros veicot mantu pārmeklēšanu, saņemtā informācija apstiprinājās likumsargi pie 1991. gadā dzimušā vīrieša atrada piecus vīstokļus ar gaišu pulverveida vielu.
Ekspertīzes rezultāti liecina, ka minētajos folija vīstokļos atradušies 0,5 grami
karfentanila. Karfentanils ir sevišķi stipra narkotiskā viela un tā lietotāji bieži mirst no
pārdozēšanas.
• 21.oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas
nodaļas amatpersonas, iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros, veica kratīšanas
vairākās 1974.gadā dzimušas sievietes dzīvesvietās Krāslavā. Kratīšanas laikā tika
konstatēts, ka sieviete nelegāli uzglabā 55 tabletes, kas saturs narkotiskās vielas, 10
follija vīstokļus ar zaļganbrūnu augu izcelsmes masu, kas visdrīzāk ir
marihuāna, 5 tabletes “Subutex”, kuras satur bīstamu psihotropo vielu
buprenorfīnu un vairākus simtus skaidras naudas, kura, iespējams, iegūta nelikumīgā ceļā.
Aizdomās turamajai personai, kura jau iepriekš bija nonākusi policijas redzes lokā, draud
kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 2531.panta pirmās daļas.
• Pēdējo dienu laikā mobilajā aplikācijā WhatsApp lietotāju vidū izplatās kādas sievietes
balss ieraksts, kurā šī persona latviešu valodā informē par it kā jaunu noziegumu shēmu.
Proti, šajā ierakstā tiek paziņots, ka dzīvokļus apmeklējot krāpnieki, kas piedāvājot uzlaikot
sejas maskas, kurās esot iepūsta vai iebērta kāda viela. Ierakstā apgalvots, ka pēc šādas sejas
maskas uzlaikošanas, dzīvokļu saimnieks var zaudēt samaņu, pēc kā ļaundari iekļūst dzīvoklī
un to apzog. Šobrīd Valsts policijā nav saņemts neviens iesniegums, izsaukums
vai cita ticama informācija saistībā ar šādu gadījumu. Valsts policija aicina
iedzīvotājus kritiski izvērtēt dažādos sociālajos tīklos un mobilajās aplikācijās
pieejamo saturu un neļauties panikai. Tāpat nevajag dalīties ar nepārbaudītu
informāciju! Policijas oficiālajai informācijai iespējams sekot līdzi Valsts policijas
mājaslapā: vp.gov.lv un oficiālajos sociālo tīklu kontos.
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 93; gadā kopā – 6071
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 9; gadā kopā - 264
Glābšanas darbu skaits: nedēļā – 130; gadā kopā – 6071
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 3; gadā kopā - 412

16. – 19. oktobris
• Plkst.03.30 tika saņemts izsaukums uz Kalnciema ielu Rīgā, kur dega vienstāva koka
māja 80m2 platībā. Plkst.07.04 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
• Sestdien plkst.17.31 VUGD saņēma izsaukumu uz Enerģētiķu ielu Aizkrauklē, kur saskaņā
ar sākotnējo informāciju tika konstatēta naftas produktu plankums Daugavā.
Informācija tika nodota Valsts vides dienestam. Notikuma vietā strādāja bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvji. Papildus uzstādītajām bonām, lai novērstu naftas
produktu izplatīšanos, VUGD uzstādīja norobežojošās bonas 280 metru garumā.
• Svētdien no rīta plkst.06.21 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur no ēkas logiem cēlās dūmi.
Notikuma vietā divstāvu ēkas dzīvoklī dega sadzīves mantas 6m2 platībā un bija
izveidojies spēcīgs sadūmojums. No degošā dzīvokļa tika iznests cilvēks, kuram Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi. Plkst.07.54 ugunsgrēks tika
likvidēts.
• Plkst.03.00 VUGD saņēma izsaukumu uz Aizputes novada Lažas pagastu, kur no fermas
cēlās dūmi un liesmas. Notikuma vietā dega divas cūku kūtis un barības
sagatavošanas ēka kopumā 2800m2 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā 800 cūku.
Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt trešo kūti, kurā atradās 400 cūkas.
Plkst.16.11 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
20. oktobris
• Naktī plkst.00.16 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Mežrūpnieku ielu Jēkabpilī, kur cilvēki
ziņoja par skaļu troksni. Ierodoties izsaukuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 30
metrus plašā rādiusā izkaisītas metāla piebūves konstrukcijas un apkures katla
detaļas. Blakus esošajai ēkai bija izsisti divi logi. Pārmeklējot apkārtējo teritoriju un ēku,
ugunsdzēsēji glābēji cilvēkus neatrada. Tika atdzesētas atlikušās apkures katla detaļas un
plkst. 00.22 darbi notikuma vietā tika pabeigti.
• Plkst. 20.05 tika saņemts izsaukums uz Nometņu ielu Jūrmalā, kur daudzstāvu mājas trešā
stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un dīvāns 4m2 platībā. Plkst.20.17 ugunsgrēks
tika likvidēts. Dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors.
• VUGD atgādina: no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt
uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par
ugunsgrēka izcelšanos. Uzstādiet savā mājoklī dūmu detektoru un izglābiet dzīvības!
21. oktobris
• Plkst.15.57 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ludzas pilsētu, kur divstāvu koka dzīvojamās
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mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 25m² platībā. No otrā stāva dzīvokļa,
ar glābšanas masku palīdzību, tika izglābti divi cilvēki, viens no viņiem ir cietis. Pirms VUGD
ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki. Plkst. 18.14 ugunsgrēks tika likvidēts. Tikai vienā
no visiem dzīvokļiem bija uzstādīts dūmu detektors.
• Traģiskākie ugunsgrēki nereti norisinās nelielās platībās, notiekot gruzdēšanai vai
degšanai ar nelielu liesmu, kā rezultātā intensīvi izdalās degšanas produkti.
Piedūmotā vidē cilvēkam pietiek veikt tikai dažas ieelpas, lai viņš sajustu veselības un
vēlāk arī apziņas traucējumus. Tieši dūmu detektors, kas savlaicīgi ar skaļas skaņas
palīdzību signalizē par izveidojušos sadūmojumu un ļauj cilvēkiem izglābties
22. oktobris
• Plkst.15.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Olaines novadu, kur kanalizācijas akā trīs
metru dziļumā atradās cilvēks. Ierodoties izsaukuma vietā tika konstatēts, ka cilvēkam,
veicot darbus akā, palicis slikti un viņš nevar pašu spēkiem tikt ārā. Ugunsdzēsēji glābēji
izcēla cietušo un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Plkst. 17.22 glābšanas darbi tika pabeigti.
• Rīgā no Daugavas tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Aktuālākie temati šonedēļ:
• Par drošību drošību pirms apkures sezonas;
• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos;
• par pareizu rīcību pēc CSNg.

Valsts robežsardze
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 118 LIKUMPĀRKĀPĒJU :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

78

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 11 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
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administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 29 personām.

16.OKTOBRĪ
• Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis
Pujāts
organizēja
attālinātu
dienesta
sanāksmi
ar
Lietuvas
un
Igaunijas
robežapsardzības iestāžu vadītājiem. Sanāksmes
laikā iestāžu vadītāji apmainījās ar informāciju par
situāciju uz valstu ārējām robežām un
iespējamajiem apdraudējumiem, COVID 19
pandēmijas
ietekmi
uz
robežu
drošības
nodrošināšanu un ar to saistītiem izaicinājumiem,
izvērtēja
Baltijas
Ministru
padomes
Robežapsardzības
apakškomitejas
Igaunijas
prezidentūras
Rīcības
plāna
2020.gadam
realizēšanas gaitu.
19.OKTOBRĪ
• Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas struktūrvienību amatpersonas pabeidza
izmeklēšanu šī gada pavasarī uzsāktajā kriminālprocesā un krimināllietu nosūtīja
Daugavpils prokuratūrai ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu pret deviņām aizdomās
turētajām personām.
22.OKTOBRĪ
• Valsts Jau astoto reizi Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju rīkoja starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Robežu drošība un
pārvaldība”, taču šogad konference norisinājās tiešsaistes režīmā. Konferences mērķis bija
apzināt jaunāko pētījumu rezultātus un apkopot labāko praksi inovatīvu risinājumu izstrādē un
ieviešanā robežu drošībā un pārvaldībā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Latvijas pilsoņa pases pieteikums: 1440
Latvijas pilsoņa personas apliecības pieteikums: 2724
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 189
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 931

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 251); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 0); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā -57).
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• Noformēti 402 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.

• 63 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 53 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 17 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 16. oktobra līdz 22. oktobrim saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1250 klienti. Pierakstu atcēla 402 klienti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
• Pārņemti 2 transportlīdzekļi
• Pārņemti 8 iepakojumi ar cigaretēm
• Pārņemtas 32 tvertnes ar alkoholu
• Iznīcināta 71 kanna ar alkoholu
• Iznīcināts 1 transportlīdzeklis
• Iznīcināta 1 smalcināšanas iekārtā
• Iznīcināta 1 videonovērošanas iekārta
• Iznīcinātas 591120 cigaretes
• Realizētas 32 paletes ar stikla pudelēm.
• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 102 defekti, 5
no tiem reģistrēti, 25 – lokalizēti, 72 – atrisināti.

6

