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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Profilaktiskie pasākumi un kontrole uz ceļa:
• Valsts policija satiksmes dalībniekus turpmāk uzraudzīs
arī no augšas – ar dronu! Ir secināts, ka bezpilota lidaparāts
var atvieglot dažādu policijas funkciju veikšanu, piemēram,
personu meklēšanu, kārtības nodrošināšanu publiskos
pasākumos, un arī satiksmes uzraudzīšanas funkciju. Tādēļ
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Satiksmes drošības pārvalde satiksmes uzraudzīšanai ir
iegādājusies vienu bezpilota lidaparātu jeb dronu, kas sevi ir
pierādījis jaut tā darbības pirmajās dienās – 16. septembrī
aptuveni stundas laikā ir fiksēti seši agresīvie
braucēji.
Citi notikumi:
• Laika posmā no 7. septembra līdz 13. septembrim policija
kopumā ir uzsākusi 25 administratīvā pārkāpuma
procesus par pašizolācijas neievērošanu, visvairāk šīs
prasības nav ievērotas Rīgas reģionā. Tāpat uzsākti astoņi
administratīvā pārkāpuma procesi par citu Ministru kabineta
noteikumu Nr. 360 neievērošanu – darba laika
turpināšanu izklaides vietās pēc pulksten 24.00, kā arī divi
administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti par pulcēšanās
ierobežojuma neievērošanu.
Sestdien, 12. septembrī, kāda sieviete, kura pa Rīgas
Centrālās stacijas tuneli gāja ar diviem bērniem pie rokām
un ar mugursomu uz muguras, cieta no nozieguma.
Kabatzaglis nemanāmi atvēra sievietes mugursomas kabatu un
no tās izvilka naudas maku ar naudu un dokumentiem.
Likumsargi noskaidroja maršrutu, kur sieviete gājusi un
ieguva videonovērošanas kameru ierakstus, kuros bija
redzams zādzības brīdis. Pēc video ierakstiem policisti
atpazina iespējamo zagli, jo viņš jau iepriekš bija nonācis
policijas redzeslokā un sodīts par kabatzādzībām. Vēlāk tajā
pašā dienā Kabatzādzību apkarošanas grupas policisti šo
pašu vīrieti pamanīja Rīgā, Merķeļa ielā. Jāpiemin, ka
tobrīd viņš novēroja iedzīvotājus, iespējams, ar mērķi atkal

Romantiskā krāpšana jeb kā
sarakste sociālajos tīklos var
beigties ar lielas naudas
summas zaudējumu
Periodiski Valsts policijā tiek
saņemti iesniegumi no sievietēm,
kuras sociālo tīklu iepazīšanās
vietnēs ir uzsākušas saraksti ar
nepazīstamu
vīrieti,
kurš,
iemantojot uzticību, izkrāpis lielu
naudas summu, kas bieži vien
mērāma vairākos tūkstošos eiro.
Arī pagājušajā nedēļā Valsts
policijā tika saņemti vairāki
iesniegumi no sievietēm, kuras
apkrāptas internetā. Kopumā šīm
sievietēm izkrāpta aptuveni 10
000 eiro liela naudas summa.
Minētajos gadījumos ir uzsākti
kriminālprocesi. Lai nepiedzīvotu
nepatīkamus mirkļus, Valsts
policija aicina iedzīvotājus būt
piesardzīgiem un nebūt pārlieku
uzticīgiem
sociālajos
tīklos,
iepazīstoties ar svešiniekiem.
Tāpat atkārtoti atgādinām, ka
nevajadzētu trešajām personām
izpaust savus personīgos datus,
tādējādi pakļaujot sevi riskam
kļūt par krāpšanas upuri.
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izdarīt noziegumu. Vēlāk tajā pašā dienā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kabatzādzību apkarošanas grupa aizdomās par zādzību vīrietis tika aizturēts un
nogādāts policijas iecirknī. Pie viņa atrasta arī nozagtā nauda.
• 13.septembrī, Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Valkā trīs personas, pielietojot
fizisku spēku un nodarot miesas bojājumus trīs vīriešiem, nolaupīja mobilos telefonus un
naudu. Par minēto faktu “pa karstām pēdām” aizturēti trīs vīrieši, kas jau agrāk
nonākuši policijas redzeslokā. Par notikušo ierosināts kriminālprocess, izmeklēšana
turpinās.
• . Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknī vērsās kāds iedzīvotājs, kurš bija
pazaudējis savu bezkontakta maksājumu karti, taču konstatējis to tikai vēlāk, kad
kāds jau vairākkārt bija norēķinājies ar viņa maksājumu karti. Par notikušo tika uzsākts
kriminālprocess pēc Krimināllikuma 193. panta otrās daļas – par sveša finanšu instrumenta
vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. Savukārt pirmdien, 14. septembrī, veicot
izmeklēšanas darbības, Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa kriminālpolicisti,
aizdomās par nelikumīgu finanšu līdzekļa izmantošanu, aizturēja kādu 1963. gadā
dzimušu vīrieti.
• 15. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja
darbinieki, realizējot operatīvo informāciju izņēma gandrīz 300 000 gab cigarešu bez
Latvijas akcīzes markām. Tāpat tika aizturēts arī organizētās noziedzīgās grupas
dalībnieks un tās līderis. Par šo faktu uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.
• Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar sabiedrību, Valsts policija no Kuldīgas iedzīvotāja
atsavināja narkotiskās vielas – kopumā no vīrieša dzīvesvietas tika izņemti 17
iepakojumi ar zaļganbrūnas augu valsts izcelsmes vielu, visticamāk, marihuānu. Šobrīd
turpinās izmeklēšana kriminālprocesā.
• Šā gada augustā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa
amatpersonas uzsāka izmeklēšanu kriminālprocesā par kāda vīrieša huligānisku uzvedību
tirdzniecības vietā. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas ir nodots
prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 93; gadā kopā – 5372
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 0; gadā kopā - 208
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 123 gadā kopā – 5322
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 18; gadā kopā - 320
12.-14.septembris
Svētdien plkst. 10.44 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Dundagas novadā, kur no divstāvu nama
cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka daļēji apdzīvotā divstāvu mūra ēkā dega starpstāvu
pārsegums 5m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika iznests cilvēks, kuram Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta (NMPD) mediķi konstatēja nāvi. Plkst. 12.11 ugunsgrēks tika likvidēts.
Sestdien plkst. 16.38 tika saņemts izsaukums uz Grobiņas novadu, kur vienstāva dzīvojamā mājā dega
sadzīves priekšmeti 20m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no degošās ēkas iznesa cilvēku, kuram NMPD mediķi
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konstatēja nāvi. Plkst. 17.45 ugunsgrēks tika likvidēts.
Plkst. 11.16 VUGD saņēma izsaukumu uz Mālpili, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bija dedzis bez
uzraudzības uz ieslēgtas pīts atstāts piededzis ēdiens 0,01m 2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika iznests cilvēks, kurs
bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem.
Mājokļos, kur notika ugunsnelaimes dūmu detektori nebija uzstādīti. Iespējams, šīs traģēdijas varēja novērst,
ja vien dūmu detektori būtu bijuši uzstādīti! Dūmu detektors, reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojumu, ar ilgu
un skaļu signālu brīdina par izcēlušos nelaimi, pievērš cilvēku uzmanību, un dod iespēju izglābties un izsaukt
ugunsdzēsējus glābējus. VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku
dzīvībām un uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!
Brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Alūksnes, Jelgavas un Līvānu novadā, kur
cilvēki bija apmaldījušies mežā. 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!
Piektdien Salaspils novadā ugunsdzēsēji glābēji no upes izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijas
darbiniekiem.
15.septembris
Šonakt plkst. 04.50 tika saņemts izsaukums uz Talsu novada Stendi, kur dega neapsaimniekota ēka 100m2
platībā. Veicot dzēšanas darbus, cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 06.57 ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas darbi.
Plkst. 01.03 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Daugavpils novadā, kur saskaņā ar sākotnējo
informāciju dega dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg vienstāva ēka
50m2 platībā, turklāt ēkas jumts un daļa sienu jau bija sabrukušas. Veicot dzēšanas darbus, tika atrasts cilvēks, kurš
bija gājis bojā. Plkst. 06.43 ugunsgrēks tika likvidēts.
16.septembris
Šonakt plkst. 01.06 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur ar atklātu liesmu dega divas dārza
mājas 40m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
(NMPD) mediķiem. Plkst. 03.23 ugunsgrēks tika likvidēts.
Vakar diviem cilvēkiem bija nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, lai izkļūtu no meža. Viesītes
novadā cilvēks tika iznests no meža līdz NMPD transportlīdzeklim, bet Tukuma novadā, raidot autocisternas skaņas
signālu un sazinoties ar apmaldījušos personu pa mobilo tālruni, tika norādīts virziens un cilvēks iznāca no meža.
Iemesli, kādēļ cilvēki apmaldas ir dažādi – kāds aizraujas ar sēņošanu un ogošanu un nepamana, kur aizgājis,
bet cits uzticas ierīcēm, kuras izlādējas vai staigā nepazīstamās vietās. Lai došanās un atrašanās mežā nebeigtos ar
apmaldīšanos, pamatīgu izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu, VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties par
savu drošību pirms došanās mežā! Ar ieteikumus, lai neapmaldītos mežā, iespējams iepazīties šeit:
www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/atpusoties_pie_dabas/4826-ieteikumi-lai-neapmalditos-meza
Ja
saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no meža, zvaniet glābējiem pa tālruni 112 un nosauciet
pēc iespējas konkrētākus orientierus!
Savukārt vakar Līvānos ugunsdzēsēji glābēji no divus metrus dziļa grāvja izcēla bezpalīdzīgā stāvoklī nomākušu
cilvēku un nodeva NMPD mediķiem.
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17.septembris
Vakar VUGD saņēma divus izsaukumus, kur bija nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, lai
apmaldījušies cilvēki izkļūtu no meža. Raidot autocisternas skaņas signālu un sazinoties pa mobilo tālruni,
ugunsdzēsēji glābēji norādīja virzienu un Kandavas novadā no meža iznāca trīs apmaldījušies cilvēki, bet Talsu
novadā – divi cilvēki.
Lai došanās un atrašanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu izbīli vai pat veselības un dzīvības
apdraudējumu, VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties par savu drošību pirms došanās mežā! Ja saprotat, ka pašu
spēkiem nespēsiet izkļūt no meža, negaidiet tumsas iestāšanos, zvaniet glābējiem pa tālruni 112 un
nosauciet pēc iespējas konkrētākus orientierus!

Valsts robežsardze
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 120 LIKUMPĀRKĀPĒJU :
 UZ ĀRĒJĀM
robežpārkāpēji;

ROBEŽĀM

konstatēti

56

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS VALSTS IEKŠIENĒ, ieceļošanas
vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti
22 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU
UN
KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes
amatpersonas
saukušas
pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 42 personām.
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Citi notikumi:

Piektdien, 11. septembrī, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens reģionālās vizītes laikā Daugavpilī
apmeklēja Valsts robežsardzes (VRS) Daugavpils pārvaldi (DAP), kur tikās ar pārvaldes vadību.
VRS DAP priekšnieks pulkvedis
Oļegs
Jemašovs
iepazīstināja
ministru ar dienesta organizācijas
jautājumiem un situāciju pārvaldē,
savukārt VRS DAP priekšnieka
vietnieks
(KRID
priekšnieks)
pulkvežleitnants
Jurijs
Vlasovs
sniedza informāciju par akcīzes preču
nelikumīgu apriti un kontrabandas
apkarošanas rezultātiem pārvaldē
2020. gada astoņos mēnešos.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 1924
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 3955
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 173
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 870

Citi notikumi:
• 74 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 61 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 48 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 11. septembra līdz 17. septembrim saņemt pakalpojumus neieradās un
savu pierakstu neatcēla 1675 klienti. 493 klienti atteica iepriekš pieteikto vizīti.
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Nodrošinājuma valsts aģentūra
• Iznīcinātas 8804046 cigaretes.
• Pārņemtas 223840 cigaretes.
• Nodoti 6 transportlīdzekļi īpašniekiem.
• Izņemto lietu nodaļā kā lietiskie pierādījumi nodoti 7
transportlīdzekļi, 2 apzīmogoti papīra maisi ar
pudelēm ar šķidrumu,160 paciņas cigarešu un 1
kaste ar cigaretēm.
• Transportlīdzekļu
transportlīdzekļi.

nodaļā

pārņemti
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• Izņemto lietu nodaļā pārņemti 3 transportlīdzekļi.
• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 79 defekti,
reģistrēti 8,lokalizēti 33, atrisināti 37, un 1 slēgts.
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