Valsts policijas priekšnieks atstādina trīs amatpersonas saistībā ar 10. maiju;
turpinās dienesta pārbaude
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Nozares jaunumi

Saistībā ar atsevišķu policistu rīcību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 10. maijā Uzvaras parkā Rīgā Valsts policijas priekšnieks
pieņēmis lēmumu atstādināt no dienesta pienākumu pildīšanas trīs Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas –
iecirkņa priekšnieka pienākumu izpildītāju, Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes viena bataljona komandieri, kā arī
vienu inspektoru. Atstādinātie ir tās dienas atbildīgās amatpersonas, kuras uz vietas pieņēma lēmumus par konkrētās dienas
notikumu uzraudzību.
Līdz šim dienesta pārbaudē konstatēts, ka no šo policistu puses netika pienācīgi novērtēta situācija un attiecīgi nebija pareizi
izvēlēta taktika tās risināšanai. Rīcībai bija jābūt tūlītējai un nepārprotamai – precīzam signālam nesankcionēti sanākušajiem, ka
jebkādas naidu kurinošas, karu atbalstošas darbības un citi tamlīdzīgi likumpārkāpumi netiks pieļauti.
Noskaidrots, ka, piemēram, situācijā, kur Rīgas pašvaldības policijas darbinieki sākotnēji palaida vīrieti ar Krievijas Federācijas
karogu, šie policisti bija saņēmuši norādījumu no Valsts policijas komandējošā sastāva pārstāvja šo vīrieti sākotnēji palaist, bet
vēlāk aizturēt brīdī, kad persona neatrastos cilvēku barā. Respektīvi, pašvaldības policisti paši šo lēmumu nepieņēma. Kā
noskaidrots dienesta pārbaudē, šāda komanda tika dota, nevēloties izraisīt konfrontācijas riskus ar tobrīd apkārtesošajām
personām.
Arī vērtējot situāciju kopumā, gan Valsts policijas, gan pašvaldības policijas amatpersonas uz vietas nav atbilstoši veikušas dienesta
pienākumus tā, lai nekavējoties tiktu novērsti likumpārkāpumi. Jāuzsver, ka amatpersonām amata aprakstos ir noteikti konkrēti
pienākumi reaģēšanai uz acīmredzamiem likumpārkāpumiem un nav nepieciešama īpaša norāde. Ir konstatēts, ka nedz atbildīgās

amatpersonas, nedz iesaistītais personālsastāvs notikuma vietā to nav darījuši profesionāli. Turklāt šie konkrētie darbinieki nav
reaģējuši pietiekami aktīvi nedz uz Operatīvās vadības biroja, nedz Rīgas reģiona pārvaldes vadības un pat ne uz Valsts policijas
priekšnieka skaidri un nepārprotami dotajām pavēlēm nekavējoties pārtraukt likumpārkāpumus un izklīdināt sapulcējušās
personas. Faktiski tas tika izdarīts tikai tad, kad Valsts policijas priekšnieks pārņēma vadību notikuma vietā.
Dienesta pārbaude turpinās, arī citām amatpersonām jārēķinās ar stingriem disciplinārsodiem, tajā skaitā atvaļināšanu no
dienesta.
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