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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Covid-19:
• Līdz 10. novembrim uzsākts 81 administratīvo
pārkāpumu process par Covid-19 ierobežojumu
neievērošanu: pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas, no 1.
līdz 8. novembrim par epidemioloģiskās drošības pasākumu
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu ir
uzsākti 70 administratīvo pārkāpuma procesi, no kuriem 25
procesi ir par pašizolācijas neievērošanu. Tāpat uzsākti seši
administratīvā pārkāpuma procesi par citu MK noteikumu
Nr. 360 neievērošanu – darba laika turpināšanu izklaides
vietās pēc pulksten 24.00. Vēl 30 administratīvā pārkāpuma
procesi
uzsākti
par
elektroniskās
anketas
neaizpildīšanu informācijas sistēmā covidpass.lv un
septiņi procesi par distancēšanās prasību neievērošanu un
divi procesi par citiem gadījumiem.
• Savukārt no 9. novembra līdz 6. decembrim valstī ir
izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrākus drošības
pasākumus. Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju
divu dienu laikā ir veikusi 2 856 preventīvas pārbaudes,
izteikti 222 preventīvi norādījumi, kā arī uzsākti 11
administratīvā pārkāpuma procesi.

Valsts policija ir aizturējusi
personu grupu, kuras dalībnieki
tiek
turēti
aizdomās
par
dzimumnoziegumiem
pret
vismaz četriem pusaudžiem.
Aizturētajām
personām
tiek
inkriminēti dažādi noziegumi
pret
16
gadu
vecumu
nesasniegušām
personām,
tostarp piespiešana nodarboties
ar
prostitūciju,
seksuāla
vardarbība,
izmantošana
pornogrāfiska rakstura materiālu
izgatavošanā un draudi izdarīt
slepkavību vai nodarīt smagu
miesas bojājumu. Valsts policijai
ir aizdomas, ka grupas līderis,
iespējams, varētu būt saistīts ar
līdzīgiem
noziedzīgiem
nodarījumiem arī pret citiem
nepilngadīgajiem,
tāpēc
iedzīvotāji ir aicināti aplūkot viņa
fotogrāfiju
un
atsaukties
cietušās personas vai cietušo
tuviniekus, zvanot policijai pa
tālruņa numuru 110 vai rakstot epastu:
kip@vp.gov.lv.
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Citi notikumi:

• 6. novembrī, Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirkņa kriminālpolicijas darbinieki iepriekš
uzsākta kriminālprocesa ietvaros veica kratīšanu kādā dzīvoklī Rīgā, Maskavas ielā un
aizturēja 1972. gadā dzimušu vīrieti par narkotisko vielu nelikumīgu
glabāšanu. Valsts policijas darbinieki kratīšanas laikā atsavina dažādas narkotikās vielas
un divas gāzes pistoles.
• Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Latgales iecirkņa darbinieki aizvadītajā
sestdienā, 7. novembrī, kopumā trīs dažādās adresēs atsavināja kopumā 38 600
vienību nelegālo cigarešu.
• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas saņēma
informāciju par to, ka Durbes novadā, kādā īpašumā iedzērušu vecāku aprūpē
atrodas divi mazi bērni. Likumsargi notikuma vietā konstatēja, ka vecāki atradušies
2,92 un 2,25 promiļu reibumā. Diemžēl runāt ar bērnu māti nebija iespējams, jo viņa
nesaprata nedz lietas apstākļus, nedz arī notiekošā nopietnību. Bērnu tēvs saprata lietas
nopietnību, nožēloja izdarīto un sazinājās ar savu radinieci, kura piekrita, ka bērni tiek
nogādāti viņai, kamēr vecāki nav spējīgi pildīt bērnu aprūpes pienākumus. Valsts policijā
par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
• Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas
pārvaldes amatpersonas ir aizturējušas personu grupu, kas nodarbojusies ar nelegālo
alkoholisko dzērienu uzglabāšanu un izplatīšanu. Izmeklēšanas laikā veicot kratīšanas kādā
noliktavā Pierīgā un vairākās vietās Rīgā, kopumā izņemti 7 701,25 litri alkohola bez
Latvijas Republikas akcīzes markām. Atklājot šo noziegumu, Valsts policija ir novērsusi
turpmākus zaudējumus tautsaimniecībai. Par šo noziegumu likumsargi ir aizturējuši divu
personu grupu – 1970. un 1973. gadā dzimušus vīriešus.
• Tumšajā laikā atceries izgaismot savu velosipēdu un būt redzams. Nav sliktu
laika apstākļu, ir tikai nepietiekoši aprīkots velosipēds vai pats braucējs. Ja velosipēds ir
aprīkots ar lukturīšiem vai atstarotājiem, tad ceļu satiksmē tas redzams vismaz no 150
metru attāluma. Arvien lielāks skaits cilvēku savās ikdienas gaitās gada tumšajos
mēnešos turpina pārvietoties ar velosipēdu. Tomēr ne vienmēr viņi ir
parūpējušies par savu drošību. Valsts policijas apkopotā statistika liecina, ka līdz šī
gada 8. novembrim ceļu satiksmē Vidzemē bojā gājuši 4, bet ievainoti 58 velosipēdisti. Pērn
šajā laikā bojā gāja 2, bet ievainojumus guva 52 velosipēdisti. Savukārt Latvijā kopā šogad
bojā gājuši 15 velosipēda vadītāji un ievainoti 557.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 88; gadā kopā – 6305
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 4; gadā kopā - 275
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 103; gadā kopā – 7127
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 7; gadā kopā - 435
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06. – 09. novembris
• Piektdien plkst.19.22 VUGD saņēma izsaukumu uz Aglonas novadu, kur dega garāža
60m2 platībā. Ugunsgrēkā cita cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.22.31
ugunsgrēks likvidēts.
• Sestdien plkst.18.37 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur daudzstāvu ēkas
dzīvoklī dega piededzis ēdiens 0,01m2 platībā. Ar glābšanas maskas palīdzību no
piedūmotā dzīvokļa tika izvests cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem. Plkst.19.19 ugunsgrēks tika
likvidēts.
• Svētdien Rīgā no Daugavas tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas
darbiniekiem.
• Plkst.11.32 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Ķekavas novadā, kur daudzstāvu
mājas dzīvoklī bija nostrādājis dūmu detektors un dega piededzis ēdiens 0,02m2
platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks. Plkst.12.02 ugunsgrēks tika likvidēts.
10. novembris
• Plkst.00.43 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Ūnijas ielā Rīgā, kur ugunsgrēks
bija izcēlies biroju ēkā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg divstāvu biroju
ēka, starpstāvu pārsegums un jumts kopumā 975m2 platībā un iz izveidojies
spēcīgs sadūmojums. Notikuma vietā strādāja 41 ugunsdzēsējs glābējs, izmantojot astoņas
autocisternas, autokāpnes un autopacēlāju. Plskt.02.33 uguns izplatīšanos izdevās ierobežot
un plkst.05.36 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

11. novembris
• Plkst.20.43 VUGD saņēma izsaukumu uz Vecpiebalgas novada Inešu pagastu, kur ar
atklātu liesmu dega vienstāva koka dzīvojamā māja kopumā 202m2 platībā.
Plkst.01.20 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

12. novembris
• Plkst.06.38 tika saņemts izsaukums uz Valkas novada Valkas pagastu, kur saskaņā ar
sākotnējo informāciju kokapstrādes uzņēmumā deg zāģu skaidas. Ierodoties notikuma
vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg skaidas un granulu iekārta. Patlaban
turpinās ugunsgrēka dzēšanas darbi un degšanas platības tiks precizētas pēc ugunsgrēka
lokalizācijas. Notikuma vietā strādāja 17 ugunsdzēsēji glābēji no Valkas, Smiltenes un
Strenčiem.
• Plkst.15.36 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Daugavpils novadā, kur dega
trīs garāžas un četras vieglās automašīnas kopumā 160m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta
cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.19.09 ugunsgrēks tika likvidēts.
• Naktī plkst.00.43 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur deg šķūnis,
kokmateriālu krāvumi un dzīvojamās mājas jumts kopumā 150m2 platībā. Plkst.03.11 šis
paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšana.
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Valsts robežsardze
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 95 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti 34

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 13 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 48 personām.
07. novembris
• Aizvadīta Robežsargu diena un Valsts robežsardzes 101. gadadiena. Šogad nenotika
svinīgie un informatīvie pasākumi par godu Robežsargu dienai, svētki tika svinēti virtuāli un
ģimenes lokā. Pateicamies visiem par atsūtītajiem apsveikumiem un novēlējumiem.

10. novembris
• Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā ar
Viestura ordeni apbalvots un par ordeņa virsnieku iecelts
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Robežkontroles un
imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks
pulkvežleitnants Raimonds Kublickis un bijušais
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes galvenais inspektors
majors Slaviks Krickis.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 1163
Latvijas pilsoņa pers. apliecības pieteikums: 2235
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 164
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 883
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Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 212); Bēgļa ceļošanas dokuments (kopā - 6); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā - 53).
• Noformēti 450 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 37 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 29 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 39 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 06. līdz 12. novembrim saņemt pakalpojumus neieradās un nepaziņoja
par sava pieraksta atcelšanu – 1007 klienti, savukārt 363 klienti atteica iepriekš
pieteikto vizīti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
• Nodots: 9 transportlīdzekļi
(īpašniekiem); 1
lielgabarīta puspiekabe, 2 transportlīdzekļi, 19
cigarešu paciņas, 12 (1 L tilpuma) pudeles ar
šķidruma paraugiem nodotas kā lietiskie
pierādījumi un mantas administratīvajās lietās; 2
transportlīdzekļi nodoti VID; 250 iepakojumi ar
tekstila izstrādājumiem nodoti VID.
• Iznīcināts: 8 paletes un 17 iepakojumi ar lietiskajiem pierādījumiem; 1 palete ar 27 kannām
ar šķidrumu; 5 kastes ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes; 13 iepakojumi ar
dažāda veida mantām; 1 maiss ar drēbēm; 1 iepakojums ar apaviem, vizītkartēm, parfimērijas
līdzekļiem un automašīnu rezerves daļām; 1 iepakojums ar parfimērijas izstrādājumiem; 2
iepakojumi ar ūdenspīpju maisījumiem; 8 paletes un 20 iepakojumi ar iepakojumiem ar
dažādu marku cigaretēm; 1 kandžas izgatavošanas aparāts; 6 kannas ar šķidrumu un 1
maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem.
• Pārņemts: 5 transportlīdzekļi (Transportlīdzekļu nodaļā); 4 transportlīdzekļi (Izņemto lietu
nodaļā); 1 lielgabarīta puspiekabe; 1 velosipēds; 1 kandžas izgatavošanas aparāts; 1 iepakojums
ar precēm ar TOMMY HILFIGER preču zīmēm un 4 kastes ar kontrafakta precēm pēc
ekspertīzes; 2 paletes ar iepakojumiem ar alus bundžām; 123 dažāda veida iepakojumi; 57
kastes ar tabaku; 4 paletes ar iepakojumiem ar cigaretēm un 2 kartona kastes ar 7800
cigaretēm, 16 iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm; 11 iepakojumi ar elektroniskās
smēķēšanas ierīcēm un elektroniskām cigaretēm. Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 104
defekti, 17 no tiem reģistrēti, 25 – lokalizēti, 62 – atrisināti.
5

