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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Veicot pārbaudi:
• Naktī uz 15. augustu Valsts policijas likumsargi Rīgas
klubos un bāros veica pārbaudes. Šo pārbaužu mērķis
bija kontrolēt to, lai izklaides vietās tiktu ievēroti Covid-19
infekcijas izplatības noteiktie ierobežojumi, proti, vai šīs
izklaides vietas nestrādā pēc pulksten 24.00. Kopumā
pārbaudot 16 izklaides vietas, konstatēts, ka septiņās
tiek turpināts darbs pēc pusnakts.
• Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas
biroja darbinieki, iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros,
17. augustā veica kādas vasarnīcas pārbaudi Krāslavas
novadā. Pārbaudes laikā likumsargi konstatēja telpās
ierīkotu marihuānas audzētavu. Tika noskaidrota arī
aizdomās turamā persona. Kopā kratīšanas rezultātā izņemti
148 marihuānas augiem līdzīgi stādi, gatavā produkcija aptuveni 60 grami un audzēšanai nepieciešamais aprīkojums.
Aizdomās turamajai personai, 1969.gadā dzimušam vīrietim,
kurš iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā, draud
kriminālatbildība.

Citi notikumi:
• 13. augustā Jēkabpilī tika atrasts vīrieša līķis ar
vardarbīgas nāves pazīmēm. Tajā pašā dienā Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa
policisti aizdomās par tīša smaga miesas bojājuma
nodarīšanu, kā rezultātā iestājusies cietušā nāve, aizturēja
divus vīriešu, kuriem šobrīd ir piemērots drošības līdzeklis
apcietinājums. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā turpinās
un tiek skaidroti precīzi nozieguma apstākļi, tostarp motīvi.

Valsts policija no iedzīvotājiem
saņem informācija par to, ka
nezināmas personas zvana un
mēģina
izvilināt
viņu
internetbankas un maksājuma
karšu pieejas datus. Kārtējais
krāpšanas
gadījums
noticis
Vidzemes reģionā, kur nedēļas
sākumā, 17. augustā, kādai
sievietei ar viltu no konta izkrāpti
1300 eiro. Nedēļas sākumā, kāda
Vidzemes reģiona iedzīvotāja
internetā bija ievietojusi darba
meklēšanas sludinājumu, uz
kuru atsaucās kāda persona, kas
zvanot uzdevās par bankas
Citadele drošības darbinieku. Lai
it
kā
pārbaudītu
sievietes
identitāti, persona pieprasīja
sievietes internetbankas pieejas
datus. Diemžēl šajā gadījumā
sieviete iekrita krāpnieka lamatās
un tika apkrāpta. Par šo gadījumu
policijā
ir
uzsākts
kriminālprocess.
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• Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas
darbinieki savā rīcībā bija ieguvuši informāciju, ka Daugavpils novada teritorijā, iespējams,
tiek audzētas kaņepes. 14. augustā, Daugavpils novadā tika aizturēts 1992.gadā
dzimis vīrietis, kurš atzinās minētajos likumpārkāpumos un labprātīgi norādīja uz vietu,
kur tiek audzēti kaņepēm līdzīgi augi. Apskates laikā, meža masīvā, policisti konstatēja
narkotisko vielu saturošus augus, kas visdrīzāk ir kaņepes. Kopumā apskates laikā tika
atrasti 30 kaņepju augiem līdzīgi stādi. Tāpat tika veikta personas kratīšana un
dzīvesvietas apskate, kuras laikā tika atrasti aptuveni 25 grami gatavas, izžāvētas produkcijas.
• 14. augustā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (Kriminālpolicijas biroja
amatpersonas sadarbībā ar Tukuma iecirkņa darbiniekiem Tukuma novadā automašīnas
apskates laikā izņēma 120 000 cigaretes „Winston” bez akcīzes markām. Par notikušo
ir uzsākts kriminālprocess.
• Realizējot iegūto operatīvo informāciju, Valsts policijas likumsargi veikuši kratīšanu divos
dzīvokļos Rīgā – Jersikas ielā un Lāčplēša ielā, kur konstatēja un atsavināja aptuveni
200 gramu amfetamīna. Tāpat arī vienā no adresēm policisti aizturēja 1983. gadā
dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā.
• 19. augustā spraigas pakaļdzīšanās laikā notverts pārgalvīgs autovadītājs – 17
gadus vecs jaunietis, kurš bija centies aizbēgt no ceļu policistiem. Jaunietis pārkāpis virkni
ceļu satiksmes noteikumu – spēkrata vadītājam nebija ne tikai transportlīdzekļa
vadīšanas tiesību, bet viņš iespējams vadījis automašīnu narkotisko vielu iespaidā. Tāpat
spēkratam bija noņemtas orģinālās numurzīmes un tas bija aprīkots ar citu valstu
numurzīmēm. Kā arī transportlīdzeklis nebija reģistrēts likumā noteiktā kārtībā, nebija
veikta valsts tehniskā apskate, kā arī nebija OCTA, tāpat tika pārkāpts arī ātrums un vēl citi
pārkāpumi.
• Rīgā reģistrēti divi gadījumi, kad vecāku nevērības dēļ cietuši bērni. Tostarp viens
gadījums beidzies ar smagām sekām – trīs gadus vecs bērns pēc iekrišanas dīķī, šobrīd
atrodas komā. Saistībā ar notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 236; gadā kopā – 5160
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 8; gadā kopā - 206
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 113; gadā kopā – 5602
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 8; gadā kopā - 289

15. – 17. augusts
• Plkst. 18.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Bauskas novadā, kur dega
labības rugāji un vieglā automašīna kopumā trīs hektāru un 4m2 platībā. Ugunsgrēkā
2

14-20 AUGUSTS 2020

IEKŠLIETU MINISTRIJA

cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD)
mediķiem. Plkst. 19.44 ugunsgrēks tika likvidēts.
• Sestdien plkst. 13.04 VUGD saņēma izsaukumu Saldū, kur piecstāvu dzīvojamās mājas
dzīvoklī dega dīvāns 2m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās iedzīvotāji no piedūmotā
dzīvokļa izglāba cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 13.57
ugunsgrēks tika likvidēts. VUGD pateicas iedzīvotājiem par pašaizliedzīgo rīcību!
Dzīvoklī, kurā notika ugunsnelaime, dūmu detektors nebija uzstādīts.
• VUGD atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem
dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par sadūmojumu un
ugunsgrēka izcelšanos. Savukārt privātmājas papildus ir jānodrošina ar
ugunsdzēsības aparātu.
18. augusts
• Plkst. 06.05 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas logiem cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka piecstāvu
dzīvojamās mājas dzīvoklī deg sadzīves mantas 30m2 platībā. No piedūmotās ēkas tika
evakuēti 19 un, izmantojot glābšanas maskas, izglābti pieci cilvēki, no kuriem viens bija
cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 06.58
šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas
darbi.
19. augusts
• Tupinās ugunsgrēka dzēšana Suntažos, kur izsaukums tika saņemts vakar plkst. 13.36.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju dega kokmateriāli, bet ierodoties notikuma vietā,
ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg kokzāģētavas ēku komplekss, kas sastāv no
noliktavas, remonta boksiem, ofisa telpām, virpošanas ceha kopumā 800m2 platībā, kā arī
skaidas 150m3 apjomā, šķelda 300m3 apjomā, granulu un kokmateriālu krāvums 300m2
platībā. Plkst.16.24 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts. Dzēšanas
darbu laikā cieta divi ugunsdzēsēji glābēji, kuri tika nodoti Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta mediķiem.
20. augusts
• Plkst. 02.50 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Jūrmalā, kur dega
mikroautobuss 2m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās, mēģinot apdzēst liesmas paša
spēkiem, cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
(NMPD) mediķiem. Plkst. 04.08 ugunsgrēks likvidēts.
• Ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Vidzemes jūrmalu, kur iedzīvotāji ziņoja par to, ka arvien
tālāk no krasta straumes nes cilvēku uz piepūšamā matrača jūrā. Ugunsdzēsēji
glābēji ar motorlaivu apsekoja teritoriju, kur cilvēks pēdējo reizi tika redzēts. Apmēram 200
metrus no krasta tika atrasts matracis un cilvēks, kas jau bija iekritis ūdenī. Nekavējoties
ugunsdzēsēji glābēji uzsāka atdzīvināšanas pasākumus un cilvēks tika nogādāts krastā, kur
tos turpināja NMPD mediķi. Diemžēl cilvēka dzīvību glābt neizdevās.
• VUGD aicina, atpūšoties pie ūdens un dodoties peldēties, neaizmirstiet par drošību!
Nerīkojieties pārdroši, neleciet ūdenī nepārbaudītās vietās! Gadījumā, ja redzat, ka
cilvēks slīkst, nekavējoties zvaniet 112!
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Aktuālākie temati šonedēļ:
• par bērnu drošību skolas gaitas atsākot;
• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos;
• par neuzmanības izraisītiem ugunsgrēkiem.

Valsts robežsardze
No 07.08. līdz 13.08:
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 180 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

80

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 36 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 64 personām.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 2916
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 4477

Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 177
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 1090
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Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 222); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 3); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā - 71).
• 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 14. augusta līdz 20. augustam saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1649 klienti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
No 14.08. līdz 20.08:
• Pārņemti 12 transportlīdzekļi; 1 cigarešu ražotne,
377320 cigaretes, 444,42 l alkohola un 1 alkohola
ražošanas iekārta;
• Iznīcināti 3 transportlīdzekļi;
• Nodoti 4 transportlīdzekļi īpašniekam, nodoti 5
suņi, 5 kaķi un 1 balodis.
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