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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Saistībā ar policijas darbu COVID-19 laikā:
• Valsts policija aktīvi turpina kontrolēt to, vai personas,

kurām ir jāatrodas pašizolācijā, to arī ievēro. Ik dienas tiek
veiktas vairākas preventīvas pārbaudes – gan veicot
telefonzvanus, gan ierodoties pašizolēto adresēs –, lai
pārliecinātos, ka personas godprātīgi ievēro noteiktos
drošības pasākumus. Ja persona ir devusies ārpus Latvijas un
atgriezusies no ārvalstīm ar augstu Covid-19 saslimstību,
obligāti ir JĀIEVĒRO 14 dienu pašizolācija!
• Gadījumā, ja persona ir mainījusi savu pašizolācijas vietu,
par to policijai var paziņot vairākos veidos:
➢ informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai
pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
➢ nosūtot rakstisku apliecinājumu, izmantojot portālu
latvija.lv,
konkrēti
epakalpojumu https://www.latvija.lv/…/iesniegumsi…/p2026/ProcesaApraksts vai rakstot uz e-pastu
pasts@vp.gov.lv;
➢ sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā
teritorijā persona uzturas;
➢ izņēmuma gadījumā par pašizolācijas vietas maiņu
var ziņot arī pa tālruņa numuru 110.

Valsts policija šogad pārtrauca
organizētās
kibernoziedznieku
grupas darbību, kuru izdarīto
noziegumu rezultātā atsavināta
liela naudas summa skaidrā
naudā
un
izņemta
KRIPTOVALŪTA vairāk nekā 110
000 eiro apmērā. Kibernoziegumi
tika pastrādāti ārzemēs, bet
Latvijas teritorijā, laika periodā
no 2015. gada sākuma līdz 2020.
gada sākumam ir notikusi
ilgstošā
noziedzīgi
iegūto
līdzekļu
legalizācija
lielajos
apmēros.
Par
noziedzīgā
nodarījuma
izdarīšanu
tika
aizturētas
trīs
personas.

Citi notikumi:
• Jūlija sākumā VP amatpersonas aizturēja trīs personas par 1988. gadā dzimušas sievietes,
kura atradās bezvēsts prombūtnē, slepkavību. Divi no aizturētajiem atrodas apcietinājumā,
trešajai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
• Jūnijā VP pabeidza izmeklēšanu lietā par organizētas grupas sagatavošanos kukuļa
nodošanai un par kukuļa piesavināšanos 135 000 eiro apmērā. Aizdomās par
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturētas trīs personas.
• VP prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevusi kriminālprocesu par krāpšanu,
kur kāds vīrietis, izmantojot sava drauga personas datus, paņēma uz nomaksu trīs
mobilos telefonus.
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• 10. jūlija pēcpusdienā Valsts policijas inspektori, pildot dienesta pienākumus, fiksēja kādu
ļoti steidzīgu automašīnas “Mercedes Benz” vadītāju. Vietā, kur atļautais braukšanas
ātrums ir 90 km/h, viņš brauca ar 192 km/h. Turklāt vadītājs pie stūres sēdies bez
transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
• 17. jūlijā, iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros, 1975. gadā dzimušas personas
dzīvesvietā Šķeltova pagastā un apkārt esošajā teritorijā tika veikta kratīšana.
Persona tiek turēta aizdomās par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu,
glabāšanu un pārvietošanu. Kratīšanas laikā, apsekojot blakus pieguļošo teritoriju, tika
konstatēts auto vagoniņš, kurā atradās 1800 litri brāgas. Kopumā kratīšanas laikā
konfiscēts ap 1800 litriem brāgas un 660 cigaretes bez Latvijas akcīzes markām
• 21. jūlija pēcpusdienā Salacgrīvas novadā kādā īpašumā vīrietis, pēc savstarpēja
konfliktā ar kaimiņieni, izšāvis ar ierocim līdzīgu priekšmetu viņas virzienā, kā arī
izteicis draudus nodarīt smagus miesas bojājumus. Vīrietis aizturēts un izņemts
pašizgatavots medību ierocis. Aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis –
apcietinājums.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 112; gadā kopā – 4691
Ugunsgrēkos bojāgājušie: nedēļā - 0; gadā kopā - 47
No ūdenstilpēm izcelti bojāgājušie: nedēļā - 3; gadā kopā – 73
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 7; gadā kopā - 241

17. – 20. jūlijs
• Ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī
dega dīvāns 1m2 platībā. No ēkas tika evakuēti 45 cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika
nodots NMPD mediķiem. Plkst. 16.43 ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors dzīvoklī
nebija uzstādīts, turklāt iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls, visticamāk, ir saistīts ar
neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās. Šoreiz ugunsgrēks neprasīja
cilvēku upurus, bet kārtējo reizi sniedza brīdinošu mācību – nesmēķējiet gultā
un uzstādiet dzīvokļos dūmu detektorus, kas laikus vēstīs par sadūmojumu!
• Sestdien ugunsdzēsēji glābēji Balvu novadā no ezera un Liepājā no dīķa izcēla divus
bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.
• Svētdien platības ziņā lielākie ugunsgrēki dzēsti Krāslavas novada Robežnieku
pagastā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 130m2 platībā un Ventspils novada Tārgales
pagastā, kur dega sausā zāle 3000m2 platībā.

Otrdiena, 21.jūlijs
• Plkst. 14.08 VUGD saņēma izsaukumu uz Rundāles novada Rundāles pagastu, kur
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā uz plīts dega piededzis ēdiens 0,1m2 platībā. No piedūmotā
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dzīvokļa tika evakuēts cilvēks. Plkst. 14.38 ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors
dzīvoklī, kur izcēlās ugunsnelaime, nebija uzstādīts.
Trešdiena, 22.jūlijs
• Plkst. 12.41 VUGD saņēma informāciju, ka Jūrmalā purvā ir apmaldījušies trīs cilvēki.
Ugunsdzēsēji glābēji, pārmeklējot notikuma vietas apvidu, atrada un izveda cilvēkus uz
tuvāko meža ceļu. Ar Valsts policijas un pašvaldības policijas transportu cilvēki tika
nogādāti pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem.
•

Lai došanās un atrašanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu izbīli vai pat
veselības un dzīvības apdraudējumu, VUGD aicina iedzīvotājus neaizmirst par
drošību. Ja saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no meža, zvaniet
glābējiem pa tālruni 112 un nosauciet tiem pēc iespējas konkrētākus
orientierus – kurā vietā iegājāt mežā, cik ilgi uzturaties mežā, kādus dabas vai
cilvēka veidotus objektus esat šķērsojis vai, kam esat pagājis garām.

Ceturtdiena, 23.jūlijs
• Plkst. 11.16 VUGD saņēma izsaukumu uz Cesvaini, kur dega traktors 3m2 platībā. Mēģinot
dzēst uguni ar ugunsdzēsības aparātu pirms VUGD ierašanās, ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš
tika nodots NMPD mediķiem. Plkst. 12.10 tika ugunsgrēks likvidēts.
•

VUGD atgādina: dzēst uguni ar ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, ja
dzēšana nerada draudus dzīvībai un veselībai! Pamanot ugunsnelaimi,
nekavējoties zvaniet 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!

Aktuālākie temati šonedēļ:
• par drošību atpūtā uz un pie ūdens;
• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos;
• par

uzņemšanu Ugunsdrošības
aizsardzības koledžā;

un

civilās

• par bērnu un jauniešu drošību vasaras brīvlaikā;
• par dzīvnieku glābšanu.

Valsts robežsardze
Pirmdiena, 20. jūlijs
• Robežsargi Pāternieku robežkontroles punktā
aizturēja kārtējo kukuļdevēju - dodot kukuli 100
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eiro apmērā, robežsargus mēģināja piekukuļot
Baltkrievijas pilsonis. Veicot valsts robežu šķērsojošo
transportlīdzekļu
robežpārbaudi,
robežsargi
konstatēja kādu Latvijā ar mikroautobusu ieceļojošu
Baltkrievijas pilsoni, kurš robežsargiem neuzrādīja
vadītā
transportlīdzekļa
tehniskās
apskates
dokumentus. Pēc robežsargu lūguma uzrādīt
iepriekšminētos dokumentus vīrietis iesniedza
robežsargiem anketas, kuras personas aizpilda
ieceļojot Latvijā, starp kurām bija ievietota 100 eiro
banknote. Vīrietis kukuli deva, lai šķērsotu
valsts robežu bez mikroautobusa tehniskās
apskates dokumentiem. Par kukuļdošanu pret
Baltkrievijas pilsoni tika uzsākts kriminālprocess,
savukārt Krāslavas rajona prokuratūrā persona
saukta pie kriminālatbildības, noslēdzot vienošanos
ar prokuroru par vainas atzīšanu un naudas soda 10
minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 4 300 eiro
noteikšanu, kas stāsies spēkā 10 dienu laikā pēc
tiesas notiesājoša sprieduma.
Trešdiena, 22. jūlijs
• Europe Direct Informācijas centrs Austrumlatgalē
sadarbībā
ar
Valsts
robežsardzes
koledžu
organizēja vebināru "Eiropa, kas aizsargā. Kā
kļūt par robežsargu un strādāt FRONTEX?".
Vebinārā robežsargi, kuri ir strādājuši Eiropas
Robežu un krasta apsardzes aģentūrā FRONTEX,
dalījās savā pieredzē, stāstīja par Valsts
robežsardzi, dienestu un iespējām doties misijā
FRONTEX, kā arī atbildēja uz skatītāju
jautājumiem.

Tāpat VRS atgādina, ka līdz
2020. gada 14. augustam
norisinās uzņemšana mācībām
Valsts robežsardzes koledžā
profesionālās tālākizglītības
programmā "Robežapsardze".

Citi notikumi:
• Laika posmā no 17.-23. jūlijam Valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un
valsts iekšienē konstatēja 177 likumpārkāpējus:
➢ Uz ārējām robežām konstatēti 76 robežpārkāpēji;
➢ Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai
uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 38 personām;
➢ Par
pārkāpumiem
transportlīdzekļu
un
kuģošanas
līdzekļu
ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 63 personām.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: kopā – 3195
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: kopā - 4678
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: kopā – 153
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: kopā - 920

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 195); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 2); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā - 43).
• Noformēti 582 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 112 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 72 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 26 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 17. līdz 24. jūlijam saņemt pakalpojumus neieradās un nepaziņoja par
sava pieraksta atcelšanu 1464 klienti.
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