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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Par agresīvu braukšanu un ātruma pārkāpšanu:
• Pagājušās nedēļas nogales izskaņā Cēsu iecirkņa un Vidzemes
reģiona Patruļpolicijas nodaļas likumsargi dažu stundu
laikā apturēja vairākus ātrumpārkāpējus - motocikla
vadītāju un divus automašīnas vadītājus. Kā
paskaidroja apturētās "Renault' automašīnas vadītājs, kurš
pārvietojās ar 149 km/h - ātrumu pārsniedzis, jo iepriekš
veicis priekšā braucošās automašīnas apdzīšanas manevru.
Taču lieki piebilst, ka spēkrata vadītājs, kuru "Renault"
vadītājs apdzina, arī pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu –
viņš brauca ar 129 km/h atļauto 90 km/h vietā.
• Valsts policija Kurzemē divu dienu laikā konstatē trīs
agresīvus braucējus Ventspilī un Liepājā, no kuriem
viens vadīja transportlīdzekli, būdams alkohola reibumā
un bez tiesībām, par ko Valsts policijā tika uzsākts
kriminālprocess.
Liepājas
iecirkņa
amatpersonas
izmeklēšanu šajā kriminālprocesā pabeidza 15 stundu laikā ar
notiesājošu spriedumu.

Citi notikumi:
• Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu
kriminālprocesos par narkotisko vielu apriti Liepājā
un Ventspilī. Ventspilī pie kādas sievietes tika atrasts un
izņemts vīstoklis ar pulverveida maisījumu – vielu, kas, kā
noteikts ekspertīzē, satur karfentanilu un metadonu.
Likumsargiem izdevās iegūt pierādījumus tam, ka šīs
psihotropās vielas pie sievietes atradās un tika pārvadātas
realizācijas nolūkā. Savukārt Liepājā kāds jaunietis uz loga
palodzes audzēja marihuānas stādu.

Šovasar
Valsts
policijas
Organizētās
noziedzības
apkarošanas
pārvalde
starptautiskas operācijas laikā
pārtrauca neatļautu Krimuldas
novadā darbojošās metadona
laboratorijas darbību. Latvijā
veikto
procesuālo
darbību
rezultātā tika izņemts vairāk nekā
21
kilograms
narkotiku
metadona saturošas vielas, kā arī
dažādi
prekursori
narkotiku
izgatavošanai. Papildus tam
Krievijas Federācijā aizturēta 6,5
kg liela metadona krava, kas bija
paredzēta realizācijai ārvalstī.
Aizdomās par šo noziegumu
Valsts policijas likumsargi aiz
turējuši
sešus
organizētās
grupas dalībniekus.
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• Šonedēļ Liepājā trīs dienu garumā norisinājās apmācības par elektrošoka ieroču
izmantošanu, kurās piedalījās dalībnieki no kaimiņvalstu policijas – Klaipēdas reģiona
policijas pārvaldes, darbinieki no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un amatpersonas no
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes. Apmācību noslēgumā visi 20 dalībnieki no
Valsts policijas, Pašvaldības policijas un Lietuvas policijas ieguva sertifikātus par sekmīgi
nokārtotajiem pārbaudījumiem un turpmāk būs tiesīgi organizēt apmācības “Taser”
elektrošoka ieroču lietotājiem – pārējiem kolēģiem.
• Valsts policija Liepājā projekta ietvaros savā rīcībā iegūst bezpilota lidaparātu –
dronu, kurš palīdzēs uzraudzīt sabiedrisko drošību un kārtību lielos publiskos
pasākumos, novērojot izklaides vietas, īpaši diennakts tumšajā laikā. To varēs izmantot
kvalitatīvu ceļu satiksmes negadījumu shēmu izveidē un grūti aizsniedzamu teritoriju
apsekošanā, īpaši apmaldījušos vai pazudušo cilvēku meklēšanā.
• Valsts policija Kuldīgā aiztur četrus jauniešus, kuri huligānisku tieksmju vadīti nodara
miesas bojājumus diviem rīdziniekiem, kuri baudīja nakts dzīvi Kuldīgā. Likumsargi turpina
izmeklēšanu kriminālprocesā.
• Valsts policija aizdomās par automašīnas zādzību no kāda autoservisa Rīgā aizturējusi
divus jauniešus. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.
• Valsts policija ir aizturējusi vīrieti, kurš pēdējo divu mēnešu laikā, iespējams, izdarījis
15 zādzības no dzīvokļiem Vecrīgā un citviet Rīgas centrā. Aizdomās turētajam vīrietim
piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 119; gadā kopā – 5279
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 2; gadā kopā - 208
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 137; gadā kopā – 5199
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 13; gadā kopā - 302

21. – 24. augusts
• Plkst. 22.20 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bija jūtama
dūmu smaka. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka trīsstāvu ēkas kāpņu telpā deg
elektroinstalācijas vadi un sadzīves mantas 1m2 platībā, ir spēcīgs sadūmojums, bet
vienā no ēkas stāviem cilvēks sauc pēc palīdzības. Ugunsdzēsēji glābēji izglāba cilvēku,
izvedot no piedūmotās ēkas ar glābšanas maskas palīdzību, un nodeva Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms VUGD ierašanās iedzīvotāji bija uzsākuši
liesmu dzēšanu ar ugunsdzēsības aparātu un astoņi cilvēki no ēkas bija evakuējušies. Plkst.
23.50 ugunsgrēks tika likvidēts.
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• Plkst. 18.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksnes novadu, kur dega vieglās
automašīnas motortelpa 0,5m2 platībā. Mēģinot dzēst liesmas pirms VUGD ierašanās,
cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD)
mediķiem.
• Plkst. 12.11 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur daudzstāvu mājas dzīvokļa loga cēlās dūmi.
Notikuma vietā deviņstāvu ēkas septītā stāva dzīvoklī bija nostrādājis dūmu detektors, jo
sadūmojumu bija radījis piededzis ēdiens 0,1m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika
izglābts cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.
• VUGD atgādina: gatavojot un sildot ēdienu, ievērojiet piesardzību! Neatstājiet
ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības! Uzstādiet mājokļos dūmu detektorus, kas
laikus vēstīs par sadūmojumu, dodot iespēju izglābties no piedūmotām telpām un
izsaukt ugunsdzēsējus glābējus, zvanot 112!
25. augusts
• Plkst. 02.37 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur autostāvvietas teritorijā
dega divstāvu ēka 100m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies
cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
mediķiem. Plkst. 05.26 ugunsgrēks tika likvidēts.
• Plkst. 02.19 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksnes novadu, kur divi cilvēki bija
apmaldījušies mežā. Sazinoties ar glābjamajiem pa mobilo tālruni un raidot autocisternas
skaņas signālu, tika norādīts virziens un cilvēki iznāca no meža.
• VUGD atgādina: dodoties mežā sēņot vai ogot, jāatceras par drošību un līdzi
jāņem uzlādēts mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā varētu izsaukt
operatīvos dienestus pa tālruni 112! Ja saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no
meža, zvaniet glābējiem un nosauciet tiem pēc iespējas konkrētākus orientierus – kurā
vietā Jūs iegājāt mežā, cik ilgi esat uzturējies mežā, kādus dabas vai cilvēka veidotus
objektus Jūs esat šķērsojis vai tiem pagājis garām. Šī informācija palīdzēs
ugunsdzēsējiem glābējiem Jūs atrast!
26. augusts
• Plkst. 22.14 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā bija jūtama deguma smaka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja,
ka piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī uz plīts deg ēdiens 0,1m2 platībā. Piedūmotajā
dzīvoklī uz grīdas tika atrasts cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 23.03 ugunsgrēks tika likvidēts.
27. augusts
• Rīgā ugunsdzēsēji-glābēji no kanāla izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijas
darbiniekiem.
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Aktuālākie temati šonedēļ:
• par bērnu drošību skolas gaitas atsākot;
• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos;
• par dronu nocelšanu.

Valsts robežsardze
No 21.08. līdz 27.08:
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 151 LIKUMPĀRKĀPĒJU :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

85

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 33 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 34 personām.
21.augustā
• Valsts
robežsardzes
koledžā
notika
Profesionālās izglītības dienesta Pirmās
mācību rotas kadetu 38. izlaidums, kuru
absolvēja 60 kadeti un 2 iepriekšējā
mācību gada izglītojamie. Svinīgajā
pasākumā kadetus ar savu klātbūtni
pagodināja Iekšlietu ministrijas valsts
sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Vlasts
robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis
Pujāts un valsts robežsardzes teritoriālo
paŗvalžu priekšnieki, kā arī absolventus
uzrunāja 3. Latgales brigādes kapelāns
virsleitnants Rinalds Broks.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 2670
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 4619
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 143
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 935

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 194); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 4); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā -58).
• Noformēti 675 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 52 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 35 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 32 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 21. augusta līdz 27. augustam saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1669 klienti. Pierakstu atcēla 52 klienti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
No 21.08. līdz 27.08:
• Pieņemti lietiskie pierādījumi: 9 kontroles
lietās (114 vienības) tsk.: 4 transportlīdzekļi; 15
iepakojumi ar tabakas izstrādājumiem; 22 dažāda
veida tvertnes ar šķidrumu; 21 palete ar cigarešu
ražošanas iekārtu detaļām; 16 iepakojumi ar
pudelēm; 25 iepakojumi ar dažāda veida lietiskajiem
pierādījumiem.
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• Iznīcināti lietiskie pierādījumi: 10 kontroles lietās (114 vienības), tai skaitā: 14
iepakojumi ar cigaretēm + 1 palete ar cigaretēm; 45 kannas ar šķidrumu ar alkoholam
raksturīgu smaku + 19 iepakojumi ar taru, pildītu ar šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.
• Nodoti lietiskie pierādījumi: 2 kontroles lietās – 2 transportlīdzekļi
• Pieņemta izņemtā manta administratīvā pārkāpuma lietās: 2 kontroles lietās – 11
cigarešu paciņas.
• Iznīcināta izņemtā manta – 1 kontroles lietā – 2 iepakojumi ar cigaretēm.
• Reģionālajās nodaļās reģistrēti 78 defektu pieteikumi, atrisināti 39.
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