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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Covid-19:
• Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes amatpersonas Liepājā rīkoja profilaktisko
pasākumu ar mērķi pārbaudīt, vai izklaides vietās netiek
pārkāpti epidemioloģiskie ierobežojumi, proti, vai
netiek strādāts ilgāk, nekā noteikts likumā. Valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas amatpersonas pārkāpumus nevienā no
vietām Liepājā nekonstatēja – pēc pusnakts, proti, naktī
no 24.oktobra uz 25.oktobri tās bija slēgtas. Savukārt naktī no
22.uz 23.oktobri, pulksten 02:00 Valsts policijas Kurzemes
reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas konstatēja
pārkāpumus kādā kafejnīcā Durbes novadā, kura
netika slēgta un apkalpoja klientus. Šajā gadījumā ir
uzsākts process administratīvā pārkāpuma lietā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa
amatpersonas, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, vai pēc
savas iniciatīvas šādas pārbaudes rīkos arī turpmāk.

Citi notikumi:
• Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
darbinieki
pabeidza
izmeklēšanu
un
nosūtīja
prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu
par sutenerismu personu grupā. Par minēto noziegumu
divām personām piemērots aizdomās turēto statuss.
Noskaidrots, ka seksuāli rakstura pakalpojumi tika sniegti
kādā dzīvoklī Bolderājā un suteneru pakļautībā bijušas
vairākas sievietes.

Šogad Valsts policijas Kurzemes
reģiona
pārvaldes
Liepājas
iecirkņa
Kriminālpolicijas
nodaļas amatpersonas uzsāka
izmeklēšanu par to, ka Liepājā,
kādā
dzīvoklī
tika
atrasts
sievietes līķis ar vardarbīgas
nāves pazīmēm – sistām brūcēm.
Kriminālpolicijas
nodaļas
amatpersonas
veicot
izmeklēšanas darbības, tajā pašā
dienā noskaidroja un aizturēja
iespējamo vainīgo personu, kurš
ar cietušo bija kopīgi lietojuši
alkoholu.
Likumsargi
vīrieti
konvojēja uz tiesu lai viņam tiktu
piemērots drošības līdzeklis –
apcietinājums, kas ir spēkā vēl
šobrīd.
Šobrīd
izmeklēšana
kriminālprocesā ir pabeigta un
tas ir nodots prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai.
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• Valsts Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas savā rīcībā bija
ieguvušas informāciju par personām, kura, iespējams, kādā privātīpašumā nelikumīgi
audzē un uzglabā marihuānu. Kriminālprocesa ietvaros tika pieņemts lēmums veikt
kratīšanu. Ierodoties neapdzīvotā īpašumā, kurš atrodas Daugavpils novadā, Demenes
pagastā, policisti konstatēja, ka teritorijā ir ierīkota nelegāla marihuānas audzētava. Kopumā
kratīšanas laikā tika izņemti 104 marihuānas stādi. Kratīšanas laikā tika arī izņemti
ne tikai marihuānas stādi un audzēšanai nepieciešamais aprīkojums, bet arī
video novērošanas ierīces, kuras bija uzstādītas īpašumā. Turpat notikuma vietā
tika noskaidrotas arī iespējamās vainīgās personas, noziedzīgas grupas dalībnieki – 1989. un
1993.gadā dzimuši vīrieši, kuri iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā.
• 25.oktobrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī tika saņemta
informācija par to, ka Vaiņodē, kādā dzīvesvietā ir sadurts vīrietis. Valsts policijas
amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un sākotnējā informācija liecina par to,
ka alkohola koplietošanas laikā starp personām izcēlās konflikts, kā rezultātā
cietušajam tika nodarīti miesas bojājumi. Vīrietis tika nogādāts medicīnas iestādē,
savukārt likumsargi notikuma vietā aizturēja personu, kura iepriekš nonākusi redzeslokā par
citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
• 28.oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa Kriminālpolicijas
darbinieki aizturēja 1995.gadā dzimušu vīrieti, kura personīgajās mantās tika atrasti
divi iepakojumi ar marihuānai un hašišam līdzīgām vielām. Par doto faktu tika
uzsākts kriminālprocess. Tāpat likumsargi veica kratīšanu arī personas dzīvesvietā, kurā tika
konstatēta profesionāli ierīkota marihuānas audzētava. Kopumā kratīšanas laikā tika izņemts
21 marihuānas stāds, novākta un izžāvēta marihuāna, audzēšanai nepieciešamais
aprīkojums un marihuānas sēklas.
• 28.oktobra vakarā Naukšēnu novadā vairāki jaunieši nozaga automašīnu un bēga
no policijas. Pēc pakaļdzīšanās policistiem tomēr izdevās nepilngadīgos jauniešus aizturēt
un nogādāt policijas iecirknī. Pie automašīnas stūres sēdēja 15 gadus jauns puisis.
Jauniešiem par virkni pārkāpumiem tiks paredzēta gan kriminālatbildība, gan
administratīvā.
• Pēdējā laikā Valsts policijā Vidzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija par to, ka
izglītības iestādēs jaunieši un bērni lieto elektroniskās cigaretes. Skolēni pat
nekautrējas un elektronisko cigareti izmanto skolas telpās (tualetē, garderobē u.c). Policija
atgādina, ka nepilngadīgajiem smēķēt ir aizliegts – gan parastās cigaretes, gan
elektroniskās cigaretes. Vecāki tiek aicināti sekot līdzi savu bērnu gaitām, piemēram,
pārbaudot bērna mantas, testējot vai bērna drēbes nesmaržo saldi pēc, piemēram, arbūziem,
āboliem vai banāniem. Vēl tieši pēc smēķēšanas jauniem cilvēkiem raksturīgi – paplašinās
acu zīlītes.
• Valsts policija pagājušā gada nogalē nonāca pa pēdām personai, kas nodarbojās ar “Calvin
Klein” preču viltojumu ievešanu Latvijas teritorijā un izplatīšanu lielā apmērā kādā
apģērbu veikalā Rīgā. Šo nelikumīgo darbību rezultātā preču zīmju īpašniekiem ir
nodarīts kaitējums 21 768,00 eiro apmērā. Šomēnes Valsts policijas Kibernoziegumu
apkarošanas nodaļa ir pabeigusi izmeklēšanu šajā kriminālprocesā un lietu nodevusi
prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 78; gadā kopā – 6149
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 6; gadā kopā - 270
Glābšanas darbu skaits: nedēļā – 107; gadā kopā – 6898
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 5; gadā kopā - 417

23. – 26. oktobris
• Piektdien plkst.09.24 VUGD saņēma izsaukumu uz Preiļu novadu, kur divstāvu dzīvojamā
mājā dega dīvāns 1m2 platībā. No piedūmotās telpas tika izglābts cilvēks, kurš bija cietis,
un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.10.01 ugunsgrēks tika likvidēts.
• Sestdien plkst.17.29 VUGD saņēma izsaukumu uz Saulkrastu novadā, kur divstāvu
dzīvojamā mājā dega gulta un sadzīves mantas 10m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no
degošās telpas iznesa cilvēku, kurš bija cietis, un nodeva NMPD mediķiem. Plkst.18.17
ugunsgrēks tika likvidēts.
• Svētdien plkst.21.11 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu ēkas
dzīvoklī dega matracis 0,5m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba
cilvēku, kurš bija cietis, un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
(NMPD) mediķiem. Plkst.21.47 ugunsgrēks tiks likvidēts.
• Plkst.12.15 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur piecstāvu mājas dzīvoklī dega ledusskapis
un sadzīves mantas 3m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējas 20 cilvēki,
vēl trīs cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji glābēji un vienu cilvēku izveda no piedūmotām telpām
ar glābšanas maskas palīdzību. Plkst.13.11 ugunsgrēks tika likvidēts.
27. oktobris
• Naktī plkst.00.45 tika saņemts izsaukums uz Čiekuru ielu Daugavpilī, kur vienstāva angāra
tipa ēkā dega krāsošanas kamera, automašīnas un riepas kopumā 100m2 platībā.
Plkst.03.51 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
• Plkst.12.00 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur daudzstāvu nama dzīvoklī dega uz
ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,10m2 platībā.
Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
mediķiem. Plkst.12.23 ugunsgrēks tika likvidēts. Notikuma vietā dzīvoklis un kāpņu telpa bija
aprīkota ar dūmu detektoru.
• 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!!
28. oktobris
• Plkst.16.38 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur uz deviņstāvu ēkas jumta bija
pamanīts cilvēks. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēs, ka uz jumta atrodas četras
nepilngadīgas
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personas, kuras tika nogādātas lejā Pašvaldības policijas darbinieku un VUGD amatpersonu
pavadībā. Aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem un jauniešiem drošības
jautājumus, atgādinot, ka ēku jumti nav piemērota vieta pastaigām vai brīvā
laika pavadīšanai! Savukārt daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājus aicinām
parūpēties, lai durvis nokļūšanai uz jumta vai bēniņos būtu slēgtas!

29. oktobris
• Plkst.12.35 tika saņemts izsaukums Liepājā, kur daudzstāvu ēkas dzīvoklī uz ieslēgtas
plīts dega ēdiens 0,1m2 platībā. Ugunsdzēsēju glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba
cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
mediķiem. Plkst.13.13 ugunsgrēks tika likvidēts. VUGD aicina iedzīvotājus īpaši
parūpēties par senioru – vecāku un vecvecāku drošību!

Aktuālākie temati šonedēļ:
• Par drošību lietojot elektroierīces;
• par drošu ēdiena gatavošanu;
• par pareizu rīcību pēc CSNg.

Valsts robežsardze
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 182 LIKUMPĀRKĀPĒJU :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

72

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 40 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 71 personai.
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23.OKTOBRĪ
• Noslēdzās Frontex aģentūras organizētajās kopīgo aktivitāšu dienas (Joint Action
Days (JAD)) „Mobile 3” (operācija), kurās piedalījās arī Valsts robežsardze. Kopīgo
aktivitāšu dienas norisinājās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. No Latvijas
operācijā piedalījās noteiktās VRS struktūrvienības, kuras nodrošina uzdevumu izpildi
robežpārbaudē uz ārējās sauszemes un jūras robežas un imigrācijas kontrolē (ostās).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Latvijas pilsoņa pases pieteikums: 1327
Latvijas pilsoņa personas apliecības pieteikums: 2352
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 143
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 987

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 222); ceļošanas dokuments – alternatīvais statuss (kopā - 1); ES pilsoņa
personas apliecība (kopā -50).
• Noformēti 465 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 70 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 46 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 22 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 23. oktobra līdz 29. oktobrim saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1215 klienti. Pierakstu atcēla 347 klienti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
• Nodoti 4 transportlīdzekļi īpašniekiem.
• Nodots 1 transportlīdzeklis kā lietiskais pierādījums
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• Iznīcināti 132 iepakojumi, kuros atrodas tabakas
paraugi.
• Iznicinātas 31200 cigaretes “Premjer”, 3
paletes un 16 iepakojumi ar dažādu marku
cigaretēm un 1 iepakojums ar folijas
fragmentiem.
• Iznīcināta dažāda tilpuma un veida tara ar
šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku (5 gab.), 3
kannas un 15 iepakojumi ar pudelēm ar šķidrumu ar
alkoholam raksturīgu smaku.
• Transportlīdzekļu
transportlīdzekļi.

nodaļā

pārņemti
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• Izņemto lietu nodaļā pārņemti 4 transportlīdzekļi.
• Pārņemta 1 automašīnas piekabe.
• Pārņemti 28 iepakojumi, kuros atrodas elektroniskās smēķēšanas ierīces.
• Pārņemti 8 iepakojumi ar elektroniskām cigaretēm;
• Pārņemtas 108 kastes, kurās atrodas tabakai līdzīga viela.
• Pārņemta cigarešu ražošanas līnija.
• Pārņemti 13 maisi ar gaļu (aptuveni 323 kg).
• Pārņemti 19 iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm.
• Pārņemtas 19 paletes, uz kurām atrodas dažāda veida kartona iepakojumi ar alkoholiskajiem
dzērieniem, 26 paletes, uz kurām atrodas kartona kastes ar uzrakstu “Blagoff” (alkoholiskie
dzērieni), 9 paletes, uz kurām atrodas dažāda veida kartona iepakojumi ar alkoholiskajiem
dzērieniem.
• Pārņemtas 25 kastes ar pudelēm.
• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 92 defekti, 10 no tiem reģistrēti, 31 – lokalizēti, 50 –
atrisināti, 1 – slēgts.
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