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IEKŠLIET U MIN IS TRIJA

IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Par pūļa finansēšanas platformām:
• Valsts policija, analizējot pēdējā pusgada laikā saņemto
informāciju par pūļa finansēšanas platformām, secina, ka
turpina pieaugt to personu skaits, kuras ir
neapmierinātas ar platformu darbību, investēto
naudas līdzekļu neatgriešanu, iespējamiem fiktīviem,
investorus maldinošiem investīciju projektiem. Šādās
platformās interneta vidē parasti satiekas tie, kuri vēlas
finansējumu saviem projektiem (investīciju projektu
realizētāji), ar tiem, kas gatavi tos finansēt (investīciju
projektu realizētāji), cerot uz procentiem. Platformu
piedāvātā procentu gada likme salīdzinājumā ar banku
piedāvātajām ir nesalīdzināmi lielāka, kas vidēji svārstās no
12 līdz 20%.
• Tieši šis faktors daudzus investorus pamudina investēt savu
naudu tieši šādās finansēšanas platformās. Taču daudzi
investori, kuri ieguldījuši savus finanšu līdzekļus
maldīgās finanšu platformās, gala rezultātā tiek
apkrāpti, neatgūstot savu naudu. Valsts policija aicina
rūpīgi izvērtēt investīciju riskus, projektus, kuros finanšu
līdzekļi tiek investēti, kā arī pūļa finansēšanas platformas
reputāciju, tādējādi pasargājot sevi no varbūtības kļūt par
krāpnieku upuri un zaudēt lielas naudas summas !

Citi notikumi:
• Valsts
policija
ir
pabeigusi
izmeklēšanu
kriminālprocesā par seksuāla rakstura darbībām – vīrietis
vairāku mēnešu garumā seksuāli izmantojis nepilngadīgu
meiteni. Šobrīd kriminālprocess ir nodots prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Valsts policija ikdienā aktīvi veic
darbu šaujamieroču nelikumīgās
aprites apkarošanas jomā. Ik pa
laikam tiek ziņots par veiktā
darba
panākumiem, izņemot
ievērojamu daudzumu nelegālo
sprāgstvielu un ieroču. Arī
šoreiz
likumsargi
vairākus
mēnešus apstrādāja saņemto
informāciju
par
iespējamu
nelikumīgu
šaujamieroču,
munīcijas un sprādzienbīstamu
priekšmetu apriti, kā rezultātā no
nelikumīgās aprites izņemtas trī s
pistoles,
divi
revolveri,
15
karabīnes,
32
šaujamieroču
būti skā s
sa stāvdaļas,
2094
munīcijas, viena rokas granāta,
42 spridzinā šanas ietaise s, 508
spridzināšanas
ietaise s
sa stāvdaļas un četri kilogrami
sprāgstvielu.
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• 24.jūlijā ap pulksten 20.30 Valsts policijā tika saņemta informācija no Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta par to, ka Kabiles pagastā deg stallis, kurā atrodas 4 govis, 19
cūkas un ap 270 siena ruļļi. Stallis nodega pilnībā un ugunsgrēka rezultātā gāja bojā
uzskaitītie mājlopi. Ar šīm darbībām cietušajam tika radīti aptuveni 55 tūkstoši eiro lieli
materiālie zaudējumi. Par ļaunprātīgu dedzināšanu aizturēts iepriekš sodīts
vīrietis.
• 27. jūlijā Valsts policijā tika saņemta informācija par nozagtu automašīnu Gulbenes
novadā, kura vēlāk tika atrasta avarējusi Beļavas pagastā. Uz aizdomu pamata par
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Valsts policijas amatpersonas aizturēja kādu vīrieti.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka pēc kopīgas alkohola lietošanas vīrietis, izmantojot
situāciju, kamēr automašīnas īpašnieks iesnaudies, nozadzis no mājas pagalma tur
esošo automašīnu un vēlāk ar to avarējis.
• 27. jūlijā Valsts policija veica operatīvos un izmeklēšanas pasākumus, to starp arī
kratīšanu kādā privātīpašumā, kuras rezultātā tika atklāta nelikumīga marihuānas
audzētava. Kopumā kratīšanas laikā tika izņemti 65 marihuānas augi. Tāpat teritorijā tika
uzglabāta arī gatavā produkcija – novākta un izžāvēta marihuāna, kuras svars ir aptuveni
30g. Kratīšanas laikā tika arī izņemta nereģistrēta vienstobra vītņstobra mazkalibra šautene
ar optisko tēmekli, mazkalibra patroni – 81gab. un viens vītņstobra patrons. Izmeklēšana
turpinās.
• Laika posmā no 24. līdz 28. jūlijam Valsts policijas amatpersonas Kurzemē apturēja 165
ātrumpārkāpējus. Daži no ātrumpārkāpējiem izceļas uz pārējo fona, piemēram,
pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu apdzīvotā vietā par 66 kilometriem stundā, kā arī
ārpus apdzīvotas vietas, pārvietojoties ar divas reizes lielāku ātrumu, nekā atļauts – 187
kilometriem stundā, par ko saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ir paredzēts tiesību
izmantošanas aizliegums uz noteiktu laiku.
• Naktī uz ceturtdienu, 30. jūliju, Pārdaugavā veikti profilaktiskie pasākumi ielu
noziedzības apkarošanai. Kopumā pārbaudītas 147 personas un 12 automašīnas.
Tika noskaidrots, ka astoņas no pārbaudītajām personām ir izsludinātas meklēšanā un šīs
personas tika aizturētas. To vidū aizturēta 1968. gadā dzimusi sieviete, kura tiek turēta
aizdomās par vīrieša slepkavību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 82; gadā kopā – 4785
Ugunsgrēkos bojāgājušie: nedēļā - 0; gadā kopā - 47
No ūdenstilpēm izcelti bojāgājušie: nedēļā - 4; gadā kopā – 77
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 15; gadā kopā - 256

25. – 27. jūlijs
• Sestdien plkst. 21.04 VUGD saņēma izsaukumu Strenču novadā, kur divstāvu dzīvojamās
mājas dzīvoklī dega matracis 1m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika
nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsdzēsēji
glābēji no piedūmotām telpām izglāba divus cilvēkus, bet viens ēkas iedzīvotājs bija
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evakuējies pirms VUGD ierašanās. Plkst. 21.46 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!
• Svētdien Krāslavas novadā ugunsdzēsēji glābēji no upes izcēla bojāgājušu cilvēku un
nodeva Valsts policijas darbiniekiem

Otrdiena, 28.jūlijs
• Plkst. 21.15 VUGD saņēma izsaukumu uz Maskavas ielu Rīgā, kur sabiedriskā ēkā bija
nostrādājusi automātiskā ugunsdzēsības sistēma un izveidojies sadūmojums. Ierodoties
notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu sabiedriskās ēkas pirmajā stāvā
deg tualetes telpa 10m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas bija
evakuēti 640 cilvēki. Plkst. 22.34 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
• Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Ogrē, kur cilvēks no stāva krasta bija
iekritis upē un saviem spēkiem nespēja izkļūt krastā. Ugunsdzēsēji glābēji izcēla cilvēku
krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
• Rundāles novadā ugunsdzēsēji glābēji no upes izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva
Valsts policijas darbiniekiem.
Trešdiena, 29.jūlijs
• Plkst. 20.58 tika saņemts izsaukums uz Nīcas novadu, kur Liepājas ezerā atradās laiva ar
diviem cilvēkiem. Piepūšamai motorlaivai bija sabojājies dzinējs un pazudis airis,
tādēļ cilvēki nespēja saviem spēkiem tikt krastā. Ugunsdzēsēji glābēji ar laivu nokļuva līdz
cilvēkiem un nogādāja viņus krastā.
• Saldus novadā ugunsdzēsēji glābēju no dīķa tika izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts
policijas darbiniekiem.
•

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie un uz ūdens! Nodarbojoties
ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli,
papildu drošībai ir jāvelk glābšanas veste. Ja gadīsies iekrist ūdenī, tad tieši
glābšanas veste palīdzēs noturēties virs ūdens. VUGD ugunsdzēsēji glābēji 2020.gadā
no ūdenstilpēm izcēluši jau 76 bojāgājušus cilvēkus!

Ceturtdiena, 30.jūlijs
• Plkst. 05.05 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Daugavpilī, kur dega
neapsaimniekota vienstāva ēka 200m2 platībā. No ēkas tika evakuēts viens cilvēks.
Plkst. 06.29 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā
dzēšanas darbi.

Aktuālākie temati šonedēļ:
• par apmaldīšanos mežā;
• par dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos;
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• par drošību vasaras brīvlaikā un uz ūdens;
• par dzīvnieku glābšanu.

VUGD plānotie pasākumi:
• Kampaņu plāni – par rīcību pēc ceļu satiksmes

negadījuma un par dūmu detektoriem;

• Aktualizēt tematus par apmaldīšanos mežā;
• Par skursteņu tīrīšanu;
• Par ugunsdrošības uzraudzību.

Valsts robežsardze
Līdz 2020. gada 14. augustam
nori sinās uzņem šana mācībām
Valsts robež sardzes koledžā
profe sionālās tālākizglītības
programmā "Robežapsardze".

No 24.-30. jūlijam:
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 187 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpējs;

konstatēts

61

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 52 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 74 personām.
Sestdiena, 25. jūlijs
• Silenes robežkontroles punktā aizturēts Lietuvas
pilsonis, kurš mēģināja piekukuļot robežsargus.
Veicot
valsts
robežu
šķērsojošo
personu
robežpārbaudi, robežsargi konstatēja kādu ar kravas
automašīnu Latvijā ieceļojošu Lietuvas pilsoni,
kurš uz automašīnas sēdekļa nolika 5 eiro banknoti
un lūdza robežsargiem nevērt vaļā transportlīdzeklī
esošo ledusskapi. Vīrietis kukuli deva, lai šķērsotu
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robežu ar pārtikas produktiem, kuru ievešana
Eiropas Savienībā ir aizliegta. Par kukuļdošanu pret
1964. gadā dzimušo Lietuvas pilsoni tika uzsākts
kriminālprocess pēc Krimināllikuma 323. panta
pirmās daļas, savukārt Daugavpils 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.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pase s pieteikums: kopā – 3039
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: kopā - 4591
Latvijas nepilsoņa pase s pieteikum s: kopā – 142
Uzturē šanās atļaujas karte s pieteikums: kopā 1004

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 204); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 8); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā - 47).
• Noformēti 551 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 81 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 72 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 15 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 24. līdz 30. jūlijam saņemt pakalpojumus neieradās un nepaziņoja par
sava pieraksta atcelšanu – 1801 klienti.
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