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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Veicot pārbaudes:
• Šī gada 28. septembrī policisti sadarbībā ar kinologu un
dienesta suni veica pārbaudi vienā Aizkraukles iecirkņa
apkalpojamās teritorijas izglītības iestādē. Aizdomās par
narkotisko un psihotropo vielu lietošanu uz
medicīnas iestādi tika nogādāti 8 skolēni. Šobrīd tiek
gaidīti ķīmiski – toksiloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Tāpat
policisti konstatēja, ka viens jaunietis pie sevis glabā
elektronisko smēķēšanas ierīci „Smok G320”. Pārbaudes
laikā tika uzsākti 9 administratīvā pārkāpuma procesi.
• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas
iecirkņa amatpersonas sadarbībā ar VID Muitas pārvaldes
Kinoloģijas nodaļas eksperti veica pārbaudes četrās
mācību iestādēs Kuldīgas un Alsungas novados ar
mērķi pārbaudīt, vai nenotiek nelikumīga narkotisko vielu
aprite – lietošana, glabāšana un realizācija. Suns vienā no
četrām mācību iestādēm norāda uz vienu audzēkni, kurš,
iespējams, lietojis narkotikas.
• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas amatpersonas apsekoja vairākas
tirdzniecības vietas Saldus un Brocēnu novados ar mērķi
pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu
pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajām personām.
Divās tirdzniecības vietās Saldus nu Brocēnu novados
pārdevējas nepilngadīgajai pārdeva alkoholiskos dzērienus.
Citi notikumi:
• 28.septembrī Madonas novadā, kārtojot savstarpējās
attiecības ar dzīvesbiedri, vīrietis nodedzina viņas automašīnu.
Policijā sākts kriminālprocess. Agresīvais vīrietis aizturēts.

Valsts policijas Rīgas Zemgales
iecirknī vērsās kāds iedzīvotājs,
kurš likumsargus informēja par
kādu adresi Ziepniekkalnā, kur,
iespējams,
tiek
nelikumīgi
uzglabāta
un
realizēta
dīzeļdegviela. Rīgas Zemgales
iecirkņa policisti reaģēja uz
saņemto informāciju un vakar,
29.
septembrī,
pārbaudīja
norādīto adresi, kurā atklāja
nelikumīgi
uzglabātu
dīzeļdegvielu – aptuveni pusotru
tonnu. Tādējādi Valsts policija ir
apturējusi
un
novērsusi
noziedzīgas darbības, kas rada
zaudējumus valsts budžetam.
Tāpat administratīvā kārtībā tika
aizturēts 1971. gadā dzimis
vīrietis, kurš savu vainu atzina un
savas darbības neuzskatīja par
pārkāpumu.
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• Sestdien, 26. septembrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes
Kabatzādzību apkarošanas veikusi kabatzādzību apkarošanas pasākumus Rīgas
Centrālās stacijas apkārtnē un ir aizturētas vairākas personas. Valsts policija atgādina,
ka visbiežāk kabatzādzības tiek izdarītas sabiedriskās vietās – sabiedriskajā transportā, to
pieturvietās, gājēju tuneļos, stacijā un citviet, tāpēc šajās vietās jāievēro īpaša piesardzība.
Vērtīgas mantas nav ieteicams glabāt mugursomā vai ārējās kabatās. Rokassomas un plecu
somas jānēsā priekšpusē un pēc iespējas jāpietur ar roku.
• 29.septembra vakarā likumsargi devās uz izsaukumu Grobiņas novadā, kur persona mežā
bija apmaldījusies un nevarēja atrast ceļu ārā. Kā liecina saņemtā informācija,
sirmgalve mežā devusies ap pulksten 15:00, bet ap pulksten 19:00 sapratusi, ka vairs nezina,
uz kuru pusi jāiet. Likumsargi, ierodoties notikuma vietā, un ieslēdzot dienesta
transportlīdzekļu skaņas signālus, norādīja sirmgalvei, uz kuru pusi jāiet. Sirmgalve pēc
vairāku stundu pavadīšanas mežā atrodas sveika un vesela!
• Apkarojot nelikumīgu akcīzes preču apriti, iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros,
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
darbinieki, 29. septembrī, veica sankcionētas kratīšanas Daugavpilī, 1973. gadā
dzimuša vīrieša dzīvesvietā. Kratīšanas rezultātā tika izņemti 41 440gab. tabakas
izstrādājumu ar Baltkrievijas akcīzes markām, ka arī 40 gab. bez akcīzes markām. Tika
izņemts arī nelegāli ražotais alkohols - brāga 449 litri un kandža 18 litri, kā arī alkohola
ražošanai paredzētās ierīces. Uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.
• Šī gada 15. augusta rītā Valsts policija saņēma informāciju par to, ka Ķekavā ir dedzis
celtniecības vagons. Par notikušo operatīvajiem dienestiem bija paziņojusi kāda
aculieciniece, kura bija pamanījusi dūmus un no vagona puses aizejam trīs puišus.
Informācija liecināja par ļaunprātīgu dedzināšanu. Jāpiemin, ka šī nozieguma rezultātā
bija sadedzis gan celtniecības vagons, gan tajā esošās mantas, bet, par laimi, neviens cilvēks
nebija cietis. Saistībā ar notikušo Valsts policijas Baložu iecirknī tika uzsākta izmeklēšana.
Tās laikā tika veikta iedzīvotāju aptauja un iegūti videonovērošanas kameru ieraksti, kā
rezultātā noskaidrota jauniešu kompānija, kas nozieguma izdarīšanas rītā gājusi garām
nozieguma vietai. 30. septembrī, piecpadsmitgadnieks tika atzīts par aizdomās
turēto un uzaicināts uz pārrunām. Torīt viņš esot iegājis celtniecības vagoniņā, kur
pamanījis degšķidrumu, un “gribējis noskaidrot, kā tas deg”. Jaunietis uzlējis degšķidrumu
uz galda un ar šķiltavām to aizdedzinājis. Saistībā ar notikušo uzsākts
kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas – par svešas mantas tīšu
iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 113; gadā kopā – 5759
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 21; gadā kopā - 237
Glābšanas darbu skaits: nedēļā – 123; gadā kopā – 6370
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 7; gadā kopā - 385
2

25-01 SEPTEMBRIS/OKTOBRIS
2020

IEKŠLIETU MINISTRIJA

25. – 28. septembris
• Sestdien plkst. 23.56 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā ar
atklātu liesmu dega dzīvoklis 20m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji ar autokāpņu
palīdzību izglāba sešus cilvēkus, 10 cilvēkus izveda no piedūmotām telpām,
izmantojot glābšanas maskas, savukārt 41 cilvēks tika evakuēts no bīstamās
vides. Plkst. 02.24 ugunsgrēks tika likvidēts
• Jelgavas novada Līvbērzes pagastā turpinās ugunsgrēka, kur deg šķūnis ar siena un
salmu ruļļiem kopumā 2400m2 platībā, dzešana. Izsaukums tika saņemts piektdien
plkst. 18.36 un naktī uz sestdienu plkst. 01.36 ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota.
Šobrīd norisinās atsevišķu cilmes vietu dzēšana.
29. septembris
• Amatas novadā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš bija
apmaldījies purvā. Raidot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar apmaldījušos
personu pa mobilo tālruni, tika norādīts virziens un cilvēks iznāca no purva.
• VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību dodoties uz mežu vai purvu! Ņemiet
līdz uzlādētu mobilo tālruni un, ja iespējams, neejiet uz mežu vai purvu vienatnē. Lai
izvairītos no apmaldīšanās, centieties iegaumēt vietu, kur esat iegājuši mežā vai purvā
un kur esat pārvietojušies!
30. septembris
• Plkst. 16.06 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo
informāciju dega neapdzīvota dārza mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji
konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg dārza māja pilnā 15m2 platībā. Veicot dzēšanas
darbus, tika atrasts cilvēks, kurš bija gājis bojā. Savukārt netālu no notikuma vietas ar
garu zāli aizaugušā teritorijā tika atrasts cilvēks, kurš pirms VUGD ierašanās bija izkļuvis no
degošās būves un cietis ugunsgrēkā. Cietušais tika nodots Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 19.09 ugunsgrēks tika likvidēts.
• Carnikavas novadā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš
nespēja izkļūt no meža saviem spēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji atrada glābjamo un
nogādāja līdz NMPD transportlīdzeklim.
1.oktobris
• Plkst. 18.40 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rēzeknes novadā, kur saskaņā ar
sākotnējo informāciju dega dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji
konstatēja, ka ēka, kuras platība bija 100m2, jau nodegusi līdz pamatiem. Veicot
konstrukciju jaukšanas un dzēšanas darbus, tika atrasts cilvēks, kurš bija gājis bojā.
Plkst. 21.34 ugunsgrēks tika likvidēts.
Aktuālākie temati šonedēļ:

• Par drošību drošību pirms apkures sezonas;
• par skursteņu tīrīšanu;
• par ugunsdrošības noteikumu izmaiņām.
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Valsts robežsardze
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 174 LIKUMPĀRKĀPĒJU :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

90

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 30 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 54 personām.

26.SEPTEMBRĪ
• Ludzas novadā par tīšu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizturēti trīs
Pakistānas pilsoņi un divi personu pārvietotāji, abi Krievijas pilsoņi. Pret Pakistānas
pilsoņiem pēc Krimināllikuma 284. panta otrās daļas par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu
šķērsošanu personu grupā, savukārt pret Krievijas pilsoņiem pēc krimināllikuma 285. panta
otrās daļas par vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai uzsākts
kriminālprocess. 1984. un 1988.gadā dzimušie Krievijas pilsoņi ievietoti Valsts policijas
Īslaicīgas aizturēšanas vietā, savukārt Pakistānas pilsoņi tālāko procesuālo darbību veikšanai
nogādāti VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Daugavpils".
28.SEPTEMBRĪ
• Robežsargi Terehovas robežkontroles punktā
aizturēja kārtējo kukuļdevēju. Dodot kukuli
1000 Krievijas rubļu apmērā, robežsargus
mēģināja piekukuļot Krievijas pilsonis. Par
kukuļdošanu pret 1985.gadā dzimušo vīrieti tika
uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 323.
panta pirmās daļas, pats Krievijas pilsonis ievietots
Valsts policijas Īslaicīgas aizturēšanas vietā.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Latvijas pilsoņa pases pieteikums: 1586
Latvijas pilsoņa personas apliecības pieteikums: 3350
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 158
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 930

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 220); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 0); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā -63).
• Noformēti 442 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 139 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 116 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 29 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 25. septembra līdz 1. oktobrim saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1114 klienti. Pierakstu atcēla 408 klienti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
• Nodoti
13
ceļu
transportlīdzekļi;

satiksmē

izņemtie

• Iznīcinātas aptuveni 5 tonnas dīzeļdegvielas;
• Iznīcinātas 56 kastes ar alkoholu;
• Iznīcināti 747 litri ķīmisko vielu ;
• Pārņemti
6
transportlīdzekļi;

ceļu

satiksmē

izņemtie
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• Pārņemtas 192 koka brusas, 3 paletes ar metāla
stiprinājumiem
• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 89
defekti, reģistrēti 13, lokalizēti 18, atrisināti 58.
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