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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Par agresīvu braukšanu un ātruma pārkāpšanu:
• Valsts policija turpina konstatēt ātrumpārkāpējus Kurzemē
– seši no šoferiem atļauto braukšanas ātrumu ārpus
apdzīvotas vietas pārsniedza vairāk par 40 kilometriem
stundā, savukārt kāds liepājnieks apdzīvotā vietā traucies ar
119 km/h.
• Valsts policija Kuldīgas novadā aptur kārtējo šoferi, kurš
visu izdara nepareizi – ar vienu vakara izbraucienu tiek
pie trīs administratīvo pārkāpumu lēmumiem un
viena kriminālprocesa. Vīrietis vadīja transportlīdzekli,
būdams 2,40 promiļu reibumā un bez tiesībām, viņš
pārvietojās ar transportlīdzekli, kuram nav izdarīta tā
īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un
nav noteiktajā termiņā veikta valsts tehniskā apskate.
Transportlīdzeklim bija uzstādītas arī numurzīmes, kuras
neatbilda
attiecīgā
transportlīdzekļa
reģistrācijas
dokumentiem.

Citi notikumi:
• Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā
par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku Saldus
novadā – kāds vīrietis savā īpašumā, būdams alkohola
reibumā, cietsirdīgi izturējās pret sev pazīstama cilvēka suni,
kurš bija viņam nodots pieskaitīšanai. Vīrietis dažas reizes
iesitis sunim pa ķermeni. Suņa īpašnieki, uzzinot notikušo,
suni nogādāja klīnikā Rīgā, kur veterinārārsti atzina, ka pat
daži sitieni ar roku pa ķermeni var būt nāvējoši tik mazam
sunītim – suņa stāvoklis neuzlabojās un viņš nomira.

Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes
Ogres
iecirkņa
amatpersonas
amatpersonas
atklāj
divas
liela
apjoma
marihuānas audzētavas Ogres
un Dundagas novadā. Par liela
apjoma marihuānas glabāšanu
realizācijas nolūkā Valsts policija
aizturējusi piecas personas.
Sadarbībā ar Valsts policijas
Rīgas
reģiona
pārvaldes
Kriminālpolicijas pārvaldes 1.
Biroja darbiniekiem tika veiktas
kratīšanas piecās adresēs un
automašīnās, kur kopumā tika
atsavināti apmēram 50 kilogrami
jeb 234 marihuānas stādi un
vairāk nekā divi kilogrami
gatavās produkcijas, tehniskais
aprīkojums, saziņas līdzekļi un
citi priekšmeti, kam ir nozīme
kriminālprocesā.
Abas
marihuānas
audzētavas
bija
ierīkotas privāto māju teritorijās.
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• 29. augustā Jelgavā četri vīrieši nepilngadīgam jaunietim nodarīja miesas
bojājumus un nolaupīja Latvijas Republikas pilsoņa pasi, kā arī pieprasīja naudu.
Veicot meklēšanas pasākumus, pēc neilga laika aizdomās par minētā nozieguma izdarīšanu,
likumsargi aizturēja visas četras personas, kurām kriminālprocesa ietvaros 31. augustā
tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
• 1.septembrī Vidzemes reģionā tika saņemta informācija par to, ka kādā tirdzniecības vietā
pieķerti divi nepilngadīgi zēni zogam dažādas pārtikas preces, proti, sieru, picu un
krabju nūjinas, kā arī alkoholiskos dzērienus par kopējo summu 66 eiro. Ierodoties policijas
norīkojumam notikuma vietā, konstatēts, ka nepilngadīgās personas sabiedriskā vietā
atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Zēnu izelpā konstatēja 0.88 un 1,42 promiles.
Policijā sākts administratīvais process.
• Ventspilī tiek aizturēti divi jaunieši, kuri trim tirdzniecības vietām sabojāja durvis,
bet zādzību veica no vienas tirdzniecības vietas, kur nozaga pārtiku. Vienā no tirdzniecības
vietām zādzība nenotika tā iemesla dēļ, ka pēc durvju uzlaušanas nostrādāja signalizācija, kas
garnadžus aizbiedēja un pievērsa apsardzes darbinieku uzmanību. Turpinās izmeklēšana
kriminālprocesā.
• Valsts policija pie Kuldīgas novada iedzīvotājiem konstatē narkotiskās vielas –
sankcionētas kratīšanas laikā vienā automašīnā un divu vīriešu dzīvesvietās Valsts
robežsardzes Ventspils pārvaldes dienesta suns norādīja uz vietu, kur tiek glabātas
narkotiskās vielas – hašišs un marihuāna. Izņemtās aizliegtās vielas ir nosūtītas
ekspertīzei lai noteiktu vielu daudzumu un sastāvu. Tāpat tika atrastas uz izņemtas cigaretes
bez Latvijas Republikas akcīzes markām.
• Valsts policija Liepājā veica pārbaudes narkotisko vielu jomā – divu dienu
profilaktiskā pasākuma laikā VID Muitas pārvaldes dienesta suns norādīja uz
septiņām personām Liepājas pilsētā, galvenokārt pašā pilsētas centrā kuras, iespējams, ir
atradušās narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. Kopumā pie piecām personām tika
atrastas, iespējams, narkotiskas vielas, tostarp trīs gadījumos šādas vielas tika atrastas
automašīnās.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 93; gadā kopā – 5372
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 0; gadā kopā - 208
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 123 gadā kopā – 5322
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 18; gadā kopā - 320

29. – 31. augusts
• Pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur ūdenī bija apgāzusies
laiva ar diviem cilvēkiem. Šoreiz glābšanas darbu nebija jāveic, jo cilvēki bija izpeldējuši
krastā. Savukārt vakarpusē Rīgā tika saņemts izsaukums, ka Daugavā atrodas cilvēks.
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Ugunsdzēsēji glābēji ar laivu nokļuva līdz cilvēkam un nogādāja viņu krastā, kur glābjamo
nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
• 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.
• Sestdien naktī plkst. 03.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Sējas novada Pabažiem, kur
graudu pieņemšanas punkta bunkurā dega graudi 12m2 platībā. Plkst. 12.32 šis
paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts
1. septembris
• Plkst. 18.24 VUGD saņēma informāciju, ka Strenču novadā mežā ir apmaldījies cilvēks.
Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā sazinājās ar apmaldījušos pa mobilo tālruni un raidīja
autocisternas skaņas signālus, norādot vietu izkļūšanai no meža. Sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem cilvēks tika atrasts un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta mediķiem (NMPD) darbiniekiem. Glābšanas darbi noslēdzās pēc divām
stundām.
• Pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Ikšķiles novadā, kur cilvēks bija
iekritis un iestidzis divus metrus dziļā notekgrāvī un saviem spēkiem nevarēja no tā
izkļūt. Ugunsdzēsēji glābēji ar imobilizācijas dēļa palīdzību izcēla cilvēku no grāvja un nodeva
NMPD mediķiem.
3. septembris
• Ugunsdzēsēju-glābēju palīdzība bija nepieciešama Gulbenes un Ķeguma novadā, kur
cilvēki (2) bija apmaldījušies mežā.
• 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!
Aktuālākie temati šonedēļ:
• par bērnu drošību skolas gaitas atsākot;
• par apmaldīšanos mežā;
• par ugunsdrošības uzraudzību.
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Valsts robežsardze
No 28.08. līdz 03.09:
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 134 LIKUMPĀRKĀPĒJU :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

68

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 34 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 32 personām.
1.septembris
• Krāslavas novadā robežsargi aizturēja
divus Latvijas pilsoņus, kuri personu grupā
pēc iepriekšējas vienošanās nodarbojās ar
muitošanai pakļauto preču ievešanu Latvijā
kontrabandas ceļā, un izņēma 60 tūkstoši
kontrabandas cigaretes.
• Robežsargi Terehovas robežkontroles
punktā aizturēja kārtējo kukuļdevēju.
Dodot kukuli 50 eiro apmērā, robežsargus
mēģināja piekukuļot Vācijas pilsone. Veicot
valsts
robežu
šķērsojošo
personu
robežpārbaudi, robežsargi izceļošanu uz
Krieviju liedza kādai Vācijas pilsonei un
viņas dzīvesbiedram, jo no šā gada 17. marta
ir aizliegta personu un transportlīdzekļu
kustība caur Eiropas Savienības ārējās
robežšķērsošanas
vietām.
Saņemot
izceļošanas
atteikumu,
sieviete
pie
robežsargiem vērsās atkārtoti, šoreiz pasē
ievietojot 50 eiro banknoti, kas bija
paredzēta kā kukulis, lai robežsargi ļautu
izceļot uz Krieviju. Par kukuļdošanu pret
1979. gadā dzimušo Vācijas pilsoni
uzsākts
kriminālprocess
pēc
Krimināllikuma XXIV nodaļas Noziedzīgi
nodarījumi valsts institūciju dienestā.
Turpinās izmeklēšana.

4

28-03 AUGUSTS/SEPTEMBRIS 2020

IEKŠLIETU MINISTRIJA

2.septembris
• Robežsargs pēc pakaļdzīšanās Rucavas novadā apturēja kādu Volkswagen Golf
automašīnu un pārtrauca alkohola reibumā esošā autovadītāja turpmāku dalību ceļu
satiksmē. Rucavas pagastā Ventspils pārvaldes Kurzemes dienesta vecākais inspektors, esot
no dienesta brīvajā laikā, kļuva par liecinieku tam, kā kādas automašīnas Volkswagen Golf
vadītājs izraisa ceļu satiksmes negadījumu un neapstājoties dodas prom no notikuma
vietas. Robežsargs nekavējoties uzsāka pakaļdzīšanos, uz autoceļa aptuveni 50 kilometri no
Lietuvas robežas bēgošo auto apturēja un aizturēja transportlīdzekļa vadītāju, kurš bija
manāmā alkohola reibumā. Uz notikuma vietu tika izsauktas Valsts policijas Kurzemes
reģiona pārvaldes amatpersonas, kuras ar alkohola testa palīdzību 1987. gadā dzimušā
vīrieša izelpā konstatēja 2,95 promiles.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 2371
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 4178
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 150
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 832

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 193); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 1); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā -31).
• Noformēti 395 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 156 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 85 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 18 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 28. augusta līdz 03. septembrim saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1372 klienti. Pierakstu atcēla 365 klienti.
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