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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Covid-19:
• No šī gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim policija ir uzsākusi
185 administratīvo pārkāpumu procesus par
epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu. No
tiem visvairāk procesi uzsākti tieši par pašizolācijas
neievērošanu – 93. Tostarp uzsākti arī 43 administratīvo
pārkāpumu procesi par elektroniskās anketas neizpildīšanu
mājaslapā covidpass.lv un 35 procesi par uzņēmējdarbības
veikšanu kultūras, sporta, izklaides un sabiedriskās
ēdināšanas vietās pēc MK noteikumos Nr. 360 noteiktā
darba laika. Minētajā laika posmā ar mērķi konstatēt
iespējamos pulcēšanās pārkāpumus Valsts policija ir veikusi
4846 preventīvās pārbaudes un reaģējusi uz 24
izsaukumiem. 2842 pārbaudes veiktas sabiedriskās
ēdināšanas vietās, kur 47 reizes Valsts policijas darbinieki ir
devuši preventīvus norādījumus.
Citi notikumi:
• Aizvadītajā nedēļas nogalē, laikā no 30. oktobra līdz 2.
novembrim, policija Vidzemē apturēja 8 autovadītājus
reibumā un pieņēma 134 administratīvā pārkāpuma
lēmumus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Saistībā ar veselības ministrei
sociālajā
vietnē
Facebook
izteiktajiem draudiem veselībai
un dzīvībai, Valsts policija,
reaģējot uz šo informāciju un
operatīvi veicot izmeklēšanas
darbības, neilgā laika posmā
noskaidroja personas identitāti
un atrašanās vietu. Saistībā ar
notikušo
uzsākts
kriminālprocess.
Aicinām
cilvēkus rūpīgi izvērtēt un
pārdomāt saturu un vēstījums,
ko viņi pauž sociālajos tīklos –
pat, ja patiesais nodoms nav
bijis ļauns, draudu izteikšana
nodarīt kaitējumu citas personas
veselībai un dzīvībai ir krimināli
sodāma
rīcība.
Vēršam
uzmanību, ka šādas darbības
nav pieņemamas un nepaliek
nepamanītas – Valsts policija
reaģē uz notikumiem, kas izdarīti
ne tikai reālajā dzīvē, bet arī
sociālajos tīklos. Un policijas
rīcībā ir metodes, kā operatīvi
risināt šādas situācijas interneta
vidē, kā arī noskaidrot anonīmu
personu identitāti un atrašanās
vietu.
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• Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa
policisti saņēma izsaukumu uz kādu daudzīvokļu māju Rīgā, Purvciemā, kur sākotnēji
kāpņutelpā bija izcēlies konflikts starp kaimiņiem, taču pēcāk uzbrucējs licis lietā
nazi. Likumsargi nekavējoties izbrauca uz noradīto adresi un pie daudzdzīvokļu mājas
kāpņutelpas atpazina iespējamo vainīgo personu un aizturēja to. Par slepkavības
mēģinājumu aizturēts 26 gadus vecs vīrietis.
• 2. novembrī pulksten 13:30 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes
iecirknis saņēma informāciju par iespējamu laupīšanu Maltas pagastā. Policijai
izdevās noskaidrot, ka pie 1976.gadā dzimušas sievietes bija ieradušies divi, 1976. gadā un
1979.gadā dzimuši vīrieši, kuri pieprasīja no personas alkoholu un cigaretes. Pēc atteikuma
saņemšanas vīrieši sievietei nodarīja miesas bojājumus un ar nazi veica dūrienu kaklā. 2.
novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzekne iecirkņa Kriminālpolicijas
nodaļas darbiniekiem izdevās noskaidrot iespējamās vainīgās personas un aizturēt tās. 4.
novembrī, Rēzeknes tiesa abām personām piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
• Otrdien, 3.novembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar VID Muitas pārvaldes kinologiem
veica pārbaudi mācību iestādē Saldus iecirkņa apkalpojamā teritorijā ar mērķi
pārbaudīt, vai nenotiek nelikumīga narkotisko vielu aprite – lietošana, glabāšana un
realizācija. Dienesta suņi norādīja uz pieciem audzēkņiem, kuri, iespējams, ir lietojuši
narkotiskās vielas. Lai pārbaudītu šo faktu, visi jaunieši tika nogādāti medicīnas iestādē
ekspertīzes veikšanai. Jaunieši, uz kuriem noradīja suns, ir vecumā no 15 līdz 21 gadam.
Jaunieši ir no Saldus, Kuldīgas, Aizputes novadiem un no Liepājas. Pie viena no
nepilngadīgajiem jauniešiem tika atrasta arī karsējamās tabakas ierīce,
karsējamā tabaka un filtri. Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākti procesi
administratīvā pārkāpuma lietās, līdz tiks saņemti ekspertīžu rezultāti un varēs lemt par
materiāla tālāku virzību.
• Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās
noziedzības un noziegumu ekonomikas jomā apkarošanas nodaļas lietvedībā esošā
kriminālprocesa, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 2531. panta trešās daļas, ietvaros 13.
oktobrī likumsargi Jelgavā aizturēja 1996. gadā dzimušu vīrieti, pie kura tika
atrastas un izņemtas 710 MDMA saturošas tabletes. Šobrīd vīrietim ir piemērots
drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 68; gadā kopā – 6217
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 1; gadā kopā - 271
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 126; gadā kopā – 7024
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 11; gadā kopā - 428

30. – 02. oktobris/novembris
• Piektdien plkst.07.40 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas
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dzīvoklī dega sadzīves mantas 0,5m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts
cilvēks. Plkst.08.12 ugunsgrēks tika likvidēts. Dzīvoklī, kur izcēlās ugunsgrēks, dūmu
detektors nebija uzstādīts.
• VUGD atgādina: no šī gada 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan
privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, turklāt privātmājas
papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu! Dūmu detektors ar skaļu skaņas
signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laikus evakuēties no
bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.
• Plkst.02.08 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Madonas novadā, kur saskaņā ar
sākotnējo informāciju dega dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka
deg vienstāva, ar ķieģeļiem apmūrēta, koka dzīvojamā mājā pilnā 48m 2 platībā,
turklāt, ēkas jumts jau bija iebrucis. Veicot dzēšanas darbus, notikuma vietā tika atrasts
cilvēks, kurš bija gājis bojā. Plkst.07.20 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika
likvidēts.
03. novembris
• Plkst.21.48 VUGD saņēma izsaukumu Saldū, kur divstāvu dzīvojamās mājas iemītnieks
bija kurinājis krāsni un pārāk agri aizvēris dūmvada aizbīdni, kā rezultātā radās
sadūmojums. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas izveda cilvēku un
izvēdināja telpas. Plkst.22.24 darbs notikuma vietā tika pabeigts. Divos gadījumos tika
dzēsti arī sodrēji dzīvojamo māju dūmvados. VUGD atgādina – netīrīts skurstenis ir
ugunsbīstams!
• Šogad kopumā ugunsnelaimēs zaudētas jau 69 cilvēku dzīvības! Lai traģiskā
statistika nepieaugtu, VUGD aicina iedzīvotājus parūpēties par ugunsdrošību
mājokļos! Iztīriet skursteņus! Ievērojiet piesardzību, izmantojot apkures ierīces, un
turiet degtspējīgus priekšmetus drošā attālumā no krāsnīm, kā arī uzstādiet mājokļos
dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu brīdinās, ja telpā būs izveidojies
sadūmojums.
04. novembris
• Plkst. 18.47 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novadu, kur saskaņā ar
sākotnējo informāciju, bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā,
ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka automašīna ir ieslīdējusi ūdenstilpē. Veicot
zemūdens meklēšanas darbus, ūdenslīdēji apmēram 30 metrus no krasta, č etru metru
dziļumā atrada vieglo automašīnu un tajā atradās viena persona, kuru glābēji nogādāja
krastā un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi.
Ugunsdzēsēji glābēji izmantojot vinčas, automašīnu izcēla krastā un nodeva Valsts policijas
darbiniekiem. Plkst. 22.11 glābšanas darbi notikuma vietā tika pabeigti.
05. novembris
• Plkst. 10.12 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Baldones novadu, kur bija noticis
ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties konstatēts, ka sadursmē iesaistīta kravas
automašīna, kura nobraukusi no tilta un no tās notiek dīzeļdegvielas un eļļas noplūde
Misas upē. Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā uzstādīja absorbējošās un norobežojošās
bonas. Notikuma vietā darbu turpināja Valsts vides dienests un pašvaldības pārstāvji.
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Aktuālākie temati šonedēļ:
• par dūmu detektora uzstādīšanu mājokļos;
• pareiza rīcība pēc CSNg;
• par drošu ēdiena sagatavošanu.

Valsts robežsardze
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 137 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti 64

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 22 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 51 personai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 1211
Latvijas pilsoņa pers. apliecības pieteikums: 2311
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 185
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 922

Citi notikumi:
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• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 242); Bēgļa ceļošanas dokuments (kopā - 1); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā - 64).
• Noformēti 528 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 136 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 62 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 24 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 30. oktobra līdz 5. novembrim saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1210 klienti, savukārt 384 klienti atteica
iepriekš pieteikto vizīti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
• Nodoti 3 transportlīdzekļi kā lietiskie pierādījumi.
• Nodotas kā lietiskie parādījumi 70 kannas ar
šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.
• Iznīcināta 91 dažāda tilpuma tvertne ar šķidrumu
ar alkoholam raksturīgu smaku.
• Iznīcinātas 132 kastes ar tabakas lapām.
• Iznīcinātas 12 kartona kastes.
• Pārņemti 9 transportlīdzekļi.
• Pārņemtas 108 dažāda tilpuma tvertnes ar
šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.
• Pārņemti 17 iepakojumi ar dažām mantām (ventilatori, folijas plēves, sildītāji, lampas).
• Pārņemti 13 iepakojumi ar elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm.
• Pārņemti 5 suņi.
• Pārņemti 79 dažāda veida iepakojumi ar cigaretēm un 38 paletes ar cigaretēm (11 536
800 dažādu marku cigaretes).
• Pārņemti 8 koka skapji.
• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 100 defekti, 6 no tiem reģistrēti, 38 – lokalizēti, 56 –
atrisināti.
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