
        

 
 

LATVIJAS  REPUBLIKAS  IEKŠLIETU  MI�ISTRIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrijas un 
Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu 
2008. gada disciplinārās prakses 

 
P Ā R S K A T S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galvenā inspekcija 
Rīga, 2009.g. 



 - 2 - IeM GI                                                                                                                                              2008.gads

SATURS 
 
1. Darbinieku apbalvošana un disciplinārsodīšana............................................. 3 
1.1. Apbalvošana.......................................................................................................... 3 
1.2. Disciplinārsodīšana............................................................................................... 5 
1.2.1. Piemērotie disciplinārsodi..................................................................................... 5 
1.2.2. Piemēroto disciplinārsodu veidi............................................................................ 7 
1.2.3. Disciplināri sodīto darbinieku kategorijas............................................................ 8 
1.2.4. Disciplinārpārkāpumu raksturs............................................................................. 9 
2. Ierosinātās disciplinārlietas un saistībā ar tām pieņemtie lēmumi................ 11 
2.1. Ierosinātās disciplinārlietas................................................................................... 11 
2.2. Disciplinārlietu izskatīšanas rezultāti un disciplinārpārkāpumu 

raksturs.................................................................................................................. 
   
12 

2.3. Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana .......... 13 
3. Darbinieku kriminālatbildība............................................................................ 14 
3.1. Uzsākti kriminālprocesi........................................................................................ 14 
3.2. Izbeigti kriminālprocesi ....................................................................................... 16 
3.3. Celtas apsūdzības.................................................................................................. 18 
3.4. Notiesāti................................................................................................................ 21 
3.5. Attaisnoti............................................................................................................... 23 
4. Darbinieku rīcība ar dienesta šaujamieročiem................................................ 24 
4.1. Pamatota rīcība...................................................................................................... 24 
4.1.1. Izmantošana.......................................................................................................... 24 
4.1.2. Pielietošana........................................................................................................... 25 
4.2. Nepamatota rīcība ................................................................................................ 27 
4.3. Neuzmanīga rīcība ............................................................................................... 27 
4.4. Šaujamieroča nozaudēšana, nozagšana, nolaupīšana............................................ 28 
5. Dažādi negadījumi, kuros iesaistīti darbinieki................................................. 29 
5.1. Ceļu satiksmes negadījumi................................................................................... 29 
5.1.1. Ceļu satiksmes negadījumi ar dienesta transporta līdzekļiem.............................. 29 
5.1.2. Ceļu satiksmes negadījumi, kurus izraisījuši Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu darbinieki ar personīgajiem transporta līdzekļiem.......................... 
 
30 

5.2. Transporta līdzekļu vadīšana apreibinošo vielu ietekmē...................................... 31 
5.3. Nelaimes gadījumi dienestā (darbā)...................................................................... 33 
6. Pielikumi:  
6.1. 1.pielikums „Pārskats par Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu darbinieku apbalvošanu un disciplinārsodīšanu 2008.gadā”.......... 
 
35 

6.2. 2.pielikums „Pārskats par Iekšlietu ministrijā un Iekšlietu ministrijas padotībā 
esošajās iestādēs ierosinātajām disciplinārlietām un saistībā ar tām 
pieņemtajiem lēmumiem 2008.gadā”................................................................... 36 

6.3. 3.pielikums „Pārskats par Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā 
esošo iestāžu darbinieku kriminālatbildību 2008.gadā”....................................... 

 
37 

6.4. 4.pielikums „Pārskats par dažādiem negadījumiem, kuros iesaistīti Iekšlietu 
ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieki 
2008.gadā”............................................................................................................ 

                
 
38 

6.5. 5.pielikums „Pārskats par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 
darbinieku rīcību ar dienesta šaujamieročiem 2008.gadā”................................... 

 
39 

 



 - 3 - IeM GI                                                                                                                                              2008.gads

Iekšlietu ministrijas (turpmāk – IeM) Galvenā inspekcija saskaņā ar IeM 
13.03.2007. noteikumos nr.12 „Disciplinārās prakses datu uzskaites, apkopošanas un 
nosūtīšanas kārtība Iekšlietu ministrijā un Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs” 
noteikto kārtību sagatavojusi Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo 
iestāžu (turpmāk – IeM sistēmas iestādes) 2008.gada disciplinārās prakses pārskatu 
sastāvošu no pieciem atsevišķiem pārskatiem (disciplinārās prakses aspektiem) – pārskatu 
par darbinieku apbalvošanu un disciplinārsodīšanu (1.pielikums), pārskatu par iestādē 
ierosinātajām disciplinārlietām un saistībā ar tām pieņemtajiem lēmumiem (2.pielikums), 
pārskatu par darbinieku kriminālatbildību (3.pielikums), pārskatu par darbinieku rīcību ar 
dienesta šaujamieročiem (5.pielikums) un pārskatu par dažādiem negadījumiem, kuros 
iesaistīti darbinieki (4.pielikums). 

 
 

1.DARBI�IEKU APBALVOŠA�A U� DISCIPLI�ĀRSODĪŠA�A 
 

1.1.APBALVOŠA�A 
IeM sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, valsts 

civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, (turpmāk – 
darbinieki) 2008.gadā kopumā piešķirti 9005 apbalvojumi, kas ir ievērojami mazāk (par 
44%) kā 2007.gadā (16044 apbalvojumi). 

Diagramma Nr.1 
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Apbalvojumi par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi, labiem darba rezultātiem 

vai sekmīgi izpildītiem vienreizējiem uzdevumiem piešķirti šādu IeM sistēmas iestāžu 
darbiniekiem (diagramma Nr.1): 

- Valsts policija (turpmāk – VP) – 4277 (2007.gadā – 10879); 
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- Valsts robežsardze (turpmāk – VRS) – 3338 (2007.gadā – 2757); 
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) – 642 (2007.gadā – 

1435); 
- Latvijas Policijas akadēmija (turpmāk – LPA) – 292 (2007.gadā – 406); 
- Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra (turpmāk – IĪVA) – 199 (2007.gadā – 149); 
- Drošības policija (turpmāk – DP) – 158 (2007.gadā – 119); 
- Iekšlietu ministrija – 64 (2007.gadā – 4); 
- IeM Informācijas centrs (turpmāk – IC) – 13 (2007.gadā – 165); 
- IeM Sakaru centrs (turpmāk – SC) – 11 (2007.gadā – 217); 
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) – 10 (2007.gadā – 11); 
- Valsts aģentūra (turpmāk – v/a) „Materiālās rezerves” – 1 (2007.gadā – 

apbalvojumi nav piešķirti) 
Savukārt v/a „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” un Iekšlietu ministrijas veselības 

un sociālo lietu aģentūras darbiniekiem ne 2008.gadā, ne arī gadu iepriekš apbalvojumi 
nav piešķirti. 

Diagramma Nr.2 
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 Attiecinot piešķirto apbalvojumu skaitu pret iestādē strādājošo darbinieku skaitu, 
redzams (diagramma Nr.2), ka procentuāli apbalvojumu piešķiršana 2008.gadā dažādās 
IeM sistēmas iestādēs būtiski atšķiras: VRS – 111%, LPA – 86%, IĪVA – 61%, VP – 42%, 
IeM – 36%, IeM SC – 21%, VUGD – 19%, IeM IC – 8%, PMLP – 2%, v/s „Materiālās 
rezerves” – 1%, bet v/a „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” un IeM Veselības un sociālo 
lietu aģentūrā – 0%. 

No piešķirtajiem apbalvojumiem (diagramma Nr.3) 47% gadījumu darbiniekiem 
izteikta pateicība (4126 apbalvojumi), 22% gadījumu – pasniegts goda raksts, atzinības 
raksts vai krūšu zīme (1976 apbalvojumi), 20% gadījumu – pasniegta naudas balva vai 
cita vērtīga balva (1843 apbalvojumi), 10% gadījumu – piešķirts papildatvaļinājums līdz 
10 kalendāra dienām (920 apbalvojumi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm), 
1% gadījumu – piešķirta kārtējā speciālā dienesta pakāpe pirms termiņa (106 
apbalvojumi), 0,1% gadījumu – piešķirts personīgais šaujamierocis vai aukstais ierocis (9 
apbalvojumi). 
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          Diagramma !r.3 

Piešķirto apbalvojumu veidi (2008)
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 No 2008.gada apbalvojumiem 8348 ir piešķirti amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm, 607 – darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, un 50 – valsts 
civildienesta ierēdņiem. 

 
 
 

1.2.DISCIPLI�ĀRSODĪŠA�A 
 

1.2.1.PIEMĒROTIE DISCIPLINĀRSODI 
2008.gadā par disciplinārpārkāpumu izdarīšanu IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem 

kopumā piemēroti 717 disciplinārsodi. Disciplinārsodi piemēroti šādu IeM sistēmas 
iestāžu darbiniekiem (diagramma Nr.4): 

Diagramma Nr.4 
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- VP – 445 disciplinārsodi, kas ir par 8% mazāk kā 2007.gadā (486); 
- VRS – 158 disciplinārsodi, kas ir par 36% mazāk kā 2007.gadā (246); 
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- VUGD – 82 disciplinārsodi, kas ir par 15% mazāk kā 2007.gadā (96); 
- DP – 19 disciplinārsodi (2007.gadā – 14); 
- LPA – 6 disciplinārsodi (2007.gadā – 9); 
- PMLP – 2 disciplinārsodi (2007.gadā – 8); 
- v/a „Materiālās rezerves” – 2 disciplinārsodi (2007.gadā – 1); 
- IĪVA – 1 disciplinārsods (2007.gadā – 1); 
- IeM IC – 1 disciplinārsods (2007.gadā – 1); 
- IeM SC – 1 disciplinārsods (2007.gadā – disciplinārsodi nav piemēroti); 

Savukārt Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu aģentūras, v/a „Iekšlietu 
ministrijas sporta centrs”, kā arī Iekšlietu ministrijas darbiniekiem 2008.gadā 
disciplinārsodi nav piemēroti. 

 
Attiecinot piemēroto disciplinārsodu skaitu pret iestādē strādājošo darbinieku 

skaitu, redzams (diagramma Nr.5), ka procentuāli 2008.gadā IeM sistēmas iestādēs 
disciplinārsodi piemēroti sekojoši: VRS – 5,2%, VP – 4,4%, v/a „Materiālās rezerves” – 
2,9%, VUGD – 2,4%, IeM SC – 1,9%, LPA – 1,8%, IeM IC – 0,6%, PMLP – 0,3%, IĪVA 
– 0,3%, bet v/a „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, IeM Veselības un sociālo lietu 
aģentūrā un Iekšlietu ministrijā – 0%. 

Diagramma Nr.5 
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Skatot darbiniekiem piemēroto disciplinārsodu skaitu dinamikā, redzams 

(diagramma Nr.6), ka izteikta tā (gan kopējā, gan atsevišķās IeM sistēmas iestādēs) 
samazināšanās turpinās jau piekto gadu pēc kārtas (sākot no 2004.gada, kad stājās spēkā 
Administratīvā procesa likums). Pēdējā gada laikā IeM sistēmas iestādēs kopējais 
piemēroto disciplinārsodu skaits samazinājies par 17% (VRS – par 36%, VUGD – par 
15%, VP – par 8%), bet pēdējo piecu gadu laikā (2008.gadā attiecībā pret 2003.gadu) tas 
samazinājies pat par 75% (VRS – par 82%, VP – par 72%, VUGD – par 59%). 
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Diagramma Nr.6 

Piemēroto disciplinārsodu kopējā skaita dinamika (1999-2008)

717861
978

1365

1942

2873

3013
2950

3184

3701

445484627

935

1324

1573

13501378
1542

1708

785

158246203248428

858
697

564
673

8296104131155200
273292295276

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

IeM sistēmas iestādēs Valsts policijā
Valsts robežsardzē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā

 
 
 
1.2.2.PIEMĒROTO DISCIPLINĀRSODU VEIDI 
No 2008.gadā darbiniekiem piemērotajiem disciplinārsodiem (diagramma Nr.7) 

361 gadījumā (51%) piemērots vieglākais disciplinārsods piezīme, bet 200 gadījumos 
(28%) – otrs vieglākais disciplinārsods rājiens, kas kopumā sastāda gandrīz četras 
piektdaļas no visiem piemērotajiem disciplinārsodiem. Pārējos gadījumos piemēroti 
darbiniekiem nelabvēlīgo seku ziņā bargākie disciplinārsodi, no kuriem brīdinājums par 
neatbilstību ieņemamam amatam piemērots 68 (VP – 47, VRS – 13, VUGD – 7, LPA – 1), 
atvaļināšana no dienesta – 42 (VP – 23, VUGD – 15, VRS – 4), mēneša amatalgas 
samazināšana – 31 (VP – 16, VUGD – 6, VRS – 6, DP – 2, LPA – 1), pazemināšana 
dienesta pakāpē par vienu pakāpi – 9 (VRS – 8, VUGD – 1), un pazemināšana amatā – 6 
gadījumos (visi VP). 

Diagramma Nr.7 
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Tāpat kā kopējais piemēroto disciplinārsodu skaits arī atsevišķu piemēroto 
disciplinārsodu (bargāko) skaits pēdējo piecu gadu laikā ievērojami samazinājies 
(diagramma Nr.8). Tā, disciplinārsoda pazemināšana amatā skaits attiecībā pret 2003.gadā 
fiksēto skaitu šogad samazinājies par 91%, bet attiecībā pret 2007.gadā fiksēto – par 40%, 
disciplinārsoda pazemināšana dienesta pakāpē par vienu pakāpi skaits – attiecīgi par 88% 
un 31%, disciplinārsoda brīdinājums par neatbilstību ieņemamam amatam skaits – 
attiecīgi par 78% un 11%, bet disciplinārsoda atvaļināšana no dienesta skaits – attiecīgi 
par 75% un 9%.  

Diagramma Nr.8 
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1.2.3.DISCIPLINĀRI SODĪTO DARBINIEKU KATEGORIJAS 
No 2008.gadā IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem piemērotajiem disciplinārsodiem 

702 disciplinārsodi piemēroti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm – 396 
disciplinārsodi amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi no ierindnieka līdz 
virsniekvietniekam, bet 306 disciplinārsodi amatpersonām ar augstāku speciālo dienesta 
pakāpi (virsniekiem). No minētajiem disciplinārsodiem 34 piemēroti IeM izglītības iestāžu 
kadetiem un klausītājiem. 

Bez tam, 2008.gadā IeM sistēmas iestādēs disciplinārsodi piemēroti arī 12 
darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, un 3 valsts civildienesta ierēdņiem. 

 
 
1.2.4.DISCIPLINĀRPĀRKĀPUMU RAKSTURS 
2008.gadā IeM sistēmas iestādēs kopumā 74% jeb 530 gadījumos (VP – 341, VRS 

– 122, VUGD – 42, DP – 16, LPA – 2, PMLP – 2, v/a „Materiālās rezerves” – 2, IeM IC – 
1, IeM SC – 1, IĪVA – 1) disciplinārsodi darbiniekiem piemēroti par disciplinārpārkāpumu 
izdarīšanu, kas bijuši saistīti ar dienesta (darba) pienākumu pildīšanu un izpaudušies kā 
likumos, noteikumos, rīkojumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kārtības un prasību 
neievērošana, savukārt pārējos 187 gadījumos (VP – 104, VUGD – 40, VRS – 36, LPA – 
4, DP – 3) disciplinārsodi piemēroti par disciplinārpārkāpumu izdarīšanu, kas nav bijuši 
saistīti ar dienesta pienākumu pildīšanu, taču darbinieka prettiesiskā darbība vai 
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bezdarbība ir diskreditējusi iestādi un mazinājusi uzticību valsts pārvaldei (diagramma 
Nr.9). 

Diagramma Nr.9 

Disciplinārpārkāpumu izdarīšanas apstākļi (2008)
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Savukārt 11% jeb 80 gadījumos IeM sistēmas iestāžu darbiniekiem (VP – 43, 

VUGD – 21, VRS – 14, DP – 2) disciplinārsodi piemēroti par disciplinārpārkāpumu 
izdarīšanu, kas bijuši saistīti ar darbinieka atrašanos alkoholisko, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošo vielu (turpmāk – apreibinošo vielu) ietekmē vai reibumā, 
turklāt vairāk kā trešā daļa (37%) no šāda veida disciplinārpārkāpumiem (30) izdarīti 
pildot dienesta (darba) pienākumus (VP – 13, VUGD – 10, VRS – 7). 

Diagramma Nr.10 

Apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā izdarīto disciplinārpārkāpumu skaita 

dinamika (1999-2008)

80

388
359

287

217 234

158

110
86

66
103

167

124
93 83

66

52
45 31 30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kopējais pārkāpumu skaits

Pārkāpums pieļauts dienesta laikā

 



 - 10 -IeM GI                                                                                                                                              2008.gads

Salīdzinot 2008.gada disciplinārpārkāpumu, kuru izdarīšana bijusi saistīta ar 
darbinieka atrašanos apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā, skaitu ar attiecīgu pārkāpumu 
skaitu iepriekšējos gados, redzams (diagramma Nr.10), ka kopējais šāda rakstura 
disciplinārpārkāpumu skaits pēdējā gada laikā pieaudzis, bet neskatoties uz to ir otrs 
zemākais pēdējo 10 gadu laikā. Minētajā laika posmā kopumā vērojama izteikta tendence 
šāda rakstura disciplinārpārkāpumiem samazināties (10 gadu laikā samazinājums par 
79%). Arī šāda rakstura disciplinārpārkāpumu, kas izdarīti pildot dienesta (darba) 
pienākumus, skaits, pēdējo 10 gadu laikā ievērojami (par 82%) samazinājies un 2008.gadā 
sasniedzis savu zemāko atzīmi pēdējo 10 gadu laikā. 

 
Tādējādi, rezumējot pēdējo četru gadu statistikas datus par IeM sistēmas iestāžu 

darbinieku apbalvošanu (uzskaitīti sākot no 2005.gada), ir secināms, ka kopējais 
apbalvojumu skaits samazinājies vairāk kā trīs reizes (no 30572 apbalvojumiem 2005.gadā 
uz 9005 apbalvojumiem 2008.gadā), vienlaikus samazinoties arī naudas balvu (citu vērtīgu 
balvu) skaitam (attiecīgi no 22628 uz 1843) un šo apbalvojumu procentuālajam rādītājam 
attiecībā pret visu apbalvojumu skaitu (no 74% uz 20%). 

Savukārt, no apkopotajiem disciplinārās prakses datiem par IeM sistēmas iestāžu 
darbinieku disciplinārpārkāpumiem un disciplinārsodīšanu, secināms, ka disciplinārsodu 
samazināšanās tendence ir vērojama pēdējo 10 gadu laikā, pie tam jau piekto gadu pēc 
kārtas tā ir stabila. No gada uz gadu samazinājies arī bargāko disciplinārsodu (brīdinājums 
par neatbilstību ieņemamam amatam, pazemināšana dienesta pakāpē par vienu pakāpi, 
pazemināšana amatā, atvaļināšana no dienesta) skaits (par 75% līdz 91% piecu gadu laikā) 
un tie pašlaik sastāda tikai aptuveni vienu piektdaļu no visiem piemērotajiem 
disciplinārsodiem, kuri pārsvarā ir viegli (piezīme un rājiens). Kā pozitīva atzīmējama arī 
stabila tendence minētajā laika posmā samazināties disciplinārsodiem, kuri piemēroti par 
apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā izdarītiem disciplinārpārkāpumiem, īpaši par šāda 
rakstura disciplinārpārkāpumiem pildot dienesta pienākumus. Minētie statistikas dati 
kopumā viennozīmīgi liecina par dienesta (darba) disciplīnas stāvokļa uzlabošanos IeM 
sistēmas iestādēs. 
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2. IEROSI�ĀTĀS DISCIPLI�ĀRLIETAS U� SAISTĪBĀ AR TĀM 
PIEŅEMTIE LĒMUMI 

 
 

2.1.IEROSI�ĀTĀS DISCIPLI�ĀRLIETAS 
2008.gadā IeM sistēmas iestādēs kopumā ierosinātas 809 disciplinārlietas, kas ir 

par 11% mazāk kā 2007.gadā (907 disciplinārlietas). No ierosinātajām disciplinārlietām 
296 disciplinārlietas (37%) ierosinātas saistībā ar juridisko vai fizisko personu iesniegumu 
un sūdzību izskatīšanu (VP – 293, VRS – 1, VUGD – 1, PMLP – 1), bet pārējās – pēc 
iestāžu iniciatīvas. 

Diagramma Nr.11 

Ierosinātas disciplinārlietas (2008)
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Ierosināto disciplinārlietu skaits atsevišķās IeM sistēmas iestādēs ir šāds 

(diagramma Nr.11): 
- VP – 508 (2007.gadā – 574, par 12% mazāk); 
- VRS – 171 (2007.gadā – 202, par 15% mazāk); 
- VUGD – 87 (2007.gadā – 99, par 12% mazāk); 
- DP – 20 (2007.gadā – 13); 
- LPA – 8 (2007.gadā – 6); 
- v/a „Materiālās rezerves” – 6 (2007.gadā – 5); 
- IeM – 6 (2007.gadā – 1); 
- PMLP – 2 (2007.gadā – 4); 
- IĪVA – 1 (2007.gadā – 1). 
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Pārējās IeM sistēmas iestādēs – IeM IC, IeM SC, v/a „Iekšlietu ministrijas sporta 
centrs” un Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu aģentūrā, 2008.gadā 
disciplinārlietas nav ierosinātas. 

Izskatot ierosinātās disciplinārlietas, 18% gadījumu (142 disciplinārlietās) 
piemērots saīsinātais process (VRS – 63, VUGD – 38, VP – 33, LPA – 4, DP – 3, IĪVA – 
1), kas procentuāli ir tikpat cik 2007.gadā, taču skaitliski – nedaudz mazāk (2007.gadā – 
18% gadījumu jeb 161 disciplinārlietā). 

Bez tam, IeM sistēmas iestādēs 2008.gadā ierosināto disciplinārlietu izskatīšanas 
rezultātā kopumā pieņemti 139 lēmumi par disciplinārlietu izbeigšanu (VP – 76, VRS – 
48, VUGD – 7, DP – 2, LPA – 2, IeM – 2, PMLP – 1, IĪVA – 1), kas ir par 14% vairāk kā 
2007.gadā (122 lēmumi). 

 
 

2.2. DISCIPLI�ĀRLIETU IZSKATĪŠA�AS REZULTĀTI U� 
DISCIPLI�ĀRPĀRKĀPUMU RAKSTURS 

2008.gadā IeM sistēmas iestādēs saistībā ar atsevišķu disciplinārpārkāpumu veidu 
izmeklēšanu (izskatīšanu) pieņemti lēmumi (diagramma Nr.12): 

Diagramma Nr.12 

Disciplinārlietās pieņemtie lēmumi (2008)
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saistībā ar dienesta (amata) pienākumu nepildīšanu: 

- ierosināt disciplinārlietu – 576 gadījumos (VP – 355, VRS – 146, VUGD – 49, 
LPA – 7, DP – 6, IeM – 6, v/a „Materiālās rezerves” – 5, IĪVA – 1) – par 11% 
mazāk kā 2007.gadā (644); 

- izbeigt disciplinārlietu – 86 gadījumos (VP – 55, VRS – 21, VUGD – 5, IeM – 2, 
LPA – 1, PMLP – 1, IĪVA – 1) – par 13% vairāk kā 2007.gadā (76); 

- piemērot disciplinārsodu – 507 gadījumos (VP – 305, VRS – 137, VUGD – 45, DP 
– 8, LPA – 6, IeM – 4, v/a „Materiālās rezerves” – 2) – par 19% mazāk kā 
2007.gadā (622); 

saistībā ar profesionālās ētikas un uzvedības normu neievērošanu: 
- ierosināt disciplinārlietu – 161 gadījumā (VP – 106, VUGD – 34, VRS – 16, DP – 

4, LPA – 1) – par 17% vairāk kā 2007.gadā (138); 
- izbeigt disciplinārlietu – 32 gadījumos (VP – 18, VRS – 9, VUGD – 2, DP – 2, 

LPA – 1) – ievērojami vairāk kā 2007.gadā (9); 
- piemērot disciplinārsodu – 138 gadījumos (VP – 94, VUGD – 31, VRS – 11, DP – 

2) – par 18% vairāk kā 2007.gadā (117); 
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saistībā ar interešu konflikta situāciju: 
- ierosināt disciplinārlietu – 59 gadījumos (VP – 49, DP – 8, VRS – 2) – 2007.gadā 

(13); 
- izbeigt disciplinārlietu – 10 gadījumos (visi VP) – 2007.gadā (3); 
- piemērot disciplinārsodu – 51 gadījumā (VP – 42, DP – 8, VRS – 1) – 2007.gadā 

(8); 
saistībā ar dienesta informācijas nepamatotu izpaušanu vai tās nesēja nozaudēšanu: 

- ierosināt disciplinārlietu – 9 gadījumos (VUGD – 5, VP – 2, DP – 2) – 2007.gadā 
(25); 

- izbeigt disciplinārlietu – 2 gadījumos (VP un DP) – 2007.gadā (3); 
- piemērot disciplinārsodu – 6 gadījumos (VUGD – 4, VP – 1, DP – 1) – 2007.gadā 

(22); 
saistībā ar vardarbību pret personu: 

- ierosināt disciplinārlietu – 5 gadījumos (visi VP) – 2007.gadā (3); 
- piemērot disciplinārsodu – 6 gadījumos (visi VP) – 2007.gadā (3); 

saistībā ar dienesta stāvokļa izmantošanu mantkārīgos nolūkos : 
- ierosināt disciplinārlietu – 1 gadījumā (VP) – 2007.gadā (3); 
- izbeigt disciplinārlietu – 1 gadījumā (VP) – 2007.gadā (1). 

 
 

2.3. LĒMUMU PAR DISCIPLI�ĀRSODA PIEMĒROŠA�U 
APSTRĪDĒŠA�A U� PĀRSŪDZĒŠA�A 

2008.gadā kopumā augstākā iestādē apstrīdēti 37 IeM sistēmas iestādēs pieņemtie 
lēmumi (2007.gadā – 61 lēmums) par disciplinārsoda piemērošanu, tai skaitā: 

- 23 VP lēmumi, no kuriem 17 – iestādē (VP), 6 – IeM; 
- 11 VRS lēmumi, no kuriem 10 – iestādē (VRS), 1 – IeM; 
- 2 VUGD lēmumi – abi IeM; 
- 1 IeM lēmums – Valsts civildienesta pārvaldē. 

Apstrīdēto lēmumu izskatīšanas rezultātā līdz šī pārskata sastādīšanai 25 lēmumi 
bija atstāti negrozīti (16 – VP, 8 – VRS, 1 – VUGD), bet 11 gadījumos lēmumi ir atcelti, 
no tiem 10 – iestādē (7 – VP, 3 – VRS) un 1 – IeM (VUGD). 
 2008.gadā saskaņā ar tiesā iesniegto pieteicēja pieteikumu kopumā ir pārsūdzēti 13 
lēmumi (2007.gadā – 20 lēmumi) par disciplinārsoda piemērošanu (12 – IeM, 1 – VP), no 
kuriem trīs pieteikumi noraidīti, tātad, lēmumi atstāti negrozīti. Bez tam, 3 IeM lēmumi 
(pārsūdzēti 2007.gadā) ir atcelti. 
 
 No apkopotās informācijas par IeM sistēmas iestādēs ierosinātajām 
disciplinārlietām (statistikas dati sākot no 2007.gada) un saistībā ar tām pieņemtajiem 
lēmumiem, secināms, ka 2008.gadā ierosināto disciplinārlietu skaita samazināšanās (par 
11%) un tai pašā laikā izbeigto disciplinārlietu skaita palielināšanās (par 14%), liecina par 
disciplinārpārkāpumu skaita samazināšanos un apliecina jau iepriekš atzīmēto tendenci par 
pakāpenisku, bet stabilu dienesta disciplīnas uzlabošanos IeM sistēmas iestādēs. Savukārt, 
disciplinārlietu izmeklēšana veikta pietiekami kvalitatīvi un rezultātā disciplinārsodu 
piemērošana pārsvarā gadījumu bijusi tiesiska un atbilstoša Administratīvā procesa likuma 
un Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likuma prasībām. Par minēto liecina 
fakti, ka 2008.gadā samazinājies augstākā iestādē apstrīdēto lēmumu skaits (par 39%) un 
tiesā pārsūdzēto lēmumu skaits (par 35%), savukārt apstrīdēšanas kārtībā atcelti tikai 11 
lēmumi (1,5% attiecībā pret 2008.gadā piemērotajiem disciplinārsodiem), bet 
pārsūdzēšanas kārtībā – 3 lēmumi (attiecīgi 0,4%). 
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3.DARBI�IEKU KRIMI�ĀLATBILDĪBA 
 
 
 

3.1.UZSĀKTI KRIMI�ĀLPROCESI 
2008.gadā saņemta informācija par 172 kriminālprocesiem, kuri uzsākti 

pamatojoties uz aizdomām par IeM padotībā esošo iestāžu darbinieku iespējami 
prettiesiskām darbībām (bezdarbību), ar kurām izdarīts kāds no Krimināllikumā (turpmāk 
– KL) paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem (turpmāk – NN), kas ir par 11% mazāk kā 
2007.gadā (informācija par 194 uzsāktiem kriminālprocesiem). 

Diagramma Nr.13 

Uzsākti kriminālprocesi /pēc piederības pie noziedzīgu nodarījumu grupas objekta/ 
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Uzsāktie kriminālprocesi pēc piederības pie NN grupas objekta (diagramma nr.13) 

saskaņā ar KL iedalāmi šādās grupās: 
□ �� valsts institūciju dienestā (KL XXIV nodaļa) – 56 kriminālprocesi (2007.gadā – 
78 kriminālprocesi), kuri kvalificēti pēc (diagramma nr.14): 

- KL 317.panta „Dienesta pilnvaru pārsniegšana” – 26 gadījumos (visi VP), kas ir 
par vienu gadījumu mazāk kā 2007.gadā; 

- KL 318.panta „Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana” – 9 gadījumos (VP – 7, 
VRS – 2), kas ir par trešdaļu vairāk kā 2007.gadā; 

- KL 320.panta „Kukuļņemšana” – 8 gadījumos (VP – 5, VRS – 3), kas ir ievērojami 
mazāk (par 64%) kā 2007.gadā (22 gadījumos); 

- KL 319.panta „Valsts amatpersonas bezdarbība” – 4 gadījumos (visi VP), kas ir 
par vienu gadījumu vairāk kā 2007.gadā; 

- KL 329.panta „Neizpaužamu ziņu izpaušana” – 2 gadījumos (VP – 1, VRS – 1), 
kas ir par trīs gadījumiem mazāk kā 2007.gadā; 

- KL 322.panta „Starpniecība kukuļošanā” – 1 gadījumā (VP), kas ir par vienu 
gadījumu mazāk kā 2007.gadā; 

- KL 327.panta „Dienesta viltojums” – 1 gadījumā (VP), kas ir par diviem 
gadījumiem mazāk kā 2007.gadā; 

- KL XXIV nodaļas – 12 gadījumos (VP – 10, VRS – 2), kas ir tikpat cik 2007.gadā. 
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DiagrammaNr.14 

Par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā uzsākto kriminālprocesu 
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□ �� pret personas veselību (KL XIII nodaļa) – 34 kriminālprocesi (VP – 29, VUGD – 
3, VRS – 2), kuri kvalificēti pēc: 

- KL 130.panta „Tīšs viegls miesas bojājums” – 5 gadījumos; 
- KL 125.panta „Tīšs smags miesas bojājums” – 2 gadījumos; 
- KL 126.panta „Tīšs vidēja smaguma miesas bojājums” – 1 gadījumā; 
- KL 132.panta „Draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu” – 1 

gadījumā; 
- KL XIII nodaļas – 25 gadījumos. 

□ �� pret satiksmes drošību (KL XXI nodaļa) – 32 kriminālprocesi (VP – 22, VUGD – 
6, VRS – 1, DP – 1, LPA – 1, IeM IC – 1), kuri kvalificēti pēc: 

- KL 260.panta „Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpšana” – 24 gadījumos; 

- KL 262.panta „Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē” – 7 gadījumos; 

- KL XXI nodaļas – 1 gadījumā. 
□ �� pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību (KL XX nodaļa) – 
16 kriminālprocesi (VP – 9, VRS – 4, VUGD – 3), kuri kvalificēti pēc: 

- KL 231.panta „Huligānisms” – 8 gadījumos; 
- KL 233.panta „Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko 

ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļauta izgatavošana, 
remontēšana, iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, 
realizēšana un realizēšanas noteikumu pārkāpšana” – 3 gadījumos; 

- KL 253.panta „!arkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, 
iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana” – 2 gadījumos 

- KL 230.panta „Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem” – 1 gadījumā; 
- KL 230.1 panta „Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana” – 1 gadījumā; 
- KL 253.2 panta „!arkotisko un psihotropo vielu neatļauta iegādāšanās, glabāšana 

un realizēšana nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez 
ārsta nozīmējuma” – 1 gadījumā. 
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□ �� pret īpašumu (KL XVIII nodaļa) – 13 kriminālprocesi (VP – 10, VUGD – 3), kuri 
kvalificēti pēc: 

- KL 175.panta „Zādzība” – 2 gadījumos; 
- KL 176.pants „Laupīšana” – 2 gadījumos; 
- KL 180.panta „Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā” – 2 gadījumos; 
- KL 185.panta „Mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana” – 2 gadījumos; 
- KL XVIII nodaļas – 5 gadījumos. 

□ �� tautsaimniecībā (KL XIX nodaļa) – 6 kriminālprocesi (VP – 5, VUGD – 1), kuri 
kvalificēti pēc: 

- KL 219.panta „Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas” – 4 gadījumos; 
- KL 190.panta „Kontrabanda” – 1 gadījumā; 
- KL 195.panta „!oziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana” – 1 gadījumā. 

□ �� pret pārvaldes kārtību (KL XXII nodaļa) – 5 kriminālprocesi (VP – 3, VRS – 1, 
VUGD – 1), kuri kvalificēti pēc: 

- KL 275.panta „Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, 
zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana” – 3 gadījumos; 

- KL 279.panta „Patvarība” – 1 gadījumā; 
- KL 288.panta „Telekomunikāciju iekārtu, radio un televīzijas raidītāju un pasta 

tehnoloģisko iekārtu bojāšana” – 1 gadījumā. 
□ �� pret jurisdikciju (KL XXIII nodaļa) – 4 kriminālprocesi (visi VP), kuri kvalificēti 
pēc: 

- KL 300.panta „Apzināti nepatiesa liecība, atzinums, tulkojums un paskaidrojums” – 
2 gadījumos; 

- KL 289.panta „Pierādījumu viltošana” – 1 gadījumā; 
- KL 312.panta „Izvairīšanās no soda izciešanas” – 1 gadījumā. 

□ �� pret dabas vidi (KL XI nodaļa) – 2 kriminālprocesi (VP – 1, VRS – 1), kuri 
kvalificēti pēc: 

- KL 109.panta „Patvaļīga koku ciršana un bojāšana” – 1 gadījumā; 
- KL 112.panta „!elikumīgas medības” – 1 gadījumā. 

□ �onāvēšana (KL XII nodaļa) – 1 kriminālprocess (VP), kurš kvalificēts pēc piederības 
pie šīs KL nodaļas noziedzīgu nodarījumu grupas. 
□ �� pret personas brīvību, godu un cieņu (KL XV nodaļa) – 1 kriminālprocess 
(VUGD), kurš kvalificēts pēc KL 152.panta „!elikumīga brīvības atņemšana”. 
□ �� pret tikumību un dzimumneaizskaramību (KL XV nodaļa) – 1 kriminālprocess 
(VP), kurš kvalificēts pēc KL 166.panta „Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu 
ievešanas, izgatavošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana”. 
□ �� pret ģimeni un nepilngadīgajiem (KL XVII nodaļa) – 1 kriminālprocess (VP), 
kurš kvalificēts pēc KL 174.panta „Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo”. 
 

 
 

3.2.IZBEIGTI KRIMI�ĀLPROCESI 
 2008.gadā saņemtas ziņas par 144 kriminālprocesu (krimināllietu) izbeigšanu, kuri 
bija uzsākti (2008.gadā – 67, 2007.gadā – 61, 2006.gadā – 10, 2005.gadā – 4, 2004.gadā – 
1, 2003.gadā – 1) saistībā ar IeM padotībā esošo iestāžu darbinieku iespējami izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem. 

Minēto kriminālprocesu izbeigšanas pamatā bijuši šādi Kriminālprocesa likuma 
(turpmāk – KPL) nosacījumi (diagramma Nr.15): 
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Diagramma Nr.15 

Izbeigto kriminālprocesu pamatojums

Nav cietušās personas 
pieteikuma tādā 

kriminālprocesā, kuru var 
uzsākt  tikai uz šīs personas 
pieteikuma pamata; 3; 2%

Izdarīts noziedzīgs nodarījums, 
kuram ir noziedzīga nodarījuma 
pazīmes, bet ar kuru nav radīts 
tāds kaitējums, lai  piespriestu 

kriminālsodu; 6; 4%

Persona, kas saucama pie 
kriminālatbildības, ir mirusi; 3; 

2%

Persona, kas izdarījusi 
kriminālpārkāpumu vai mazāk 
smagu noziegumu, ir izlīgusi ar 
cietušo vai viņa pārstāvi; 5; 3%

Nosacīti atbrīvojot no 
kriminālatbildības; 9; 6%

Konstatēti Krimināllikumā 
minētie apstākļi, kas izslēdz 

kriminālatbildību; 2; 1%

Vainu noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā pierādīt nav izdevies 
un nav iespējams savākt papildu 

pierādījumus ; 4; 3%

Sastādīts prokurora priekšraksts 
par sodu; 4; 3%

Cits pamatojums; 6; 4%

Nav noticis noziedzīgs 
nodarījums vai izdarītajā 

nodarījumā nav noziedzīga 
nodarījuma sastāva; 102; 72%

 
 

- nav noticis noziedzīgs nodarījums (KPL 377.panta 1.punkts) un izdarītajā 
nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva (KPL 377.panta 2.punkts) – 102 
gadījumos; 

- nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (KPL 379.panta trešā daļa vai 415.panta 
pirmā daļa) – 9 gadījumos; 

- izdarīts noziedzīgs nodarījums, bet ar to nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu 
kriminālsodu (KPL 379.panta pirmās daļas 1.punkts) – 6 gadījumos; 

- persona, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, ir izlīgusi 
ar cietušo vai viņa pārstāvi (KPL 379.panta pirmās daļas 2.punkts) – 5 gadījumos; 

- vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pierādīt nav izdevies un nav iespējams 
savākt papildu pierādījumus (KPL 392.panta otrā daļa) – 4 gadījumos; 

- sastādīts prokurora priekšraksts (KPL 420.pants) – 4 gadījumos; 
- nav cietušās personas pieteikuma tādā kriminālprocesā, kuru var uzsākt tikai uz šīs 

personas pieteikuma pamata (KPL 377.panta 8.punkts) – 3 gadījumos; 
- persona, kas saucama pie kriminālatbildības, ir mirusi (KPL 377.panta 5.punkts) – 

3 gadījumos; 
- konstatēti Krimināllikumā minētie apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību (KPL 

377.panta 10.punkts) – 2 gadījumos; 
- citi nosacījumi – 6 gadījumos. 

 
2008.gadā izbeigto kriminālprocesu (krimināllietu) kopējais skaits salīdzinājumā ar 

attiecīgo skaitu 2007.gadā, kad tam bija izteikts pieaugums, gandrīz par trešdaļu (31%) 
samazinājies (diagramma Nr.16) un ir zemāks arī par 2006.gadā fiksēto. Līdzīgi (par 33%) 
samazinājies arī to kriminālprocesu skaits, kuri izbeigti pamatojoties uz KPL 377.panta 1. 
un 2.punktā paredzētajiem nosacījumiem – „nav noticis noziedzīgs nodarījums” un 
„nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāvs”. 
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Diagramma Nr.16 

Izbeigto kriminālprocesu (krimināllietu) skaita dinamika (1999-2008)
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3.3.CELTAS APSŪDZĪBAS 
 2008.gadā saņemtas ziņas, ka par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanu pret 87 personām, kuras noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bijušas 
dienesta tiesiskās attiecībās ar kādu no IeM padotībā esošo iestādi, celtas apsūdzības. 
Celtās apsūdzības pēc piederības pie NN grupas objekta iedalāmas šādās (diagramma 
nr.17) grupās: 

Diagramma Nr.17 

Celtas apsūdzības /pēc piederības pie noziedzīgu nodarījumu grupas objekta/

NN pret īpašumu;         
4; 5%

NN tautsaimniecībā;     
3; 3%

NN pret vispārējo 
drošību un sabiedrisko 

kārtību; 13; 15%

NN pret pārvaldes 
kārtību; 2; 2%

NN pret satiksmes 
drošību; 15; 17%

NN pret jurisdikciju;      
1; 1%

NN pret personas 
veselību; 4; 5%

NN valsts institūciju 
dienestā; 45; 52%

 
□ �� valsts institūciju dienestā – celtas 45 apsūdzības par NN izdarīšanu, kuri 
kvalificēti pēc (diagramma Nr.18): 

- KL 320.panta „Kukuļņemšana” – 20 gadījumos (VP – 16, VRS – 3, VUGD – 1), 
kas ir par 5 gadījumiem mazāk kā 2007.gadā; 
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Diagramma Nr.18 

Par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā celto apsūdzību 

kvalifikācija (2007-2008)
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- KL 318.panta „Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana” – 13 gadījumos (VP – 

9, VRS – 4), kas ir par 6 gadījumiem mazāk kā 2007.gadā; 
- KL 323.panta „Kukuļdošana” – 5 gadījumos (visi VP), kas ir par 4 gadījumiem 

vairāk kā 2007.gadā; 
- KL 317.pants „Dienesta pilnvaru pārsniegšana” – 4 gadījumos (visi VP), kas ir par 

vienu gadījumu vairāk kā 2007.gadā; 
- KL 319.panta „Valsts amatpersonas bezdarbība” – 3 gadījumos (visi VP), kas ir 

par vienu gadījumu vairāk kā 2007.gadā; 
- KL 329.pants „!eizpaužamu ziņu izpaušana” – 2 gadījumos (abi VP), kas ir par 

vienu gadījumu mazāk kā 2007.gadā; 
- KL 321.panta „Kukuļa piesavināšanās” – 1 gadījumā (VP), kas ir par vienu 

gadījumu mazāk kā 2007.gadā; 
- KL 322.panta „Starpniecība kukuļošanā” – 1 gadījumā (VP), kas ir par vienu 

gadījumu mazāk kā 2007.gadā; 
- KL 325.panta „Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana” – 1 

gadījumā (VP); 
- KL 327.pants „Dienesta viltojums” – 1 gadījumā (VP), kas ir par vienu gadījumu 

mazāk kā 2007.gadā. 
□ �� pret satiksmes drošību – celtas 15 apsūdzības (VP – 9, VUGD – 4, DP – 1, LPA –
 1) par NN izdarīšanu, kuri kvalificēti pēc: 

- KL 260.panta „Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpšana” – 8 gadījumos; 

- KL 262.panta „Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē” – 7 gadījumos. 

□ �� pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību – celtas 13 apsūdzības (VP – 6, 
VUGD – 4, VRS – 3) par NN izdarīšanu, kuri kvalificēti pēc: 

- KL 231.panta „Huligānisms” – 8 gadījumos; 
- KL 233.panta „Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko 

ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļauta izgatavošana, 
remontēšana, iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, 
realizēšana un realizēšanas noteikumu pārkāpšana” – 2 gadījumos; 
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- KL 230.1 panta „Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana” – 1 gadījumā; 
- KL 236.panta „Šaujamieroču un šaujamieroču munīcijas nevērīga glabāšana, 

nēsāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, 
sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaišu nevērīga glabāšana, pārvadāšana un 
pārsūtīšana” – 1 gadījumā; 

- KL 253.1 panta „!arkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, 
iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un 
neatļauta realizēšana” – 1 gadījumā. 

□ �� pret personas veselību – celtas 4 apsūdzības (VP – 3, VUGD – 1) par NN 
izdarīšanu, kuri kvalificēti pēc: 

- KL 125.panta „Tīšs smags miesas bojājums” – 2 gadījumos; 
- KL 126.panta „Tīšs vidēja smaguma miesas bojājums” – 1 gadījumā; 
- KL 130.panta „Tīšs viegls miesas bojājums” – 1 gadījumā. 

□ �� pret īpašumu – celtas 4 apsūdzības (VP – 3, VUGD – 1) par NN izdarīšanu, kuri 
kvalificēti pēc: 

- KL 176.panta „Laupīšana” – 1 gadījumā; 
- KL 179.panta „Piesavināšanās” – 1 gadījumā; 
- KL 180.panta „Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā” – 1 gadījumā; 
- KL 185.panta „Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana” – 1 gadījumā. 

□ �� tautsaimniecībā – celtas 3 apsūdzības (VP – 2, VUGD – 1) par NN izdarīšanu, kuri 
visi kvalificēti pēc KL 219.panta „Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas”; 
□ �� pret pārvaldes kārtību – celtas 2 apsūdzības (VRS – 1, VUGD – 1) par NN 
izdarīšanu, kuri kvalificēti pēc: 

- KL 275.panta „Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, 
zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana” – 1 gadījumā; 

- KL 285.panta „Personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai” – 
1 gadījumā. 

□ �� pret jurisdikciju – celta 1 apsūdzība (VP) par NN izdarīšanu, kurš kvalificēts pēc 
KL 289.panta „Pierādījumu viltošana”. 

Diagramma Nr.19 

Celto apsūdzību skaita dinamika (1999-2008)
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2008.gadā kopējais celto apsūdzību skaits salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 

attiecīgo rādītāju (diagramma nr.19), samazinājies par 21%. Tāpat pēdējā gada laikā 
samazinājies (par 18%) arī celto apsūdzību skaits par noziedzīgiem nodarījumiem valsts 
institūciju dienestā. Tai pašā laikā no diagrammas redzams, ka pēdējo 10 gadu laikā celto 
apsūdzību skaits bijis ļoti svārstīgs, līdz ar to neviena izteikta tendence (attiecīgā skaita 
pieaugums vai samazinājums) ilgtermiņā nav nostiprinājusies. 
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3.4.�OTIESĀTI 
2008.gadā saņemtas ziņas par likumīgā spēkā stājušiem notiesājošiem tiesas 

spriedumiem, saskaņā ar kuriem notiesātas 50 personas, kas, būdamas kādas no IeM 
padotībā esošās iestādes darbiniekiem, laika posmā no 2002. līdz 2008.gadam izdarījušas 
kādu no Krimināllikumā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem. Notiesāto personu 
izdarītie noziedzīgie nodarījumi pēc piederības pie noziedzīgu nodarījumu grupas objekta 
iedalāmi šādās grupās (diagramma Nr.20): 

Diagramma Nr.20 

Notiesāti /pēc piederības pie noziedzīgu nodarījumu grupas objekta/

NN pret personas 
veselību; 1; 2%

NN pret valsti; 1; 2%

NN pret īpašumu; 4; 8%

NN pret vispārējo 
drošību un sabiedrisko 

kārtību; 6; 12%

NN pret satiksmes 
drošību; 13; 26% NN pret jurisdikciju; 1; 

2%

NN valsts institūciju 
dienestā; 24; 48%

 
□ �� valsts institūciju dienestā – notiesātas 24 personas (VP – 15, VRS – 7, VUGD – 1, 
IeM IC – 1), kuru izdarītie NN kvalificēti pēc (diagramma Nr.21): 

- KL 320.panta „Kukuļņemšana” – 20 gadījumos (VP – 12, VRS – 7, VUGD – 1), 
kas ir par 4 gadījumiem vairāk kā 2007.gadā; 

- KL 318.panta „Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana” – 4 gadījumos (VP – 3, 
IeM IC – 1), kas ir par 3 gadījumiem mazāk kā 2007.gadā; 

Diagramma Nr.21 

Notiesājošo spriedumu par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju 

dienestā kvalifikācija (2007-2008)
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- KL 329.panta „!eizpaužamu ziņu izpaušana” – 3 gadījumos (VP – 2, IeM IC – 1), 

2007.gadā pēc šī KL panta notiesāto izdarītie NN kvalificēti netika; 
- KL 317.panta „Dienesta pilnvaru pārsniegšana” – 1 gadījumā (VP), kas ir 

ievērojami mazāk (par 7 gadījumiem) kā 2007.gadā; 
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- KL 319.panta „Valsts amatpersonas bezdarbība” – 1 gadījumā (VP), kas ir tikpat 
gadījumos, cik 2007.gadā; 

- KL 327.panta „Dienesta viltojums” – 1 gadījumā (VP), 2007.gadā pēc šī KL panta 
notiesāto izdarītie NN kvalificēti netika. 

□ �� pret satiksmes drošību – notiesātas 13 personas (VP – 9, LPA – 2, VRS – 1, 
VUGD – 1), kuru izdarītie NN kvalificēti pēc: 

- KL 260.panta „Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpšana” – 10 gadījumos; 

- KL 262.panta „Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē” – 3 gadījumos. 

□ �� pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību – notiesātas 6 personas (VUGD – 
3, VRS – 2, VP – 1), kuru izdarītie NN kvalificēti pēc: 

- KL 231.panta „Huligānisms” – 3 gadījumos; 
- KL 253.1 panta „!arkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, 

iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un 
neatļauta realizēšana” – 2 gadījumos; 

- KL 233.panta „Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko 
ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļauta izgatavošana, 
remontēšana, iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, 
realizēšana un realizēšanas noteikumu pārkāpšana” – 1 gadījumā. 

□ �� pret īpašumu – notiesātas 4 personas (VP – 2, VUGD – 1, LPA – 1), kuru izdarītie 
NN kvalificēti pēc: 

- KL 176.panta „Laupīšana” – 3 gadījumos; 
- KL 183.panta „Izspiešana” – 1 gadījumā. 

□ �� pret valsti – notiesāta 1 persona (VP), kuras izdarītais NN kvalificēts pēc KL 
92.panta „Vēlēšanu un tautas nobalsošanas dokumentu viltošana, nepareiza balsu 
saskaitīšana un aizklātas balsošanas pārkāpšana”. 
□ �� pret personas veselību – notiesāta 1 persona (VP), kuras izdarītais NN kvalificēts 
pēc KL 125.panta „Tīšs smags miesas bojājums”. 
□ �� pret jurisdikciju – notiesāta 1 persona (VP), kuras izdarītais NN kvalificēts pēc KL 
289.panta „Pierādījumu viltošana”. 

 
Saskaņā ar Krimināllikumā noteikto noziedzīgo nodarījumu klasifikāciju notiesātās 

personas 4 gadījumos izdarījušas kriminālpārkāpumu, 12 – mazāk smagu noziegumu, 21 – 
smagu noziegumu, un 13 – sevišķi smagu noziegumu. 

 
Notiesātajām personām kā pamatsods 41 gadījumā piespriesta brīvības atņemšana 

(34 gadījumos nosacīta ar noteiktu pārbaudes laiku, 7 gadījumos reāla), 4 gadījumos – 
naudas sods un 4 gadījumos – piespiedu darbs. Bez tam, vairākām notiesātajām personām 
piespriesti arī papildsodi – mantas konfiskācija (11 gadījumos), transportlīdzekļa vadītāja 
tiesību ierobežošana uz noteiktu laiku (10 gadījumos), naudas sods (5 gadījumos), 
policijas kontrole (3 gadījumos), tiesību ierobežošana uz noteiktu laiku ieņemt amatus 
valsts pārvaldē (1 gadījumā). Savukārt, 1 gadījumā notiesātā persona saskaņā ar KL 
58.panta pirmo daļu no kriminālatbildības atbrīvota. 

 
2008.gadā gan kopējais notiesāto personu skaits, gan arī par noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanu valsts institūciju dienestā notiesāto personu skaits salīdzinājumā ar 2007.gada 
attiecīgajiem rādītājiem (diagramma Nr.22) samazinājies (attiecīgi par 11% un 20%). No 
diagrammas redzams, ka pēdējo sešu gadu laikā kopējais notiesāto skaits, lai arī ir 
svārstīgs, taču diezgan stabils, jo šīs svārstības ir ar nelielu amplitūdu. Savukārt, notiesāto 
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personu par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu valsts institūciju dienestā skaits, turpinot 
samazināties otro gadu pēc kārtas, 2008.gadā ir sasniedzis zemāko līmeni pēdējo sešu 
gadu laikā. 

Diagramma Nr.22 

Notiesāto skaita dinamika (1999-2008)
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3.5.ATTAIS�OTI 
2008.gadā saņemta informācija par likumīgā spēkā stājušiem 3 tiesas spriedumiem, 

ar kuriem attaisnotas – atzītas par nevainīgām, 3 personas, kuras par savu rīcību valsts 
amatpersonas statusā (VP – 1, VRS – 1, DP – 1) bija apsūdzētas noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā, kāds paredzēts KL 320.pantā „Kukuļņemšana” (divos gadījumos), noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanā, kāds paredzēts KL 318.pantā „Dienesta stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana” (vienā gadījumā) un noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kāds paredzēts KL 
307.pantā „!elikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem”.  

 
Aplūkojot pēdējo 10 gadu statistiku par IeM sistēmas iestāžu darbinieku 

kriminālatbildību, atzīmējams, ka tās dati, kaut arī ir svārstīgi, bet kopumā tomēr norāda 
uz to, ka noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā pēdējo piecu gadu laikā sastāda 
aptuveni pusi no visiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, pie tam redzams, ka 
2008.gadā samazinājies gan uzsākto kriminālprocesu skaits (t.sk. par iespējamu 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu valsts institūciju dienestā – par 28%), gan celto 
apsūdzību skaits (t.sk. saistībā ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu valsts institūciju 
dienestā – par 18%), gan arī notiesāto personu skaits (t.sk. par noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanu valsts institūciju dienestā – par 20%), līdz ar to šajā sakarā mazinājies negatīvas 
rezonanses (par IeM sistēmu un tās darbiniekiem) rašanās pamats gan pašā IeM sistēmā, 
gan arī sabiedrībā, kas kopumā uzskatāms par pozitīvu faktoru. 

Atzīmējams arī tas, ka 2008.gadā no 50 notiesātām personām (bijušajiem IeM 
sistēmas iestāžu darbiniekiem), tikai septiņām piespriesta reāla brīvības atņemšana. 
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4.DARBI�IEKU RĪCĪBA AR DIE�ESTA ŠAUJAMIEROČIEM 
 
 

4.1.PAMATOTA RĪCĪBA 
 

4.1.1.IZMANTOŠANA 
 2008.gadā fiksēti 42 dienesta šaujamieroču pamatotas izmantošanas gadījumi, 
kuros 46 IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki (VP – 45, DP – 1) kopumā izdarījuši 81 
šāvienu. 

 Diagramma Nr.23 

Dienesta šaujamieroču pamatota izmantošana (1999-2008)
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Salīdzinot 2008.gada šaujamieroču izmantošanas gadījumu skaitu ar analoga 

rakstura gadījumu skaitu iepriekšējos gados, redzams (diagramma Nr.23), ka pēdējo četru 
gadu laikā (2005.gads – 2008.gads) tas ir gandrīz konstants (attiecīgi – 43, 41, 43 un 42 
gadījumi) un tādējādi viens no zemākajiem pēdējo 10 gadu laikā. Arī šo gadījumu 
rezultātā izdarīto šāvienu (pārsvarā brīdinājuma šāvieni) kopskaits pēdējos divos gados 
(2007.gads – 2008.gads) praktiski ir nemainīgs (80 un 81 šāviens) un tāpat viens no 
zemākajiem pēdējo 10 gadu laikā. 

 
Diagramma Nr.24 

Dienesta šaujamieroču izmantošanas apstākļi (2004-2008)
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Šaujamieroču izmantošana notikusi pie šādiem apstākļiem (diagramma Nr.24): 
- aizturot personu (likumpārkāpēju) – 20 gadījumos; 
- apturot transportlīdzekli – 19 gadījumos; 
- novēršot likumpārkāpumu – 1 gadījumā; 
- atvairot dzīvnieka uzbrukumu – 1 gadījumā; 
- izsaucot palīdzību – 1 gadījumā. 

No diagrammas redzams, ka šaujamieroču izmantošanas apstākļi pēdējo trīs gadu 
laikā tikpat kā nav mainījušies, līdz ar to, ņemot vērā, ka arī šaujamieroču izmantošanas 
gadījumu skaits un to rezultātā izdarīto šāvienu skaits pēdējos gados ir gandrīz nemainīgs, 
secināms, ka stāvoklis saistībā ar dienesta šaujamieroču izmantošanu IeM sistēmā ir 
stabils. 

Pēc šaujamieroča izmantošanas 13 gadījumos darbinieki tos arī pielietojuši, proti, 
izdarījuši mērķtiecīgus šāvienus. 

 
 
4.1.2.PIELIETOŠANA 
2008.gadā fiksēti 27 dienesta šaujamieroču pamatotas pielietošanas gadījumi, kuros 

28 IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki (visi VP) kopumā izdarījuši 72 šāvienus. 
Šaujamieroču pielietošanas gadījumu skaits (diagramma Nr.25) 2008.gadā 

salīdzinājumā ar analoga rakstura gadījumu skaitu 2007.gadā (19 gadījumi) ir pieaudzis un 
ir līdzīgs skaitam, kāds tika fiksēts 2004. līdz 2005.gadā, taču, ņemams vērā fakts, ka 
kopumā šie rādītāji ir stabili pēdējo piecu gadu laikā. 

Diagramma Nr.25 

Dienesta šaujamieroču pamatota pielietošana (1999-2008)
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Pozitīvu tendenci šaujamieroču pielietošanas jomā apstiprina arī fakts, ka 

šaujamieroču pamatotas pielietošanas rezultātā 2008.gadā izdarīti tikai 72 šāvieni, kas ir 
zemākais rādītājs pēdējo 10 gadu laikā. 

2008.gadā izdarīto šāvienu rezultātā četras personas to aizturēšanas laikā 
ievainotas, no kurām divas no gūtajiem ievainojumiem mirušas. No diagrammas redzams 
(diagramma Nr.26), ka arī iepriekš gandrīz katru gadu bijusi kāda ievainota persona 
(pēdējo sešu gadu laikā ne vairāk par 3 personām gadā), un retāk arī kāda no gūtajiem 
ievainojumiem bojā gājusi persona (pēdējo reizi 2003.gadā 3 bojā gājušas personas). 
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Diagramma Nr.26 
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2008.gadā VP darbinieki galējās nepieciešamības situācijās šaujamieročus 

pielietojuši saskaņā ar šādiem likuma „Par policiju” 14.panta trešās daļas nosacījumiem 
(diagramma Nr.27): 
- lai aizsargātu citas personas un sevi no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai var 
nodarīt kaitējumu veselībai, novērstu mēģinājumu vardarbīgi iegūt šaujamieroci 
(1.punkts) – 3 gadījumos; 
- lai atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu policijas darbiniekiem vai citām 
personām, kuras pilda dienesta pienākumus sabiedrības drošības garantēšanā un cīņā 
pret noziedzību (3.punkts) – 3 gadījumos; 
- lai aizturētu personu, kura izrāda bruņotu pretošanos vai kura pārsteigta smaga vai 
sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas brīdī, vai izbēgusi no apcietinājuma, kā arī lai 
aizturētu apbruņotu personu, kura atsakās izpildīt likumīgu prasību nodot ieroci vai 
sprāgstvielas (5.punkts) – 3 gadījumos; 
- lai apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada 
reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas policijas darbinieka prasībai 
apstādināt transportlīdzekli un ja nav citas iespējas viņu aizturēt (6.punkts) – 14 
gadījumos; 
- lai padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kurš apdraud cilvēka dzīvību vai veselību (7.punkts) – 7 
gadījumos. 

Diagramma Nr.27 

Dienesta šaujamieroču pielietošana saskaņā ar likuma "Par policiju" 14.panta 

trešās daļas nosacījumiem (2004-2008)

0

2

0
1

3

0 0 0 0

3

1
0

3
2

3

15

10

12

14

12

8

11

5

7

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2004 2005 2006 2007 2008

14.p.3.d.1.pkt. 14.p.3.d.3.pkt. 14.p.3.d.5.pkt. 14.p.3.d.6.pkt. 14.p.3.d.7.pkt.

 
 



 - 27 -IeM GI                                                                                                                                              2008.gads

4.2. �EPAMATOTA RĪCĪBA 
2008.gadā IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki nav pieļāvuši nevienu gadījumu 

(dienesta šaujamieroča izmantošana vai pielietošana), kurā darbinieka rīcība būtu 
kvalificējama kā nepamatota. 

Diagramma Nr.28 

Dienesta šaujamieroču nepamatota izmantošana un pielietošana (1999-2008)
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Atzīmējams, ka ne tikai 2008.gadā, bet arī gadu iepriekš šāda rakstura gadījumi 

vispār nav konstatēti (diagramma Nr.28), bet šādu gadījumu rezultātā personu veselībai 
nelabvēlīgas sekas nav iestājušās pēdējo septiņu gadu laikā. 

 
4.3. �EUZMA�ĪGA RĪCĪBA 

2008.gadā IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki pieļāvuši 2 neuzmanīgas rīcības ar 
dienesta šaujamieročiem gadījumus. Abos gadījumos (VP un VRS) notikumu fabulas ir 
līdzīgas – darbinieks, izlādējot šaujamieroci, nav ievērojis šādai rīcībai noteiktās drošības 
prasības, kā rezultātā neuzmanības dēļ izdarīts šāviens. Vienā no gadījumiem (VP) vainīgā 
darbinieka rīcībā saskatītas arī disciplinārpārkāpuma pazīmes, kā rezultātā viņš saukts pie 
disciplināratbildības, piemērojot disciplinārsodu mēneša amatalgas samazināšana. 

Diagramma Nr.29 

Neuzmanīga rīcība ar dienesta šaujamieročiem (1999-2008)
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Kā redzams (diagramma Nr.29), tad salīdzinoši ar laika periodu pirms sešiem 
gadiem (1999. līdz 2002.gads) pašreiz šādu gadījumu skaits ir ievērojami samazinājies, 
turklāt pēdējo divu gadu laikā šo gadījumu rezultātā nav nodarīts kaitējums nevienas 
personas veselībai, līdz ar to arī šajā jomā stāvoklis vērtējams kā stabils un pozitīvs. 

 

4.4. ŠAUJAMIEROČA �OZAUDĒŠA�A, �OZAGŠA�A, 
�OLAUPĪŠA�A 

2008.gadā IeM padotībā esošās iestādēs fiksēts viens dienesta šaujamieroča 
nozaudēšanas gadījums (DP). Šaujamierocis tika nozaudēts aiz neuzmanības darba vietā, 
taču īsā laika posmā tika arī atgūts, līdz ar to nekādas nelabvēlīgas sekas šī gadījuma 
rezultātā neiestājās. Vainīgajam darbiniekam piemērots disciplinārsods rājiens. 

Diagramma Nr.30 

Dienesta šaujamieroču nozaudēšana, nozagšana vai nolaupīšana (1999-2008)
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Kā redzams (diagramma Nr.30), tad arī 2007.gadā fiksēts tikai viens šāda veida 

gadījums un šaujamierocis tāpat atgūts, savukārt 2005. un 2003.gadā šādi gadījumi nav 
bijuši vispār, līdz ar to, kaut arī 2004. un 2006.gadā šaujamieroči tomēr tika nozaudēti (arī 
nozagti vai nolaupīti), secināms, ka šaujamieroču nozaudēšana (nozagšana vai 
nolaupīšana) IeM sistēmas iestādēs pēdējo gadu laikā nav bijusi raksturīga. 

 
Tādējādi, aplūkojot IeM padotībā esošo iestāžu darbinieku rīcību ar dienesta 

šaujamieročiem pēdējo 10 gadu laikā, konstatējams, ka ir izveidojusies pastāvīga tendence 
samazināties pamatotas šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas gadījumiem (no 66 
izmantošanas un 33 pielietošanas gadījumiem 1999.gadā attiecīgi uz 42 un 27 gadījumiem 
2008.gadā). Nepamatota šaujamieroču pielietošana praktiski izskausta un tās rezultātā 
pēdējo 7 gadu laikā neviena persona nav cietusi, bet neuzmanīga rīcība ar šaujamieročiem 
turpina samazināties (pēdējo 2 gadu laikā – bez cietušajiem). Šaujamieroču nozaudēšanas, 
nolaupīšanas vai nozagšanas gadījumi samazinājušies līdz minimumam un pēdējo 2 gadu 
laikā IeM sistēmā reāli nav nozaudēts neviens šaujamierocis.  

Iepriekš minētā statistika nepārprotami liecina par to, ka darbinieku rīcība ar 
dienesta šaujamieročiem (glabāšana, nēsāšana, izmantošana, pielietošana) pēdējo 10 gadu 
laikā gandrīz vienmēr bijusi tiesiski pamatota un tikai dažos gadījumos šajā jomā izdarīti 
tiesībpārkāpumi. Tas kopumā dod pamatu stāvokli ar IeM padotībā esošo iestāžu 
darbinieku rīcību ar dienesta šaujamieročiem raksturot kā izteikti stabilu.   
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5. DAŽĀDI �EGADĪJUMI, KUROS IESAISTĪTI DARBI�IEKI 
 

5.1.CEĻU SATIKSMES �EGADĪJUMI 
 

5.1.1.CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMI AR DIENESTA TRANSPORTA 
LĪDZEKĻIEM 
 2008.gadā kopumā notikuši 525 ceļu satiksmes negadījumi (turpmāk – CSNg) ar 
IeM sistēmas iestāžu dienesta transporta līdzekļu līdzdalību (diagramma Nr.31). Kopējais 
CSNg skaits pēdējā gada laikā turpinājis pieaugt (par 7%) un ir augstākais pēdējo 10 gadu 
laikā, taču šis pieaugums vairs nav tik spējš kā 2007.gadā (par 65%). Viens no iemesliem 
šādam CSNg skaita pieaugumam saistīts ar šajā laika posmā IeM sistēmas iestāžu 
autoparka ievērojamo skaitlisko papildinājumu ar jauniem transportlīdzekļiem, kuriem 
visiem veikta KASKO apdrošināšana, līdz ar to arī katrs niecīgākais ceļu satiksmē iegūtais 
transportlīdzekļa bojājums tiek noformēts kā CSNg. 
 Atzīmējams tas, ka 2008.gadā, neskatoties uz kopējā CSNg skaita pieaugumu 
CSNg, kurus izraisījuši IeM sistēmas iestāžu darbinieki, skaits salīdzinājumā ar 2007.gadu 
par 18% samazinājies un sastāda aptuveni vienu ceturto daļu no kopējā CSNg skaita 
(procentuāli labākais rādītājs pēdējo 10 gadu laikā). 

 Diagramma Nr.31 

Ceļu satiksmes negadījumi ar dienesta transporta līdzekļiem (1999-2008)
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No 126 darbinieku izraisītajiem CSNg trijos gadījumos tie izraisīti apreibinošo 

vielu ietekmē, bet divos gadījumos – patvaļīgi izmantojot dienesta transportlīdzekli 
(diagramma Nr.32), kas uz CSNg kopējā skaita fona ir minimāls skaits, turklāt praktiski 
tāds pats kā 2007.gadā un viens no zemākajiem pēdējo 10 gadu laikā. 

Diagramma Nr.32 

Apreibinošo vielu ietekmē un patvaļīgi izmantojot dienesta transporta līdzekli 

izraisītie ceļu satiksmes negadījumi (1999-2008)
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2008.gadā darbinieku vainas dēļ izraisīto CSNg ar dienesta transporta līdzekļiem 
rezultātā miesas bojājumus guvušas (diagramma Nr.33) 7 personas (4 darbinieki un 3 
civilpersonas). 2008.gadā cietušo personu skaits salīdzinājumā ar 2007.gadu ir 
samazinājies un ir viens no zemākajiem pēdējo 10 gadu laikā, turklāt atzīmējams, ka 
pēdējo piecu gadu laikā neviena persona nav gājusi bojā. 

Diagramma Nr.33 

Cietuši ceļu satiksmes negadījumos ar dienesta transporta līdzekļiem, kurus izraisījuši 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieki (1999-2008)
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Kopumā ņemot, 2008.gadā IeM sistēmas iestāžu darbinieku izraisītie CSNg ar 

dienesta transporta līdzekļiem lielākajā daļā gadījumu nav bijuši smagi, par ko liecina arī 
šajā saistībā uzsāktajās administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtie lēmumi. Tā, 
administratīvi sodīti 108 transporta līdzekļu vadītāji, kuriem 68 gadījumos izteikts 
brīdinājums, 37 – piemērots naudas sods (Ls 5 līdz Ls 50 apmērā), bet 3 (par transporta 
līdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē ) – piemērots naudas sods (Ls 400 līdz Ls 500 
apmērā) papildus atņemot transporta līdzekļa vadīšanas tiesības (uz 12 vai 24 mēnešiem) 
un piemērojot administratīvo arestu uz 10 diennaktīm.  

Bez tam, vairākos gadījumos saistībā ar izraisīto CSNg darbinieka rīcībā saskatītas 
arī disciplinārpārkāpuma pazīmes un ierosinātas disciplinārlietas, kā rezultātā 13 
darbiniekiem piemēroti disciplinārsodi: 8 – piezīme, 4 – rājiens, 1 – atvaļināšana no 
dienesta. 

 
5.1.2.CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMI, KURUS IZRAISĪJUŠI IEKŠLIETU 

MINISTRIJAS PADOTĪBĀ ESOŠO IESTĀŽU DARBINIEKI AR PERSONĪGAJIEM 
TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM 

2008.gadā IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki (amatpersonas ar speciālajām 
dienesta pakāpēm), vadot personīgos transporta līdzekļus, izraisījuši 157 CSNg, kas ir par 
4% mazāk kā 2007.gadā (164 CSNg). Atzīmējams, ka šis skaits samazinājies jau ceturto 
gadu pēc kārtas un sasniedzis zemāko līmeni pēdējo 10 gadu laikā (diagramma Nr.34). 

Diagramma Nr.34 

Ceļu satiksmes negadījumi, kurus izraisījuši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

darbinieki ar personīgajiem transporta līdzekļiem (1999-2008)
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No izraisītajiem CSNg 18% gadījumu (29 CSNg) tie izraisīti darbiniekam esot 
apreibinošo vielu ietekmē, taču atzīmējams, ka 2008.gadā arī šādu CSNg skaits turpinājis 
samazināties (par 12%) un tāpat sasniedzis zemāko līmeni pēdējo 10 gadu laikā. 

Sakarā ar IeM padotībā esošo iestāžu darbinieku vainas dēļ izraisītajiem CSNg ar 
personīgajiem transporta līdzekļiem 2008.gadā miesas bojājumus guvušas 38 personas (14 
darbinieki un 24 civilpersonas), kas ir ievērojami – par 41%, mazāk nekā 2007.gadā, bet 1 
persona (darbinieks) gājusi bojā (2007.gadā – 5 bojā gājušas personas). Arī šie rādītāji ir 
labākie pēdējo 10 gadu laikā (diagramma Nr.35). 

Diagramma Nr.35 

Cietuši ceļu satiksmes negadījumos, kurus izraisījuši Iekšlietu mini strijas sistēmas 

iestāžu darbinieki ar personīgajiem transporta līdzekļiem (1999-2008)
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Saistībā ar 2008.gadā IeM padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm vainas dēļ izraisītajiem CSNg ar personīgajiem transporta līdzekļiem 
pie administratīvās atbildības (līdz šī pārskata sastādīšanai) bija saukti 130 vainīgie 
autovadītāji, no kuriem 32 izteikts brīdinājums un 79 piemērots naudas sods (Ls 5 līdz Ls 
400 apmērā), kas 4 gadījumos bijis saistīts arī ar transporta līdzekļa vadīšanas tiesību 
atņemšanu (uz laiku no 3 līdz 6 mēnešiem). Savukārt, pret 19 autovadītājiem 
administratīvās atbildības sankcijas bijušas bargākas, jo viņiem piemērots naudas sods Ls 
400 līdz Ls 500 apmērā ar transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz laiku no 12 
līdz 24 mēnešiem un administratīvo arestu līdz 10 diennaktīm. 

Bez tam, vairākos gadījumos saistībā ar 2008.gadā IeM padotībā esošo iestāžu 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm vainas dēļ izraisītajiem CSNg ar 
personīgajiem transporta līdzekļiem konstatētas arī disciplinārpārkāpuma pazīmes un 
ierosinātas disciplinārlietas, kā rezultātā pie disciplināratbildības saukti 12 darbinieki, 
kuriem piemēroti šādi disciplinārsodi: 4 – brīdinājums par neatbilstību ieņemamam 
amatam, 2 – pazemināšana amatā, 2 – atvaļināšana no dienesta, 1 – mēneša amatalgas 
samazināšana, 1 – pazemināšana dienesta pakāpē par vienu pakāpi, 1 – rājiens, 1 – 
piezīme. 

 
 
 

5.2.TRA�SPORTA LĪDZEKĻU VADĪŠA�A APREIBI�OŠO VIELU 
IETEKMĒ 

 
 2008.gadā fiksēti 27 gadījumi, kuros IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki 
(amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm), vadot personīgos transporta līdzekļus 
(neizraisot CSNg), atradušies apreibinošo vielu ietekmē. Šāda veida tiesībpārkāpumus 10 
gadījumos pieļāvuši VP, 9 – VUGD, 7 – VRS un 1 – LPA darbinieks. Kā redzams 
(diagramma Nr.36), tad 2008.gadā šādu gadījumu skaits nav samazinājies. 
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Diagramma Nr.36 

Transporta līdzekļu vadīšana apreibinošo vielu ietekmē (2005-2008)
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 Par iepriekš minētajiem 2008.gada tiesībpārkāpumiem vainīgie IeM padotībā esošo 
iestāžu darbinieki (līdz šī pārskata sastādīšanai) 9 gadījumos saukti pie administratīvās 
atbildības, piemērojot viņiem naudas sodu (no Ls 200 līdz Ls 500) un atņemot transporta 
līdzekļa vadīšanas tiesības (uz laiku no 6 līdz 24 mēnešiem), bet 11 gadījumos 
administratīvās sankcijas bijušas vēl bargākas – viņiem piemērots naudas sods (no Ls 400 
līdz Ls 500), atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības (uz laiku no 12 līdz 24 
mēnešiem), kā arī piemērots administratīvais arests (uz laiku no 5 līdz 14 diennaktīm). 
Viens vainīgais autovadītājs saukts pie kriminālatbildības – notiesāts. 

Saistībā ar minēto tiesībpārkāpumu izdarīšanu daļa no IeM padotībā esošo iestāžu 
darbiniekiem ar savu rīcību, lai arī tā nav bijusi saistīta ar dienesta pienākumu pildīšanu, ir 
diskreditējuši savu iestādi un mazinājuši uzticību valsts pārvaldei, tādējādi izdarot arī 
disciplinārpārkāpumu, līdz ar to 2008.gadā pie disciplināratbildības ir saukti 12 darbinieki, 
kuriem 5 gadījumos piemērots disciplinārsods brīdinājums par neatbilstību ieņemamam 
amatam, 2 – pazemināšana dienesta pakāpē par vienu pakāpi, 2 – rājiens, 1 – 
pazemināšana amatā, 1 – mēneša amatalgas samazināšana, 1 – piezīme. 

 
 
Vērtējot pēdējo 10 gadu statistiku par CSNg ar dienesta transporta līdzekļiem, 

jāsecina, ka kaut arī CSNg skaits šajā laikā pieaudzis gandrīz divkārt (no 275 CSNg 
1999.gadā līdz 525 CSNg 2008.gadā), to CSNg skaits, kurus izraisījuši IeM sistēmas 
iestāžu darbinieki, palicis gandrīz nemainīgs (attiecīgi 115 CSNg un 126 CSNg) un pašlaik 
sastāda aptuveni vienu ceturto daļu no kopējā CSNg skaita, pie tam, pārsvarā gadījumu 
notikušas maznozīmīgas sadursmes, par ko liecina arī cietušo personu statistika 
(2008.gadā tikai 7 cietušie, no 2004.gada neviens nav gājis bojā). Kā pozitīva atzīmējama 
arī tendence samazināties CSNg, kuri izraisīti apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā (no 
15 CSNg 2000.gadā uz 3 CSNg 2008.gadā). Neskatoties uz diezgan lielo CSNg skaitu, 
kurus ar personīgajiem transporta līdzekļiem izraisījuši IeM padotībā esošo iestāžu 
darbinieki (amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm), arī tiem ir vērojama tendence 
samazināties, vienlaikus samazinoties arī šo CSNg rezultātā cietušo un bojā gājušo 
skaitam (77 cietušie un 22 bojā gājušie 1999.gadā, 38 cietušie un 1 bojā gājušais 
2008.gadā). Diemžēl bez uzmanības nevar palikt fakts, ka 2008.gadā kopumā 59 
gadījumos IeM padotībā esošo iestāžu darbinieki transporta līdzekļus vadījuši atrodoties 
apreibinošo vielu ietekmē, no kuriem 32 gadījumos izraisīti CSNg (3 ar dienesta transporta 
līdzekļiem, 29 ar personīgajiem transporta līdzekļiem), kas norāda uz to, ka IeM sistēmas 
iestāžu disciplinārās varas nesējiem, neskatoties uz to, ka šāda rakstura tiesībpārkāpumu 
izdarītāji tiek pakļauti bargām administratīvās atbildības un kriminālatbildības sankcijām, 
jāturpina arī efektīvāks darbs gan viņu saukšanā pie disciplināratbildības, gan arī 
preventīvo pasākumu veikšanā, lai šādu tiesībpārkāpumu izdarīšanu IeM sistēmā izskaustu 
vispār. 
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5.3.�ELAIMES GADĪJUMI DIE�ESTĀ 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumu Nr.914 „Iekšlietu 

ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes 
gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” noteiktajā kārtībā veiktajām nelaimes 
gadījumu izmeklēšanām un rezultātā sastādītajiem IeM un IeM sistēmas iestāžu aktiem par 
cietušiem, pildot dienesta pienākumus, 2008.gadā atzīti 175 IeM sistēmas iestāžu 
darbinieki (amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm). 

Starp cietušajiem ir 116 VP, 27 VUGD, 26 VRS un 6 DP darbinieki. 
Nelaimes gadījumi notikuši dažādās situācijās un pie dažādiem apstākļiem, to 

klasifikācijas pamatā ir augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu 4.pielikuma 
14.punktā paredzētais iedalījums, saskaņā ar kuru 2008.gadā minētie IeM sistēmas iestāžu 
darbinieki ir cietuši nelaimes gadījumos pie šādiem apstākļiem (diagramma Nr.37): 

 
Diagramma Nr.37 

Nelaimes gadījumu apstākļi

Veicot ugunsgrēku 
dzēšanas darbus, 

glābšanas darbus un 
zemūdens meklēšanas 

darbus; 11; 6%

Veicot tiešu valsts 
robežas apsardzību un 

kontroli; 4; 2%

Piedaloties speciālajā 
apmācībā saskaņā ar 

iestādes apmācību plānu; 
55; 31%

Veicot ārkārtēju situāciju 
novēršanas un seku 

likvidēšanas pasākumus; 
1; 1%

Citos apstākļos; 35; 20%

Aizsargājot personu 
dzīvību, veselību, 

tiesības un brīvības, 
īpašumu, sabiedrības vai 

valsts intereses no 
noziedzīgiem un citiem 

prettiesiskiem 
apdraudējumiem; 69; 

40%

 
 

- aizsargājot personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības 
vai valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem – 69 
(VP – 61, VRS – 4, VUGD – 4); 

- piedaloties speciālajā apmācībā, saskaņā ar Iestādes apmācības plānu – 55 (VP – 
32, VRS – 12, VUGD – 6, DP – 5);  

- veicot ugunsgrēku dzēšanas darbus, glābšanas darbus un zemūdens meklēšanas 
darbus – 11 (visi VUGD);  

- veicot tiešu valsts robežas apsardzību un kontroli – 4 (visi VRS); 
- veicot ārkārtēju situāciju novēršanas un seku likvidēšanas pasākumus – 1 (VUGD); 
- citos apstākļos – 35 (VP – 23, VRS – 6, VUGD – 5, DP – 1). 

 
Vienā no 2008.gadā notikušajiem nelaimes gadījumiem (ceļu satiksmes 

negadījumā), VP darbinieks, pildot dienesta pienākumus saistībā ar sabiedrības 
aizsargāšanu pret noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, guva veselībai 
bīstamas traumas, kā rezultātā mira. 
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Diagramma Nr.38 

Nelaimes gadījumos dienestā (darbā) cietušo skaita dinamika (1999-2008)
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2008.gadā nelaimes gadījumos cietušo IeM sistēmas iestāžu darbinieku skaits 

salīdzinājumā ar 2007.gadā cietušo skaitu (diagramma Nr.38) samazinājies par 17% un ir 
zemākais pēdējo četru gadu laikā. 
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