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Ķekavā atklāj pašvaldības policijas muzeju

dievkalpojums.

Kopā aizlūgsim par mieru
un drošību mūsu novadā
un visā pasaulē!
Aizlūgsim par
mūsu drošības
aizstāvjiem!

policijas izstāde
Pašvaldības policija:
no vēstures dzīlēm līdz
mūsdienām
14.–22. martā
Doles Tautas namā
Ķekavā
Izstādē aplūkojama daļa no
jaunatklātā
Reģionālās pašvaldības
policijas muzeja eksponātiem –
fotogrāfijas, lietišķie
dokumenti, formastērpi u. c.

Reģionālās pašvaldības
policijas diennakts
tālrunis

67937102

Reģionālās pašvaldības policija, sagaidot savu pirmo jubileju, martā
atklājusi muzeju, kurā apkopoti eksponāti jau no Ķekavas municipālās
policijas dibināšanas 1994. gadā līdz pat šim brīdim.
Muzejs galvenokārt paredzēts kā izglītojoša prezentācija iestādes darbiniekiem, kā vēstures izziņas materiāls. Šis projekts tapis sadarbībā
ar Ķekavas novadpētniecības muzeju, kura rīcībā līdz šim nav bijis gandrīz nekādu vēsturisku materiālu no Ķekavas policijas.

foto: Vineta bērziņa

Reģionālās pašvaldības

Turpinājums pielikuma 2. lpp.

Reģionālajai pašvaldības policijai gadadiena
Māris Bomiņš,
Reģionālās
pašvaldības
policijas
priekšnieks
Šis gads iezīmējies
ar vairākiem nopietniem notikumiem. Pašvaldības policija piedzīvoja
būtisku strukturālo reformu, izveidojot
Reģionālo pašvaldības policiju uz Ķekavas novada pašvaldības policijas bāzes.
Paplašina darbību un strauji attīstās
Restrukturizācija saistīta ar to, ka tika noslēgti
deleģēšanas līgumi par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanas funkciju pildīšanu Ikšķiles

un Inčukalna novados. Pozitīvi vērtējot izveidoto sadarbības modeli, šīs pašvaldības izvēlējās nedibināt savu pašvaldības policiju, bet
gan deleģēt to veikt jaunizveidotajai Reģionālajai pašvaldības policijai, jo jau vairākus gadus Ķekavas pašvaldības policija nodrošināja
sabiedrisko kārtību Baldones novadā.
Tas ir abpusēji izdevīgs projekts – ja katrs
novads vēlētos izveidot savu pašvaldības policiju, tad tās darbība jānodrošina atbilstoši
visām likumdošanas prasībām, piemēram,
jābūt dežūrdaļai, izveidotām aizturēšanas,
munīcijas glabāšanas telpām, nodrošinātiem
speciālistiem, kuri strādā ar nepilngadīgo lietu
un juridiskajiem jautājumiem. Tās ir lielas
izmaksas, ar kurām jārēķinās katrai pašvaldībai. Taču, apvienojot spēkus, šīs izmaksas
var samazināt un piesaistīt profesionālus spe-

ciālistus, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu.
Tādējādi brīdī, kad sociāli
ekonomiskā situācija valstī ir
tāda, kas visbiežāk liek domāt par optimizāciju, pašvaldības policija ne vien paplašināja
savu darbības teritoriju, bet gan strauji attīstījās. Darbinieku skaits ir gandrīz dubultojies,
darbinieku īpatsvars ar augstāko izglītību palielinājies pa 27 %.
Rūpējoties par bērnu un jauniešu drošību, tika izveidota Prevencijas nodaļa, kas
regulāri rīko informatīvas lekcijas izglītības iestādēs. Tāpat pašvaldības policijas
paspārnē turpina darboties bērnu un pusaudžu klubs Vairogs, kurā bērni no astoņu
gadu vecuma iesaistās dažādās drošības
Turpinājums pielikuma 2. lpp.
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2 drošība
Vēsture
1991. gadā
Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomei
radās iecere par pašvaldības policijas izveidi, lai varētu ierobežot kriminogēno
situāciju pagastā.
1991. gada 24. decembrī Ķekavas pagasta
padome no Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas saņem Latvijas Republikas
pašvaldības policijas paraugnolikumu.
1994. gada 10. novembrī
Ķekavas pagasta padome nolemj (lēmums
Nr. 1) ar 1994. gada 1. decembri izveidot
Ķekavas pagasta municipālās policijas
iecirkni.
1994. gada 7. decembrī
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Andris
Staris apstiprina lēmumu par Ķekavas municipālās policijas izveidi, darbinieku nozīmēšanu un darbības sākšanu.
1994. gada 13. decembrī
Ķekavas pagasta padomes deputāti
Gunārs Vilde, Anita Kampernova,
Viesturs Lazda un Jānis Runtulis pieņem
lēmumu par Ķekavas municipālās policijas dibināšanu. Par tās priekšnieku tiek
apstiprināts Leons Markelovs, kurš policiju vada līdz 2009. gada 15. decembrim.
1996. gada 1. janvārī
Tiek noslēgts savstarpējais līgums par
Ķekavas–Iecavas apvienotās municipālās
policijas dibināšanu.
1996. gada 16. februārī
Ķekavas pagasta padome pieņem lēmumu
par Ķekavas–Iecavas apvienotās municipālās policijas apvienošanu ar Baložu
pilsētas domes municipālo policiju, lai uzlabotu sabiedrisko kārtību Baložu pilsētā.
1996. gada 10. oktobrī
Ķekavas pagasta padome pieņem lēmumu
par Ķekavas putnu fabrikas ugunsdzēsības dienesta nodošanu Ķekavas municipālajai policijai, kuras rīcībā nonāca divi
ugunsdzēsības dienesta transportlīdzekļi
GAZ-53 ar cisternu kopējo tilpumu 4,5 t.
Ugunsdzēsēju un glābēju funkcijas veica
Ķekava municipālās policijas darbinieki.
1998. gada 30. decembrī
Ķekavas pagasta padome noslēdz līgumu
ar Baldones pilsētas domi par to, ka Ķekavas municipālās policijas darbinieki uzturēs sabiedrisko kārtību Baldones pilsētā
un tās lauku teritorijā, sākot ar 1999. gada
1. janvāri.
2007. gada jūlijā
Likumu ierobežojumu dēļ Ķekavas municipālā policija nespēj vienoties ar VUGD
koledžu par speciālu policijas darbinieku
apmācību ugunsgrēka likvidēšanā, tāpēc,
lai neapdraudētu policijas darbinieku
veselību un dzīvību, tika pieņemts lēmums
pārtraukt Ķekavas municipālās policijas
ugunsdzēsības dienesta darbību.

Reģionālajai pašvaldības policijai gadadiena
Turpinājums no pielikuma 1. lpp.
apmācībās un fiziskās aktivitātēs.
Pašvaldības policija aktīvi darbojas
arī likumdošanas uzlabošanas virzienā,
izstrādājot un lēmējvarai iesniedzot
priekšlikumus normatīvās bāzes uzlabošanai iedzīvotājiem svarīgu problēmjautājumu ātrākai un rezultatīvai risināšanai.
Piemēram, pēc pašvaldības policijas izstrādāta
projekta tika pieņemti jauni saistošie noteikumi par Ķekavas novada teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu, kā arī pilnveidoti Ķekavas
novada sabiedriskās kārtības noteikumi.
Pilnveido materiāltehnisko bāzi
Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības
atbalstam, rekonstruētas pašvaldības policijas aizturēšanas telpas atbilstoši mūsdienu prasībām. Arī dienesta automašīnu
autoparks turpina atjaunoties un pilnveidoties. Šobrīd spēkrati ir aprīkoti ne tikai
ar videonovērošanas un globālas pozicionēšanas sistēmu, bet tagad arī darbinieki
var transportlīdzeklī pieslēgties pie datu
bāzēm un sistēmām, kas ļauj operatīvāk
un ātrāk reaģēt uz izsaukumiem.
Modernizēts dienesta formas tērps, kā arī
pilnībā nomainīti un papildināti speclīdzekļi.
Piemēram, šobrīd darbinieku speclīdzekļu aprīkojumā ir firmas Taser elektrošoka pistoles,
kas ir pasaules līderis individuālo elektronisko
neletālo ieroču konstruēšanā un viens no efektīvākajiem speclīdzekļiem. Tas palielina policijas darbinieku un aizturamo personu drošību,
saglabā dzīvību, ļauj izvairīties no ilgstošiem
un nepatīkamiem tiesas procesiem un uzlabo
sabiedrības attieksmi pret spēka struktūrām.
Vērsti uz sadarbību
2012. gads Reģionālajai pašvaldības policijai bijis arī sadarbības gads, jo dažādu
drošības jautājumu nolūkā kopīgi tika rīkoti reidi ar Valsts policijas darbiniekiem,
bāriņtiesu, Vides aizsardzības asociāciju,
kā arī akcijā Esi redzams kopā ar biedrību Solis tuvāk rūpējāmies par iedzīvotāju
drošību uz ceļiem tumšajā diennakts laikā.
Sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības dienestu un neatliekamo medicīnisko palīdzību tika organizēta Drošības diena, kā arī vairākas lekcijas novadu
bērniem.

Attīstība sniedz rezultātus
Visas iepriekšminētās aktivitātes sekmēja
noteiktu rezultātu sasniegšanu. Pērn pašvaldības policija pārtrauca vairākas zādzības, gan aizturot vainīgās personas, gan arī
sekmējot nozagto mantu atgriešanu.
Patrulējot un operatīvi reaģējot uz iedzīvotāju sniegto informāciju, izdevās novērst
slepkavības mēģinājumu, ka arī virkni citu
smagu noziedzīgu nodarījumu. Konstatēti
vairāki gadījumi saistībā ar akcīzes preču nelikumīgu uzglabāšanu, kā rezultātā pēc pašvaldības policijas sniegtās informācijas Valsts
policija izņēma vairākus simtus cigarešu un
alkohola pudeļu iepakojumus. No kārtības
sargiem neizdevās aizbēg vienpadsmit meklēšanā esošām personām, jo tās tika notvertas un nodotas Valsts policijas rīcībā.
Patrulējot ceļu satiksmes jomā un reaģējot uz acīgu iedzīvotāju izsaukumiem, pie
auto stūres kungu dūšā tika notverti 27 autovadītāji. Par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu sabiedriskās drošības un likumības
nodrošināšanā Rīgas reģionā Valsts policijas
vadība vairākkārt izteikusi atzinību.

novēršana, kas bieži vien iespējams, veicot
skaidrojošo darbu.
Tāpat samazinājies par atrašanos
reibumā sabiedriskā vietā aizturēto un
atskurbtuvē ievietoto cilvēku skaits, jo
iereibušo nemēģinām primāri sodīt, bet
gan nogādājam mājās vai pie mediķiem,
saprotot, ka šāda situācija galvenokārt
apdraud paša pārkāpēja drošību un
veselību.
Samazinājušies arī gadījumi, kad auto
novietots, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības, un tāpēc nācies izrakstīt
protokolu-paziņojumu
autotransporta
īpašniekam bez autovadītāju klātbūtnes.
Tomēr neapzinīgu autovadītāja joprojām
ir daudz, jo plāksterus aiz auto vējstikla
tīrītāja 2012. gadā pašvaldības policija aizlikusi 303 reizes.
Nākotnes plāni
Iezīmējot 2013. gada prioritātes, tiek
plānoti darbi novada vides drošības uzlabošanā – paredzēts pilnveidot Videonovērošanas centra darbību, nomainot

“Situācija novadā ir būtiski uzlabojusies, jo mūsu prioritāte
ir nevis vainīgā sodīšana, bet gan prevencija
un pārkāpuma novēršana.”
Pieaug iedzīvotāju uzticība
2012. gada statistikas dati rāda, ka Ķekavas
novada iedzīvotāji aizvien vairāk uzticas
pašvaldības policijai un paļaujas uz ātru
un kompetentu pārkāpumu novēršanu.
Par uzticības pieaugumu liecina tas, ka,
palielinoties pašvaldības policijas dežūrdienesta izsaukumu skaitam, samazinās
likumpārkāpumu un personu tiesību aizskāruma gadījumu skaits. Pērn esam saņēmuši 4184 mutisku vai telefonisku izsaukumu uz notikuma vietu, kas ir par 18 %
vairāk nekā 2011. gadā. Pašvaldības policija izskatījusi 287 rakstiskus iesniegumus
un sūdzības. Lai gan konstatēto administratīvo pārkāpumu skaits šķiet ievērojams,
kopumā pērn sastādīti 877 administratīvo
pārkāpumu protokoli. Šeit jāuzsver, ka
situācija novadā ir būtiski uzlabojusies,
jo mūsu prioritāte ir nevis vainīgā sodīšana, bet gan prevencija un pārkāpuma

tehniski novecojušās kameras un paplašinot videonovērošanas lauku ar papildu
videokamerām. Pateicoties pašvaldības
atbalstam, maijā video novērošanas arsenāls tiks papildināts vēl vismaz ar 14 kamerām.
Vasaras periodā paredzēts izveidot
Ūdens policiju, lai kontrolētu ūdens motociklus, ātrgaitas laivas un kuterus, kā
arī cīnīties ar maluzvejniecību, kas zeļ un
plaukst Daugavas piekrastēs. Darbinieku pienākumos ietilps ūdens satiksmes
uzraudzība siltajā laika posmā, savukārt
ziemas periodā viņi pildīs patruļdienesta
darbinieku funkcijas.
Turpināsies pašvaldības policijas akti
vitātes likumdošanas uzlabošanas virzienā, izstrādājot un iesniedzot priekšlikumus normatīvās bāzes uzlabošanai
iedzīvotājiem svarīgu drošības jautājumu
risināšanā.

Ķekavā atklāj pašvaldības policijas muzeju
Turpinājums no pielikuma 1. lpp.

Tagadējā Reģionālā pašvaldības policija,
kas nu jau darbojas kā no pašvaldības
neatkarīga struktūrvienība un apkalpo
nodaļas Inčukalna, Ikšķiles un Baldones
novados, savā darbības laikā piedzīvojusi
daudz pārmaiņu un reorganizāciju. Līdz
ar to šajos gados sakrāts liels daudzums
lietu, kuras var noderēt kā muzeja ekspo
nāti un kalpot par policijas vēstures iz
ziņas materiāliem.
Kā atzīst Reģionālās pašvaldības policijas galvenais inspektors Gundars Dzenis:
nedomājot ilgtermiņā par policijas vēstures

saglabāšanu, ļoti daudz materiālu šo gadu
laikā ir zaudēti. Tomēr ir izdevies saglabāt
pietiekami daudz lietu, no kurām veidot
muzeja ekspozīciju. Katrai no tām ir sava
vēsturiska vērtība, savs stāsts.
Viens no unikālākajiem eksponātiem ir
ugunsdzēsēja tērps, kas mantots no Putnu
fabrikas Ķekava bijušā ugunsdzēsēju
dienesta. Tas saglabājies no laika sprīža
(1996.–2007. gads), kad Ķekavā ir bijusi
vienīgā policijas iestāde valstī, kurā apvienotas gan policijas, gan ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta funkcijas.
Eksponātu vidū atrodama vēsturiska,
rokrakstā aizpildīta tabula ar policijas ik-

gadējiem datiem, kā arī viena no pirmajām novada kartēm, kura pēc kolhoza likvidēšanas nonākusi policijas rīcībā.
Izstādīti ir vairāki formas tērpi no dažādiem policijas darbības periodiem. Tiek
plānots arī izveidot albumus ar fotogrāfijām,
kurās atspoguļota policijas vēsture. Līdz
2010. gadam Ķekavas municipālās policijas
paspārnē darbojies bērnu un jauniešu klubs
Vairogs – arī no šī laika rastas vēstures piemiņas lietas, ko ir vērts saglabāt. Tas ir liels
ieguvums Ķekavas iedzīvotājiem, kā arī policijas esošajiem un topošajiem darbiniekiem,
jo visas šīs lietas var aplūkot vienviet.
Inga Auziņa
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Policija izglīto jaunatni

drošība 3
Vēsture
2008. gada 29. oktobrī
Ķekavas municipālā policija tiek pārdēvēta
par Ķekavas pašvaldības policiju.
2009. gada. 1. aprīlī
Pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas
noslēgts starp Ķekavas un Baldones pašvaldībām, Ķekavas pašvaldības policija
sniedz pakalpojumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Baldones novadā.

foto: Vineta bērziņa

2009. gada 2. jūlijā
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiek izveidots Ķekavas novads, kurā
apvienojas Ķekavas pagasts, Daugmales
pagasts un Baložu pilsēta ar lauku teritoriju, līdz ar to Ķekavas pašvaldības policija
maina nosaukumu un kļūst par Ķekavas
novada pašvaldības policiju.
2010. gada 8. februārī
Ķekavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā tiek iecelts Māris
Bomiņš.
Drošības diena Ķekavā

Marts ir tas gada mēnesis, kad Reģionālā pašvaldības policija turpmāk atzīmēs jubilejas. Šogad pirmā. Bet tas
nenozīmē, ka iepriekšējos gados uzsāktie darbi ir atstāti novārtā. Joprojām liela vērība tiek piešķirta darbam
ar bērniem un jauniešiem, galveno
uzsvaru liekot uz profilaktiskiem pasākumiem bērnu izglītošanā un informēšanā, lai vēlāk nenāktos cīnīties ar
nepatīkamām sekām.
Patīkami ir konstatēt, ka mūsu novadā
bērni un pusaudži labprāt iesaistās policijas darbinieku organizētajās aktivitātēs.
Un ne tikai Ķekavas novadā, bet arī citos
Reģionālās pašvaldības policijas pārziņā
esošajos novados, kuru vidū šobrīd ir arī
Baldones, Inčukalna un Ikšķiles novads.
Šobrīd ar bērnu un jauniešu izglītošanu
drošības jautājumos nodarbojas divi Reģionālās pašvaldības policijas pārstāvji – nepilngadīgo lietu galvenā inspektore Guna Saulīte
un galvenais inspektors Gundars Dzenis, talkā ņemot Jenotu Janci, kas ir pašvaldības policijas atraktīvais tēls. Līdzīgi tēli ir arī citām
drošības iestādēm, piemēram, Ķekavas novada bērniem jau pazīstamie Bebrs Bruno un
Runcis Rūdis, kas pārstāv Valsts policiju. Ar
šo tēlu palīdzību tiek veicināta lielāka bērnu
interese par drošības jautājumu nozīmi
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Kurš bērns gan jebkad aizmirsīs jenotu
pieauguša cilvēka augumā vārdā Jancis, kurš
reiz stāstījis un rādījis, kā droši pāriet ielu, kādēļ brauktuves tuvumā nedrīkst spēlēt bumbu, kā jārīkojas situācijās, kad nepieciešama
palīdzība un līdzīgas ārkārtīgi svarīgas lietas?
Tikpat nozīmīgs ir darbs ar pusaudžiem. Šajā vecuma grupā joprojām ir
aktuāli drošības jautājumi, par kuriem,
vadoties pēc tā brīža aktualitātes, skolās
tiek organizētas lekcijas un izglītojoši pasākumi. Gada tumšajos mēnešos ļoti aktuāla ir informācija par nepieciešamību

Jenots Jancis
lietot atstarotājus. Šajos jautājumos Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki
veiksmīgi sadarbojas ar biedrību Solis tuvāk, kopīgos reidos informējot sabiedrību
un dalot atstarotājus. Tāpat ziemā svarīgi
ir stāstīt par drošību uz ledus, gadu mijas
svētku laikā – par pirotehnikas lietošanu.
Tuvojoties gada siltajiem mēnešiem,
aktualizējas jautājumi par drošību ūdenstilpju tuvumā, drošību uz ceļa un veloapmācības iespējām. Jau pieminētie policijas
inspektori sniedz lekcijas par šīm tēmām
izglītības iestādēs visā novadā. Piesaistot
instruktoru no Ceļu satiksmes drošības
direkcijas, tiek nodrošināta arī iespēja
iegūt velosipēda vadītāja apliecības.
Diemžēl vasaras mēnešos aktuāli ir jautājumi par alkohola, narkotisko vielu lietošanu, kā arī smēķēšanu jauniešu vidū. Šī ir
nozīmīga problēma ne tikai mūsu novadā,
bet visā valstī. Reģionālā pašvaldības policija situācijas uzlabošanas nolūkos, tuvojoties vasaras periodam, aktīvi informē jauniešus izglītības iestādēs par minēto vielu
lietošanas bīstamību, kā arī veic reidus
tirdzniecības vietās, lai ierobežotu iespēju
18 gadu vecumu nesasniegušām personām
iegādāties alkoholu vai cigaretes.
Policijas darbinieki ar izglītojošiem pasākumiem labprāt viesojas arī vasaras nometnēs, ja to organizētāji izrāda interesi.

Šādās reizēs jauniešiem ir iespēja piedalīties
radošajā darbnīcā un izgatavot sev atstarotāju. Šādas un līdzīgas aktivitātes veicina
jauniešu interesi un aktīvu līdzdalību.
Vērienīgākais no visiem pašvaldības
policijas organizētajiem pasākumiem bērnu
un jauniešu auditorijai ir nu jau par ikgadēju kļuvušo Drošības dienu. Tajā bērniem
un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar drošības dienestu funkcijām – policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
neatliekamo medicīnisko palīdzību, to pienākumiem, darbinieku dažādām funkcijām,
tehnisko aprīkojumu un daudzām citām ar
drošības dienestiem saistītām lietām. Pārstāvēto organizāciju skaitā ir arī Zemessardze, Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne, Valsts
policijas koledža, kinologi (apmāca suņus)
un hipologi (apmāca zirgus) u. c.
Pasākums Drošības diena Ķekavā jau
vairākus gadus norisinās septembrī un pulcē
ļoti lielu daudzumu apmeklētāju. Kā lēš
inspektore G. Saulīte, pagājušajā gadā interesentu skaits pārsniedzis sešus simtus,
kas ir ievērojams sasniegums. Īpašu ievērību izpelnījās Valsts policijas īpašo vienību
Alfa un Omega pārstāvju paraugdemonstrējumi, šaušanas stends, pirmās palīdzības
sniegšanas demonstrācija, zemessardzes
virtuves piedāvātā putraimu putra un tēja,
vizināšanās ar policijas auto, Valsts policijas izbraukumu štābs – mikroautobuss, kas
īpaši aprīkots darbam ārpus telpām.
Šo tradīciju sekmīgi izdevies ieviest arī
Inčukalna novadā, kur šajā ziemā aizvadīts
pirmais pasākums ar līdzīgu programmu.
Plānots tādus īstenot arī pārējos novados,
kas atrodas Reģionālās pašvaldības policijas paspārnē, – Baldonē un Ikšķilē.
Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki arī šobrīd turpina iesākto un plāno jaunas
aktivitātes, lai izglītotu jauniešus drošības jautājumos un nostiprinātu drošības dienestu un
iedzīvotāju pozitīvu sadarbību nākotnē.
Inga Auziņa

2012. gada 1. martā
Ķekavas novada pašvaldības policija pēc
reorganizācijas tiek pārdēvēta par Reģionālo pašvaldības policiju.
2012. gada 1. aprīlī
Darbu sāk Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļa.
2012. gada 1. jūlijā
Darbu sāk Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļa.
2013. gada 1. janvārī
Darbu Baldonē turpina jaunizveidota
Reģionālās pašvaldības policijas Baldones
novada nodaļa.

Palīdzi papildināt
pašvaldības
policijas
muzeja krājumus!
Reģionālā pašvaldības policija sadarbībā ar Ķekavas novadpētniecības
muzeju aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem pieejama informācija
un materiāli par pašvaldības policijas vēsturi un personībām Ķekavas
novadā, un iesaistīties mūsu pašvaldības policijas vēstures ekspozīcijas
papildināšanā!

Pēc plašākas informācijas
vērsties Ķekavas
novadpētniecības muzejā,
tālrunis 67935826.

Ķekavas Novads
2013. gada 12. martā

4 drošība

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī februārī
• Reģistrēti 82 notikumi, no tiem 14 noziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 1, zādzības no
juridiskām personām piederošiem objektiem – 2, zādzības no
dzīvokļiem – 1, zādzības no veikala – 1. Nozagta viena automašīna. Reģistrēti trīs miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi,
viens piesavināšanās gadījums, divi narkotisko vielu lietošanas gadījumi bez ārsta nozīmējuma atkārtoti gada laikā, viens
krāpšanas gadījums, viens nelikumīgas darbības gadījums ar
finanšu instrumentiem.
• Atklāti 10 noziegumi: par zādzības izdarīšanu mazos apmēros – 6, par zādzības izdarīšanu no dzīvokļiem – 2, par mantas tīšu
bojāšanu – 1, par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas piecas
personas, nevienai no tām netika piemērots drošības līdzeklis,
kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., apcietinājums.
• Pieņemti 28 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 30 administratīvā pārkāpuma protokoli: par tīšu
pases bojāšanu – 1, par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 6, par policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu – 1,
par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 6, par dažādiem
pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas jomā – 2,
par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 6,
par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 4, par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām
prasībām – 3, par sabiedriskās kārtības neievērošanu – 1.

6. martā Reģionālās pašvaldības policijas telpās
atklātas īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpas, kas
pēc rekonstrukcijas kļuvušas plašākas un iekārtotas
atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām.
Telpu remonts un labiekārtošana ilgusi divus mēnešus, un
šiem remontdarbiem Ķekavas novada pašvaldība atvēlējusi 26 000 latus.
Jaunās telpas ir ne vien vizuāli patīkamākas, bet arī
drošākas – gan aizturētajiem, gan policijas darbiniekiem.
Katra kamera ir aprīkota ar videonovērošanas iekārtu, kas
pārraida augstas izšķirtspējas attēlu monitoros novērošanas centrā, turklāt ne tikai pie ieslēgta apgaismojuma, bet
arī tumsā. Līdz ar to policijas darbiniekiem ir iespējams
kontrolēt notiekošo aizturēšanas telpā jebkurā laikā un
situācijā.
Lai katrā kamerā nodrošinātu klimatu, kas atbilst
mūsdienu prasībām, ir uzlabota ventilēšanas un apkures
sistēma. Rekonstrukcijas rezultātā uzlabota arī skaņas
izolācija, restotu starpsienu aizstājot ar droši slēdzamām
metāla durvīm. Tas novērš jebkādu saziņu starp aizturētajiem, kas īpaši aktuāli ir gadījumos, ja vairākas personas
aizturētas saistībā ar vienu un to pašu likumpārkāpumu.
Šis risinājums krietni atvieglo arī darbinieku ikdienu,
novēršot troksni, kas dažkārt mēdz apgrūtināt ne tikai
policijas darbiniekus un citas aizturētās personas, bet arī
pašvaldības telpās strādājošos.
Salīdzinājumā ar situāciju iepriekš, kad policijas izolatorā bija iespējams uzņemt ne vairāk kā divas aizturētas
personas, šobrīd šis skaitlis sasniedz četras. Tas ir viens no
būtiskākajiem ieguvumiem, jo ir novērsti gadījumi, kad
policijas darbiniekiem nav iespējams izmitināt aizturētu
personu un rodas nepieciešamība to pārvest uz kādu no
tuvākajiem policijas iecirkņiem.
Policijas darbinieki pauž gandarījumu par rezultātu
un cer – lai arī šobrīd policijas aizturēto personu atpūtas
telpas kļuvušas patīkamākas, iedzīvotājiem nebūs iemesla
tajās viesoties.
Inga Auziņa

foto: Vineta bērziņa

• Reģistrēti izsaukumi Reģionālajā pašvaldības policijā –
251, reģistrēti ģimenes un kaimiņu konflikti – 15, iestādes,
kurām nepieciešama palīdzība, – 3, jebkāda veida darbība,
kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 16,
izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, – 8, gulošas personas alkohola reibumā, – 10, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 1,
izsaukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu, – 2, izsaukumi,
kas saistīti ar smēķēšanu neatļautā vietā – 1, izsaukumi, kas
saistīti ar kautiņu, – 2, izsaukumi, kas saistīti ar to, ka kāda
persona laužas durvīs, – 5, cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm – 185.
• Saņemti 22 iesniegumi.
• Aizturētas trīs personas.
• Nogādāta viena persona uz mājokli.
• Sastādīti 32 administratīvie protokoli: par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā – 2,
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – 2, par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanās diennakts tumšajā laikā
bez atstarotāja – 13, par sīko huligānismu, proti, lamāšanos
ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās – 2, par smēķēšanu neatļautās vietās – 3, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā – 1, par īpašnieka nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 3,
par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai
pazemes) piesārņošanu – 1, par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu – 1, par ļaunprātīgu nepakļaušanos pašvaldības
policijas darbinieka rīkojumam vai prasībai – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem – 3 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 34 administratīvo pārkāpumu protokoli/pazi
ņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 24 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās un bērnudārzos.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 1.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 20 dzīvnieki.

Policijas izolators
ieguvis jaunu elpu

Izolatora atklāšanas dienā RPP Ķekavas pārvaldes
priekšnieks Edijs Šaicāns

foto: Vineta bērziņa

Reģionālajā pašvaldības
policijā februārī

RPP priekšnieks M. Bomiņš stāsta par jaunā izolatora
priekšrocībām.

Piedalās grozījumu izstrādē likumā par policiju
Reģionālā pašvaldības policija aktīvi piedalījās grozījumu likumā Par policiju sagatavošanā, kas, Saeimā
gūstot atbalstu, stājās spēkā šogad, 22. februārī.
Likuma grozījumi attiecībā uz pašvaldībām paredz, ka
tās var izveidot pašvaldības policiju vai Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktajā kārtībā deleģēt atsevišķus pienākumus vai uzdevumu izpildi citai pašvaldības
policijai.
Atbilstoši likumam pašvaldības policija var deleģēt
pienākumus, ka saistīti ar likumpārkāpumu profilaksi; par
administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu
personu apsargāšanu un konvojēšanu; ar kontroli – kā
tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru
pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī ar
naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu pārkāpšanu un
to piedzīšanu.
Vaicājot par ārvalstu un Latvijas pieredzi šajā jautājumā, Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris
Bomiņš kā piemēru min Lielbritāniju, kur pakalpojuma
deleģēšanas modelis jau ilgstoši tiek veiksmīgi pielietots.
Lielbritānijas policijas darbu reglamentējošā pamatlikumā
noteikts, ka divas vai vairākas policijas struktūrvienības
var noslēgt vienošanos par jebkādas policijas funkcijas

izpildi, ja šī funkcija tiks veikta efektīvāk. Policijas funkciju deleģēšana ir visai izplatīta arī Zviedrijā, Norvēģijā
un Francijā.
Savukārt, runājot par Latvijas pieredzi, viņš uzsver,
ka mūsu valstī šāds princips tiek īstenots jau būvniecības
jomā, piemēram, Bauskas novada būvvalde apkalpo blakus esošos – Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadus,
jo pašām pašvaldībām pie neliela darba apjoma uzturēt
profesionālus nozares speciālistus ir dārgi. Deleģēšanas
līgums par apvienotās būvvaldes uzturēšanu ir starp
Jaunjelgavas un Kokneses novadiem. Visai izplatīti šādi
līgumi ir arī Latgales novados, jo vairākiem novadiem,
apvienojot resursus, ir iespējams veikt noteiktas funkcijas
par mazākām izmaksām.
Līdz ar jaunajiem likuma grozījumiem pašvaldības
policija izpilda savus pienākumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi likumā Par policiju noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi.
Atgādinām, ka Reģionālā pašvaldības policija sabiedrisko kārtību nodrošina ne tikai Ķekavas novadā,
bet, balstoties uz noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem, arī
Baldones, Inčukalna un Ikšķiles novados.
Vineta Bērziņa

