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Republikas pilsētas un novadi, kuros ir 
pašvaldības policija (78)
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Sadarbības jomas

• Sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšana, t.sk. publisku pasākumu laikā.

• Patrulēšana un reaģēšana uz notikumiem.

• Vardarbības draudu novēršana.

• Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
pasākumu nodrošināšana un kontrole.
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Visu reģionu pārvaldes ir atzinīgi 
vērtējušas izveidojušos sadarbību, 
īpaši izceļot:

•Sadarbību ar lielākām pašvaldības policijām,
kuras ar saviem resursiem iesaistās
reaģēšanā uz notikumiem, līdz ar ko
kompensējot nepietiekamu VP resursu.

•Sadarbību sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā publisko pasākumu laikā.

•Sadarbību Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanā.

•Kopīgās videonovērošanas sistēmu
izmantošanu likumpārkāpumu novēršanā un
atklāšanā.
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Valsts policijas un pašvaldības policiju iesaistītie
resursi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas un kontroles pasākumu
īstenošanā

Vidēji diennaktī iesaistīto VP un PP norīkojumu un
amatpersonu skaits, kuras iesaistītas reaģēšanā Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanas un kontroles pasākumu
īstenošana.

Valsts policija: norīkojumi ~ 150-200
cilvēki ~ 300-400

Pašvaldības policijas: norīkojumi ~ 80-100
cilvēki ~ 160-200
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Valsts policijas un pašvaldības policiju drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai laika posmā no 09.11.2020. līdz
04.05.2021.

Valsts policija: 

Preventīvi pārbaudītas telpas       133873

Uzsākti administratīvie procesi    20634

Covidpass sistēmā reģistrēto personu pārbaužu skaits:

a) veiktie zvani    187088

b) izbraukumi        55135

c) izsaukumi          301

Pašvaldības policijas: 

Preventīvi pārbaudītas telpas 143107

Uzsākti administratīvie procesi 7904

Covidpass sistēmā reģistrēto personu pārbaužu skaits:

a) veiktie zvani      51235

b) izbraukumi        8654

c) izsaukumi          498 
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Valsts policijas un pašvaldības policiju drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai ārkārtējas situācijas laikā
MĀJSĒDES kontroles pasākumu laikā no
30.12.2020. – 07.02.2021.

Valsts policija:

Iesaistītais personālsastāvs 14 942
Iesaistītie transportlīdzekļi 6769

Pašvaldības policijas:

Iesaistītais personālsastāvs 2598
Iesaistītie transportlīdzekļi 1172
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Pašvaldības policiju, kurām ir piešķirtas 
tiesības darbam ar VNR (IIIS ENŽ) 
ievadīto ierakstu skaits

17.02.2021. dati 8



Aktuālie sadarbības jautājumi
vienotās 112 platformas ieviešanas jomā

Vai pašvaldības policijām 
ir vēlme un tās ir gatavas 

pievienoties 
112 platformai!!??
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Ja jā:

• Pašvaldību policiju darbs IIIS Vienotajā notikumu reģistrā (VNR),
jo notikuma elektroniskā kartiņa būs saistīta ar VNR.

• Pašvaldību policiju norīkojumu aprīkojums ar tehniskajiem
līdzekļiem (piemēram- planšete), lai varētu izmantot Operatīvo
dienestu platformas 112 visas iespējas (piemēram statusus -
brīvs, braucu uz izsaukumu, pabeidzu darbu izsaukumā utt.).

• Pašvaldību policiju resursu un aprīkojuma uzskaite. Vai pašvaldību
policijas dos tādu informāciju iekļaušanai Operatīvo dienestu
platformā 112 un kas tādā gadījumā būs resursu vadītājs?

• Vai Rīgas PP, kas šobrīd izmanto savu informācijas sistēmu, būs
gatava turpmāk lietot VNR, jo visticamāk esošo sistēmu nebūs
iespējams salāgot ar Operatīvo dienestu platformu 112 –
nepieciešama izpēte un precizēšana.

• Pašvaldību policiju un Valsts policijas norīkojumu dislokācijas
vienota izveide.

• Nepieciešamība pēc vienota radio sakaru kanāla.
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Ja nē:

• Kādā veidā notiks izsaukumu nodošana pašvaldības
policijas norīkojumiem, ja kāda no pašvaldības policijām
neņems dalību 112 platformā?

• Kā tiks noslēgta elektroniskā notikumu kartiņa
(rezultatīvais rādītājs), ja pašvaldību policiju norīkojumi
būs apkalpojuši izsaukumu. Vai Valsts policijas resursu
vadītājs norādīs tikai to, ka informācija nodota
attiecīgajai pašvaldību policijai!?
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Izaicinājumi

• Detalizēta pienākumu noteikšana, t.sk.
reaģēšanas laiku noteikšana (MK 190.).

• Precīzāk noteiktas kompetences.

• Līdztekus ar to vērtējami vienoti minimālie
apmācību kritēriji visu pašvaldību policiju
darbiniekiem.

• Sadarbspējas stiprināšana vienlaikus ar
administratīvi teritoriālās reformas izmaiņām,
prioritāri izvirzot vienotu sistēmu un platformu
izmantošanu (pastāvošā problemātika
pārkāpumu, lēmumu (piem. nošķiršanas)
fiksēšana un tālāka identificēšana).
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Paldies par uzmanību!

Lauris Arājs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka 
vietnieks

lauris.arajs@vp.gov.lv
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