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Jaunumi

Kā jau iepriekš ziņojām, lai uzraudzītu, vai tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības prasības, arvien biežāk Valsts policija veiks
pēkšņas masveida pārbaudes. Aizvadītajā nedēļas nogalē šādas pārbaudes tika īstenotas gan sabiedriskajā transportā, gan
tirdzniecības vietās. Trīs dienu laikā kopumā tika īstenotas 1 164 pārbaudes, kuru laikā tika konstatēti 739 pārāpumi, kuri
lielākoties saistīti ar mutes un deguna aizsega nelietošanu vai to nepareizu lietošanu. Trīs dienu laikā, kad tika veiktas pārbaudes
kopumā tika uzsākti 84 administratīvā pārkāpuma procesi, 667 gadījumos likumsargi deva preventīvus norādījumus. Jāpiemin, ka
visvairāk pārkāpumi tika konstatēti sestdien, kad tika veiktas pēkšņas pārbaudes sabiedriskajos transportos.
Piektdien, 8. oktobrī, laika posmā no 12.00 līdz 14.00 likumsargi visā Latvijā veica 334 pārbaudes sabiedriskajā transportā, tostarp
17 pārbaudes tika veiktas vilcienos. Kopumā likumsargi konstatēja 177 pārkāpumus saistībā ar mutes un deguna aizsega
nelietošanu vai nepareizu lietošanu, tika uzsākti 23 administratīvā pārkāpuma procesi un dotas 154 preventīvas norādes.
Turpinot veikt pēkšņās masveida pārbaudes, sestdien, 9. oktobrī, likumsargi divu stundu laikā visā Latvijā veica 352 pārbaudes
dažādos sabiedriskajos transportos, no tām 27 pārbaudes tika veiktas vilcienos. Likumsargi kopumā konstatēja 321 pārkāpumu,
bet 43 gadījumos tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu vai tā nepareizu
lietošanu.
Jāatzīst, ka vairums pārkāpumu, kad iedzīvotāji nav lietojuši vai nepareizi lietojuši mutes un deguna aizsegus sabiedriskajā

transportā ir konstatēti Rīgas reģionā. Kopumā likumsargi devuši 259 preventīvus norādījumus, bet 38 gadījumos tika uzsākti
administratīvā pārkāpuma procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu.
Tāpat, svētdien, 10. oktobrī, no pulksten 13.00 līdz 15.00 visā Latvijā Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju veica pēkšņas
preventīvas pārbaudes tirdzniecības vietās, lai uzraudzītu, vai tiek ievēroti visi epidemioloģiskie drošības norādījumi – īpaši mutes
un deguna aizsega lietošana.
Divu stundu laikā likumsargi veica pārbaudes 478 tirdzniecības vietās visā Latvijā. Kopumā tika pārbaudītas 779 personas un tika
konstatēts 241 pārkāpums, 18 gadījumos tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu
vai tā nepareizu lietošanu, bet vairumā gadījumu tika dotas preventīvas norādes – 223 gadījumos.
Vēršam uzmanību, ka šādas pēkšņas pārbaudes jeb “zibakcijas” tiks veiktas arī turpmāk. Tāpat policija turpina uzraudzīt citas
noteiktās drošības prasības, kas noteiktas, lai mazinātu epidemioloģiskos riskus.
Tāpat skaidrojam, ka ne tikai policija, bet arī dažādu citu uzraugošo un kontrolējošo iestāžu, kas savā kompetencē veic kādas
inspekcijas vai pārbaudes, ir vienojušās par efektīvāku sadarbību kontrolē. Turpmāk katra šāda iestāde, dodoties standarta
pārbaudēs, pie viena arī vērtēs noteikto ierobežojumu un drošības prasību ievērošanu. Tādējādi uzraugošās iestādes vienlaikus
pārbaudīs, piemēram, to, vai pakalpojumu sniedzēji klientiem pārbauda sertifikātus, vai novērš drūzmēšanos un vai lieto sejas
aizsargmaskas.
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot visus drošības pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu turpināt ikdienas gaitas
bez pastiprinātiem ierobežojumiem, jo tikai visi kopā mēs varam apturēt Covid – 19 infekcijas izplatību!
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