
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Koordinācijas un kontroles pārvaldes

LICENCĒŠANAS UN ATĻAUJU SISTĒMAS BIROJS
Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1009, otrā ieeja, 4.stāvs, e-pasts: as@vp.gov.lv

            
vārds, uzvārds        amats     tālrunis kab. e-pasts

Žanna Kangro priekšniece 67208188 439 as@vp.gov.lv
zanna.kangro@vp.gov.lv

Andris Melkers priekšnieka
vietnieks 67208232 433 as@vp.gov.lv

andris.melkers@vp.gov.lv

Anda Strazdiņa galvenā
inspektore 67208229 435 anda.strazdina@vp.gov.lv

Vija Kutajeva galvenā
inspektore 67208223 437 vija.kutajeva@vp.gov.lv

Dina Lejniece-
Riekstiņa vecākā speciāliste 67208100 444 dina.lejniece-riekstina@vp.gov.lv

Licencēšana un sertifikācija
ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu aprites jomā

Apmeklētāju pieņemšana: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst.14:00 – 16:00 (Rīga, Ezermalas iela 10B)

vārds, uzvārds        amats     tālrunis kab. e-pasts kompetences joma

Inta Kristapura-
Nīmane

vecākā inspektore 67208185 446 inta.kristapura-nimane@vp.gov.lv Speciālo atļauju (licenču)
izsniegšana komercdarbībai

ar ieročiem munīciju,
speciālajiem līdzekļiem,

pirotehniskajiem
izstrādājumiem,
sprāgstvielām un

spridzināšanas ietaisēm/
Pirotehniķa sertifikātu



izsniegšana / Spridzinātāja un
spridzināšanas darbu vadītāja

sertifikātu izsniegšana /
Inkasācijas caurlaižu

izsniegšana

Apsardzes darbības un detektīvdarbības licencēšana un sertifikācija,
pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju izsniegšana

Apmeklētāju pieņemšana: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst.14:00 – 16:00 (Rīgā, Ezermalas ielā 10B)

Jana Šališkina vecākā inspektore 67208201 446 jana.saliskina@vp.gov.lv

Speciālo atļauju (licenču)
izsniegšana apsardzes
darbības veikšanai un

detektīvdarbībai /
Detektīva sertifikātu

izsniegšana

Ieroču atļauju un iepriekšējās piekrišanas dokumentu (Prior consent to transfer firearms and ammunition /
Intra-community transfer of explosives) izsniegšana, ieroču un munīcijas klasificēšana

Apmeklētāju pieņemšana: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst.14:00 – 16:00 (Rīgā, Ezermalas ielā 10B)

Sjuzena Rubule vecākā inspektore 67208212 441 sjuzena.rubule@vp.gov.lv

Ieroču atļauju izsniegšana/
Iepriekšējās piekrišanas
dokumentu izsniegšana /

Ieroču un munīcijas
klasificēšana /

Reģistrēšana ieroču eksāmena
kārtošanai / Ieroču atļauju

izsniegšana



Apsardzes sertifikātu izsniegšana
Rīgā, Klusā ielā 12 k-2 (bijusī Klijānu iela 4), otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 – 12:00  (apsardzes darbinieku kvalifikācijas

pārbaudījuma kārtošana)
no plkst.12:30 – 14:30 (apsardzes sertifikātu izsniegšana un dokumentu pieņemšana (ka arī personu reģistrēšana apsardzes darbības

kvalifikācijas pārbaudījumam)

Inta Lācīte vecākā speciāliste 67208226 441 inta.lacite@vp.gov.lv

Iesniegumu pieņemšana
apsardzes darbības

kvalifikācijas
pārbaudījumam/

apsardzes sertifikātu
izsniegšana/

 Apsardzes sertifikātu
anulēšana 

Aļona Isakova vecākā speciāliste 67208224 441 alona.isakova@vp.gov.lv

Iesniegumu pieņemšana
apsardzes darbības

kvalifikācijas
pārbaudījumam/

apsardzes sertifikātu
izsniegšana/

 Apsardzes sertifikātu
anulēšana

Ieroču un munīcijas aprites kontrole / nelikumīgu medību un zvejas apkarošana / apsardzes darbības kontrole

Juris Veispals inspektors 67208202
29483667

518 nmzag@vp.gov.lv
juris.veispals@vp.gov.lv Ieroču un munīcijas

izmantošanas, pārvadāšanas
u.c. aprites noteikumu

kontrole/
Nelikumīgu medību

apkarošana /
Atbalsta nodrošināšana

institūcijām nelikumīgas
zvejas apkarošanai/

Ēriks Eleds inspektors 67208202
28160279 518 nmzag@vp.gov.lv

eriks.eleds@vp.gov.lv

Natālija Brūvere vecākā inspektore
67208179

448 natalija.bruvere@vp.gov.lv



Apsardzes darbības kontrole

Rolands Klušs inspektors 67208228 448 rolands.kluss@vp.gov.lv

Andris Muižnieks vecākais
speciālists 67208100 444 andris.muiznieks@vp.gov.lv


