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Madonas policijas iecirkņa 
pārvaldāmajā teritorijā dzīvojošie 
var justies droši

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas policijas iecirkņa priekšnieks Gundars Trops uzsver, ka 
arī šogad iecirknis ir strādājis ar labiem rezultātiem un tas ir aizvadīts veiksmīgi.

Pirms pieciem gadiem Ministru 
kabinets atbalstīja likumpro-
jektu, kas paredz 5. decembri 
noteikt kā atzīmējamu dienu —  
Policijas darbinieku dienu. Vēs-
turiski 5. decembris saistīts 
ar 1918. gadu, kad neilgi pēc 
Latvijas Republikas proklamē-
šanas Tautas Padome pieņēma 
noteikumus, kas noteica policijas 
izveidi. 5. decembris līdz ar to 
tiek uzskatīts par policijas dibi-
nāšanas gadadienu.

Šogad Policijas diena tika atzī-
mēta 4. decembrī, citādākā formātā. 
Tāpat kā iepriekš, par augstu pro-
fesionalitāti, ilggadēju un godprā-
tīgu dienesta pienākumu izpildi 
atzinības un apbalvojumus saņēma 
vairāki Madonas iecirkņa darbinieki. 
Viņu vidū arī Valsts policijas Vidze-
mes reģiona pārvaldes Madonas 
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas 
inspektore Sarmīte Utināne, kas 
dienestā aizvadījusi divdesmit pie-
cus gadus un saņēma II pakāpes 
Kriminālpolicijas Goda zīmi par 
nozīmīgu ieguldījumu noziedzības 
novēršanā un apkarošanā, priekšzī-
mīgu dienesta pienākumu pildīšanu 
un sakarā ar valsts policijas 102. 
gadadienu.

Sarmīte Utināne norāda, ka 
darbs policijā ir misija un tam ir 
jābūt aicinājumam.

— Pirms darba policijā strādāju 
Madonas rajona tautas tiesā, kur 
aizvadīju nepilnus desmit gadus. 
Gan pildīju tiesas sēžu sekretāra 
pienākumus, gan biju tiesas priekš-

sēdētāja palīgs. Pienāca dzīvē brī-
dis, kad vēlējos kaut ko mainīt, 
un pieteicos darbā uz izmeklētāja 
amatu, — atceras Sarmīte Utināne.  

— Kriminālpolicijas nodaļas in-
spektora amatā esmu nostrādājusi 
visus šos divdesmit piecus gadus, 
un ne mirkli nav bijusi doma šo 

darbu pārtraukt. Darbs nav viegls, 
tajā nedrīkst valdīt emocijas. Ir jā-
būt gatavam jebkurā brīdī analizēt 
situācijas. Tās ir dažādas, nav vien-
nozīmīgas shēmas, pēc kuras visas 
lietas tiktu risinātas. Izmeklētāja 
darbs neaprobežojas ar krimināltie-
sību pārzināšanu. Likumdošana ir 
jāzina, jāseko līdzi izmaiņām. Darbs 
nav vienveidīgs, neveicina rutīnu. 
Manuprāt, tas ir ļoti interesants. 
Pa šiem gadiem ir nāciet redzēt 
dažādas situācijas, risināt daudz-
veidīgas lietas, ir jāiemācās izfiltrēt 
notikumus, nelaist sevī emocijas. 
Protams, ne vienmēr tas izdodas, 
jo tiek domāts par lietu, analizēts, 
spriests, meklēti risinājumi. Darbi-
nieks visu laiku ir apritē, jo nekad 
nebūs tā, ka nebūs nevienas lietas. 
No vienas puses, tas ir labi, jo cilvēks 
pie noteiktas slodzes mācās noteikt 
prioritātes. Visu reizē izdarīt nevar, 
ir jāmāk sakārtot un pakārtot. Tāpat 
izmeklētāja darbs tiek kontrolēts no 
citām uzraugošajām iestādēm.

9. decembris Sarmītei bija pē-
dējā darba diena policijas dienestā.

— Ir aizvadīti divdesmit pieci 
gadi aizraujošā darbā, bet tie ir 
radījuši arī spriedzi, īpaši pēdējā 
laika notikumi valstiskā līmenī. Ir 
laiks atpūsties, bet nenožēloju ne-
vienu dienu dienestā un savā amatā. 

Pārdomājot aizvadīto laiku policijā, 
neatceros nevienu reizi, kad uz 
darbu būtu nākusi ar nepatiku, — 
pārliecību pauž Sarmīte Utināne.

Arī Kriminālpolicijas Goda zīme 
policijas darbiniecei bija negaidīts, 
bet patīkams pārsteigums.

Turpina Sarmīte: — Nebiju 
gatavojusies saņemt šādu atzinību, 
bet tas bija ļoti patīkami. Arī iepriekš 
esmu saņēmusi apbalvojumus, un 
tas liek justies īpaši pamanītam un 
novērtētam. Policijā darbinieki tiek 
novērtēti. Valsts policija attīstās, 
jaunajiem darbiniekiem noteikti 
gribas vairāk un labāk, bet viss no-
rit pakāpeniski. Policijas darbā ļoti 
nozīmīgs ir kolektīvs, tā saliedētība. 
Par saviem kolēģiem varu teikt tikai 
to labāko. Vienmēr ir palīdzējuši, 
atbalstījuši, nav lieguši savu pado-
mu. Saliedēts kolektīvs spēj sasniegt 
labus rezultātus, un Madonas iecir-
knis to ir pierādījis, strādā ar labiem 
rezultātiem. Žēl, ka šogad apstākļi 
ir citādi, nevarējām svinēt mūsu 
svētkus kopā pasākumā, bet bija pa-
domāts, lai tiktu radīta svētku izjūta.

Policijas pienākums ir aizsargāt 
personu dzīvību, veselību, tie-
sības un brīvības, īpašumu, sa-
biedrības un valsts intereses no 
noziedzīgiem un citiem prettie-
siskiem apdraudējumiem. Lielu 
darbu paveic Kriminālpolicijas 
nodaļu vadītāji un inspektori. 
Arī Madonas policijas iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļa strā-
dājusi spraigi, lai gādātu par 
apkalpojamās teritorijas iedzī-
votāju drošību un cīnītos ar 
noziedzību.

— 2020. gada 11 mēneši Mado-
nas iecirkņa Kriminālpolicijas no-
daļas kolektīvam ir pagājuši spraigi 
un aktīvi. Neraugoties uz ārkārtējo 
situāciju valstī, esam pakārtojuši 
ikdienas darbus tā, ka ierobežojumi 
un pandēmijas izplatība nav trau-
cējusi ne noziedzīgu nodarījumu 
atklāšanu, ne izmeklēšanu. Esam 
sasnieguši augstus darba rezul-
tātus, — norāda Valsts policijas  
Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas 
policijas iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas priekšniece Inga Randare.

2020. gada 11 mēnešos Ma-
donas iecirknī uzsākti 452 kri-
minālprocesi, kriminālvajāšanas 
uzsākšanai nodoti 195 kriminālpro-
cesi, izbeigti 311 kriminālprocesi, 
tai skaitā 117 šajā gadā uzsāktie, 
apturēta izmeklēšana 89 krimināl-
procesos.

— Esam atklājuši 326 nozie-
dzīgus nodarījumus, kas ir par 30 
vairāk nekā iepriekšējā gada 11 
mēnešos. Atklāti ir 11 sevišķi smagi, 
49 smagi, 219 mazāk smagi nozie-

gumi, 46 kriminālpārkāpumi. Īpašu 
uzmanību šajā gadā esam veltījuši 
nelikumīgai akcizēto preču, narko-
tiku un nelegālu ieroču apritei, kā 
arī noziedzīgā kārtā iegūtu līdzekļu 
legalizācijas atklāšanai un līdzekļu 
konfiskācijai. Esam atklājuši un at-
savinājuši 166 766 cigaretes, 270,50 
litru alkohola, 1557,50 litru deg-
vielas. Esam atklājuši narkotisko 
vielu audzētavas, personas, kuras 

glabāja, realizēja narkotiskās vielas, 
tai skaitā lielā apmērā. Konfiscēti 
ir 7 nelikumīgi šaujamieroči, 303 
patronas, 4 lādiņi, 2 ieroču aptve-
res, — iezīmē Inga Randare.

Gads ir ar tendenci, ka Ma-
donas iecirkņa apkalpojamajā 
teritorijā noziedzīgus nodarījumus 
izdarīja ne vien vietējie iedzīvotāji, 
bet samērā daudz arī citu novadu, 
pilsētu iedzīvotāji.

Policija ir sabiedrības drošības 
garants, kas ļauj justies dro-
ši, nepieciešamības gadījumā 
problēmsituāciju risināšanā tiek 
lūgta palīdzība un tā arī saņem-
ta. Iedzīvotāju uzticība policijas 
darbiniekiem ar katru gadu pa-
augstinās, un policijas darbs tiek 
novērtēts.

Policija katru dienu strādā, lai 
sabiedrība varētu justies droša un 
pasargāta. Par to, kas šobrīd aktuāls 
un kādā režīmā strādā valsts policija, 

viedokli pauž iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.
— Policija ik dienu pierāda, ka savu darbu veic atbildīgi 

un operatīvi. Īpaši „Covid-19” pandēmijas laikā — policija 
nepārtraukti strādā paaugstinātas slodzes režīmā, veicot ne 
tikai „Covid-19” pasākumu kontroli, bet arī citus ikdienas 

pienākumus. Policija dara visu, lai Latvijā „Covid-19” izplatība 
nebūtu ar vēl smagākām sekām. Esmu pārliecināts, ka bez po-
licijas atbildīgās rīcības Latvija patlaban saskartos ar smagāku 
„Covid-19” situāciju.

Mēs negribam veidot policejisku valsti, tāpēc policija 
vienmēr būs vērsta uz sadarbību, vispirms sniedzot preven-
tīvus norādījumus, savukārt likuma nepaklausīgajiem sāk 
administratīvo pārkāpumu procesu. Tai pašā laikā aicinu katru 
iedzīvotāju pārdomāt savus ikdienas paradumus, lai samazinā-
tu „Covid-19” izplatību. Tikai sadarbībā un kopā mēs spēsim 
uzveikt šo neredzamo ienaidnieku!

Lai arī policija strādā paaugstinātas slodzes režīmā, valdībā 
noteiktie pienākumi „Covid-19” izplatības samazināšanai tiek 
izpildīti ar esošajiem Valsts policijas resursiem. Piemēram, no 
9. novembra līdz 7. decembrim Valsts policija sākusi 1168 ad-
ministratīvā pārkāpuma procesus, tostarp 78 ir par pašizolācijas 
neievērošanu, 387 — par mutes un deguna aizsega nelietošanu, 
469 — par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas 
sistēmā covidpass.lv.

Kas attiecas uz covidpass.lv, no 9. novembra līdz 7. decem-
brim Valsts policijas darbinieki ir veikuši 27 103 telefona zvanus, 
4186 izbraukumus, veicot pārbaudi klātienē, un reaģējuši uz 
20 izsaukumiem. Informācijas sistēmā patlaban ir reģistrējusies 
20 261 policijas uzraudzībā esoša persona, kam nepieciešams 
ievērot pašizolāciju.

Pagājušās nedēļas nogalē Valsts policija svinēja 102. gada-
dienu. Esmu lepns par katra policijas darbinieka individuālo 
ieguldījumu valsts kopējās drošības stiprināšanā un aizsardzību 
ikdienā. Policijas veikums un devums Latvijai ir neizmērāms.

Vienlaikus gribu uzsvērt, ka pēdējo gadu laikā esam strā-
dājuši, lai Valsts policija kļūtu modernāka. Mēs arī turpināsim 
strādāt, lai Valsts policija būtu moderna, ar ērtiem darba 
apstākļiem un lai sabiedrība policijai uzticētos vairāk. Tāpat 
Valsts policijas vadītāja amatā iecēlām kompetentu un spējīgu 
ekspertu — Armandu Ruku, organizējām iekšlietu amatpersonu 
rotāciju, lai uzlabotu darba efektivitāti, bet nākotnē turpināsim 
aktualizēt jautājumu par Valsts policijas telpām, lai stiprinātu 
esošo policistu darba kvalitāti un piesaistītu jaunus darbiniekus.

Par iedzīvotāju drošību lielu 
rūpi tur Valsts policijas nodaļu 
vadītāji un inspektori. Ik gadu 
tiek apkopots gada laikā paveik-
tais, analizēta iecirkņu darbība, 
sasniegtie rezultāti un nosprausti 
jauni mērķi.

Katru gadu Vidzemes reģiona 
pārvaldāmajā teritorijā policijas 
iecirkņi strādā ar labiem rezultā-
tiem. Kā šogad vērtējama Madonas 
policijas iecirkņa darbība, stāsta 
Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Madonas policijas iecir-
kņa priekšnieks Gundars Trops.

— Kā kopumā ir vērtējams šis 
gads Madonas policijas iecirknī?

— Šāgada vienpadsmit mēnešos 
paveikts nopietns darbs, inspektori 
savu darbu veikuši ar labiem un 
teicamiem rezultātiem. Gads ir aiz-
vadīts veiksmīgi.

Salīdzinot ar aizvadīto gadu, 
vienpadsmit mēnešos reģistrēto 
notikumu ir par 139 gadījumiem 
mazāk nekā pērn, tas ir 3226. 
Noziedzīgu nodarījumu skaits ir 
pieaudzis, bet tās nav kādas no-
ziedzības tendences vai saistītas ar 
pašreizējo situāciju valstī. Šajā laika 
periodā noziedzīgi nodarījumi ir 
516, kas ir par diviem gadījumiem 
vairāk nekā pērn. Nedaudz audzis 
kriminālpārkāpumu skaits, bet 
tas vairāk ir saistīts ar nošķiršanas 
lēmumu pārkāpšanu, arī uztur-
līdzekļu nemaksāšanas procesi un 
sīkās zādzības. Šīs trīs pozīcijas 
statistiku ir pacēlušas. Pozitīvs 
rādītājs ir noziedzīgu nodarījumu 
atklāšana, kas ir par 30 gadījumiem 
vairāk nekā aizvadītajā gadā. Darbs 
ir uzlabojies. Arī atklātie krimināl-
procesi plus 13, kriminālvajāšanai 
nodoti 195. Saistībā ar izmeklēšanas 
vienkāršošanu izmeklētājiem nācis 
klāt papildu darbs, bet rezultāti 
uzlabojas. Izmeklēšanas kvalitāte 
ir augstā līmenī.

Šis gads saistībā ar „Covid-19” 
pasākumiem — personu, kuras 
atrodas pašizolācijā, pārbaudes, 
pulcēšanās ierobežojumu ievēro-
šana un citi notikumi — ir uzlicis 
papildu slodzi. Papildu pienākums 
ir arī pašvaldības policijas funkciju 
pildīšana, jo diemžēl mūsu iecirkņa 
apkalpojamajā teritorijā nav pašval-
dības policijas.

Kopumā esmu pārliecināts, ka 
Madonas policijas iecirkņa pār-
valdāmajā teritorijā dzīvojošie var 
justies droši, inspektori ir spējīgi 
reaģēt ātri un kvalitatīvi. Kopš 2018. 

gada rudens iecirknī tiek strādāts 
pēc nedaudz cita modeļa — priori-
tāri tas nozīmē, lai vairāk policijas 
darbinieku ir uz ielām un vēl ātrāk 
iespējams reaģēt uz izsaukumiem.

— Jau pavasarī, kad saskā-
rāmies ar „Covid-19”, tika iz-
sludināta ārkārtējā situācija un 
pieņemta virkne ierobežojumu, 
tika prognozēts, ka pieaugs no-
ziedzība. Vai novērota šāda ten-
dence Madonas policijas iecirkņa 
apkalpojamajā teritorijā?

— Saistībā ar dīkstāvi, bezdar-
bu, ar to, ka ģimenes vairāk laika 
bija spiestas pavadīt mājās, tika 
prognozēts vairāk zādzību, ģimenes 
konfliktu, vardarbības. Gadījumu 
skaits ir saglabājies iepriekšējo 
gadu līmenī, nav strauja krituma 
vai kāpuma, kas ļauj secināt, ka 
„Covid-19” būtiski nav veicinājis 
noziedzību.

— Diemžēl statistika rāda, ka 
joprojām augstā līmenī saglabā-

jas gadījumi, kad cieš vai iet bojā 
mazāk aizsargātie ceļu satiksmes 
dalībnieki.

— Madonas policijas iecirkņa 
apkalpojamajā teritorijā diemžēl ir 
arī bojāgājušie, tostarp ceļu satik-
smes negadījumos. Viens no šādiem 
notikumiem bija pavasarī, kad 
jaunietis pakļuva zem automašīnas 
un gāja bojā notikuma vietā. Nupat 
analogs gadījums norisinājās Varak-
ļānu pusē, kad bojā gāja vīrietis 
gados. Tāpat ir gadījumi, kad bojā 
iet personas, neievērojot ugunsdro-
šības noteikumus. Pēdējā laikā ir trīs 
šādi negadījumi, kad personas ir 
gājušas bojā. Situācija nav patīkama, 
bet cilvēkiem pašiem vairāk būtu jā-
domā par savu drošību. Piemēram, 
gājējiem jāparūpējas, lai diennakts 
tumšajā laikā uz ceļiem ir pamanā-
mi. Tāpat ekipāžas brauc, atgādina, 
dala vestes un atstarotājus, informē 
personas. Policijas primārais mērķis 
nav sodīt, bet gan norādīt, lai cilvēks 

sankcijas. Mēs rūpējamies, lai per-
sonu identitāte būtu aizsargāta un 
netiktu atklāta. Tāpat tiek pieņemti 
arī anonīmi zvani, informācija tiek 
pārbaudīta, un nekavējoties re-
aģējam. Saprotam, ka ir personas, 
kas zināmu apsvērumu dēļ nevēlas 
atklāt savus datus, tas tiek ņemts 
vērā, un sniegtā informācija tiek 
pārbaudīta.

Liels darbs tiek veikts preven-
cijas jomā — darbs ar sabiedrību. 
Tiek publicēti informatīvie mate-
riāli par dažādām lietām, skaid-
rotas situācijas gan nepilngadīgu 
personu un skolēnu izglītošanas 
jomā, gan saistībā ar mājokļu un 
cita veida drošību. Tas ir darbs, kas 
tiek veikts ikdienā.

— Kādas pārmaiņas gaidā-
mas, kādi mērķi tiek izvirzīti 
nākamajiem gadiem?

— Valsts policija no nākamā 
gada vidus paredz strukturālās 
izmaiņas, kas nozīmē, ka policijā 
būs divi dienesti — reaģēšana un 
izmeklēšana. Lielāks amatpersonu 
skaits tiks virzīts tieši reaģēšanai. 
Tas nozīmē, ka vairāk policijas 
norīkojumu atradīsies reģionā un 
izsaukumam tuvākais izbrauks un 
strādās uz vietas.

Šobrīd jau reaģēšanas grupa 
ir saņēmusi jaunos formastērpus, 
bet līdz gada beigām, izņemot 
kriminālpolicijas nodaļu, pārējie 
policijas darbinieki saņems šos 
formastērpus. Automašīnām jau ir 
jaunais trafarējums, kas dod citu 
skatījumu, un sabiedrība sāk pierast 
pie šīm automašīnām. Apstākļi ir 
labi, tehniskā bāze nodrošināta, 
atliek darboties.

Viens no mērķiem ir kadru po-
litikas jautājums motivēt cilvēkus 
nākt pieteikties dienestam. Pašlaik 
notiek paaudžu maiņa, jauni darbi-
nieki ir nepieciešami. Kolektīvs ir 
pieredzējis, draudzīgs, izpalīdzīgs. 
Jaunie kolēģi tiek uzņemti ar prie-
ku, apmācīti. Tāpat viņi parāda arī 
labus rezultātus, nāk ar jaunām 
dvesmām, redzējumu, kas ir viņu 
devums, pienesums kopējam dar-
bam, labiem rezultātiem.

Sekosim līdzi tendencēm, uzla-
bosim komunikāciju ar sabiedrību, 
vairāk stāstīsim par labajām lietām, 
lai sabiedrība vēl vairāk varētu jus-
ties droši.

Manā skatījumā, Madonas po-
licijas iecirknis ir progresīvs un 
iet laikam līdzi, izvērtējam to, kas 
ir bijis, mācāmies no pieļautajām 
kļūdām, izdarām secinājumus un 
virzāmies uz priekšu.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Madonas iecirkņa statistikas rādītāji  
par 2020. gada vienpadsmit mēnešiem

•	 Reģistrētie notikumi Madonas policijas iecirknī — 
3226.

•	 Noziedzīgi nodarījumi — 516.

•	 Sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi — 13.

•	 Smagi noziedzīgi nodarījumi — 98.

•	 Mazāk smagi noziedzīgi nodarījumi — 306.

•	 Kriminālpārkāpumi — 62.

•	 Madonas policijas iecirkņa apkalpojamā teritorija: 
Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu, Ērgļu 
novads.

Turpina Kriminālpolicijas no-
daļas priekšniece: — Esam atklājuši 
lietu, kur Ērgļos no veikala tika 
nozagts seifs ar naudu, smagus 
miesas bojājumus, kuru rezultātā 
iestājās personas nāve, esam atklā-
juši un aizturējuši personu grupu 
sešu cilvēku sastāvā, kuri veica 
dažādas zādzības no īpašumiem, 
tajos iekļūstot. 2020. gada februāra 
beigās aizturējām personas — Krie-
vijas un Igaunijas pilsoņus, kuri 
nodarbojās ar nelikumīgu cigarešu 
pārvadāšanu, īpaši aprīkojot tran- 
sportlīdzekli. Šāgada maijā uzsā-
kām kriminālprocesu par nozie-
dzīgā kārtā iegūtu līdzekļu legali-
zāciju lielā apmērā, uzliekot arestu 
naudai vairāk nekā 355 tūkstošu 
apmērā.

Šāgada augustā tika noskaidro-
ta un aizturēta trīs personu grupa, 
kura regulāri nodarbojās ar deg-
vielas zādzību no traktortehnikas. 
Savukārt septembrī tika noskaidro-
tas personas, kuras 25. septembrī 

veica veikala „top!” dedzināšanu 
Varakļānos, drīzumā kriminālpro-
cess tiks nodots kriminālvajāšanas 
uzsākšanai.

Inga Randare uzsver: — Mado-
nas iecirknī ir radīti visi apstākļi, 
lai amatpersonas varētu kvalitatīvi 
veikt savu darbu, — ir pietiekams 
materiāli tehniskais nodrošinā-
jums, kolektīvs ir profesionāls, 
centīgs, ir veiksmīga sadarbība 
starp nodaļām iecirknī.

Gadu gaitā ir izveidojusies 
pozitīva sadarbība ar prokuratūru 
un tiesu, kas veicina kvalitatīvu 
darbu un augstus sasniegtos darba 
rezultātus. Šajos smagajos apstāk-
ļos, kādi ir šajā gadā, kolektīvs 
nav zaudējis drosmi, optimismu, 
strādā ar pilnu atdevi, lai uzsākta-
jos kriminālprocesos tiktu panākts 
taisnīgs tiesību noregulējums. Piln-
veidojam savas zināšanas, iemaņas, 
metodes, lai efektīvi veiktu cīņu ar 
noziedzību un mūsu apkalpojamās 
teritorijas iedzīvotāji justos droši.

Sarmīte Utināne saņem II pakāpes Kriminālpolicijas Goda zīmi par nozīmīgu 
ieguldījumu noziedzības novēršanā un apkarošanā, priekšzīmīgu dienesta 
pienākumu pildīšanu un sakarā ar valsts policijas 102. gadadienu.

— Neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī, esam pakārtojuši ikdienas 
darbus tā, ka ierobežojumi un pandēmijas izplatība nav traucējusi 
ne noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, ne izmeklēšanu, — norāda 
Kriminālpolicijas nodaļas priekšniece Inga Randare.

atceras un ievēro, tiek informēts 
un saprot, ka tas tiek darīts cilvēka 
paša drošībai.

— Policija ir sabiedrības dro-
šības garants, bet kā sabiedrība 
iesaistās policijas darbā?

— Jāsaka paldies sabiedrībai 
par sapratni un sniegto atbalstu, 
īpaši šajā kovida laikā. Cilvēkiem 
rūp drošība, līdz ar to sabiedrība 
ziņo, informē, seko, lai nenorisinās 
nekārtības. Ar katru gadu situācija 
uzlabojas, iedzīvotāji kļūst aktīvāki. 
Tas liecina par to, ka iedzīvotāji 
uzticas policijai. Sabiedrība ir liels 
atbalsts policijai, pateicoties tai, 
tiek atklātas un novērstas daudzas 
lietas, tāpat arī neatgriezeniskas 
sekas, kas var rasties no kāda no-
darījuma, personu neapdomīgas 
rīcības, tiek laikus apturētas, un 
nenotiek lielākas nelaimes. Piemē-
ram, automašīnas vadīšana alkoho-
la reibumā bieži vien tiek atklāta, 
pateicoties sabiedrības līdzdalībai 
un atbalstam, jo policijas darbinieki 
ir spējuši ātri reaģēt.

Nevajag baidīties ziņot par 
pārkāpumiem, neapdomīgu rī-
cību. Policija strādā pie personu 
datu aizsardzības, un šie dati 
netiek izpausti, tāpēc nevajadzētu 
satraukties par informācijas datu 
noplūdi vai to, ka tiks vērstas kādas 


