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Ievads: Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu 
iecirkņa priekšnieka uzruna 

Mēs esam jūsu drošībai!
Labdien, Talsu, Rojas un Dundagas novadu iedzīvotāji!

2009. gada otrajā pusē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī 
sākts īstenot Eiropas Komisijas direktorāta programmas „Noziedzības profilakse un 
apkarošana” atbalstītais projekts „Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību 
vērsts policijas darbs”.

Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrības uzticību policijai, attīstot sabiedrības 
un policijas partnerību, policijas darba plānošanā un vērtēšanā iesaistot sabiedrības 
pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas. Īpaša uzmanība tiek veltīta likumpārkāpumu 
profilaksei un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem.

Eiropas Savienības valstīs pašreiz izplatīta policijas darbības filozofija, ko dēvē par community policing jeb uz sabiedrību 
vērsts policijas darbs. Jaunās uz sabiedrību vērstās policijas darbības filozofijas galvenās komponentes ir: 1) sadarbība 
(partnerattiecības) ar sabiedrību un 2) problēmu risināšana, nevis tikai seku likvidēšana. Mūsdienu policijas dar-
ba filozofija galvenokārt izpaužas policijas sadarbībā ar sabiedrību, risinot ar noziedzību un sabiedriskās kārtības 
traucējumiem saistītās problēmas.

Atbilstoši jaunajai izpratnei cīņa ar noziedzību ir policijas un sabiedrības kopīgs uzdevums. Tas nosaka pavisam atšķirīgas 
attiecības starp policiju un iedzīvotājiem. Policijai jāatsakās no monopola par cīņu ar noziedzību, bet sabiedrībai jāatzīst, 
ka tā šajā procesā ir līdzatbildīga. Saskaņā ar jauno filozofiju policijai cieši jāsadarbojas ar sabiedrību, uzklausot vietējo 
pašvaldību amatpersonu viedokli un aktīvi iesaistot tās esošo problēmu risināšanā.

Pamatā ir darbs, iesaistot sabiedrību un reaģējot vienlīdz nopietni gan uz smagiem, gan uz šķietami „mazsvarīgiem” 
noziegumiem un izmaiņām apkārtējā vidē. 

Policija, kas ir sabiedrības daļa, sniedz profesionālu un kompetentu palīdzību vietējā sabiedrībā radušos problēmu 
risināšanā, vada un koordinē šo procesu. Šāds policijas darbības veids, kas galvenokārt vērsts uz reaģēšanu uz izsau-
kumiem un noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un parasti izpaužas dažādu represīvu pasākumu izmantošanā, iziet 
ārpus tradicionālā modeļa ietvariem.

Sadarbība tiek izprasta divējādi: 1) kopīgi darbojoties, policija un pilsoniskā sabiedrība nosaka prioritātes cīņā ar 
noziedzību un uztur sabiedrisko kārtību tuvējā apkārtnē; 2) iedzīvotāji atzīst, ka ne tikai policija, bet arī viņi paši ir 
atbildīgi par sabiedrisko kārtību un drošību.

Viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem ir rūpes par savu iedzīvotāju labklājību, tostarp par drošu vidi. 
Tādējādi pašvaldību amatpersonām aktīvi jāiesaistās tās iedzīvotāju esošo problēmu risināšanā, tajā skaitā arī 
likumpārkāpumu. 

2009. gada nogalē Talsu iecirkņa policijas darbinieki veica novadu iedzīvotāju aptauju par sabiedriskās kārtības 
un drošības jautājumiem, lai noskaidrotu tieši novadu iedzīvotāju viedokli par sabiedrisko kārtību un drošību viņu 
dzīvesvietas apkaimē.

Apkopojot aptaujas rezultātus, policija ieguva informāciju par iedzīvotāju drošības izjūtu viņu dzīvesvietas apkaimē, 
galvenos nedrošības iemeslus, nedrošās vietas gan dienā, gan naktī. Tāpat tika noskaidrots, kādas problēmas novada 
iedzīvotāji uzskata par galvenajām, kas tuvākajā laikā būtu jāatrisina viņu dzīvesvietas apkaimē. 

Iedzīvotāji visbiežāk norādīja gan uz pārkāpumiem, kam policija varbūt līdz šim netika pievērsusi uzmanību, jo tās 
neietilpa policijas darba prioritāšu sarakstā, gan uz to, ka līdzšinējā policijas darbība nav bijusi pietiekami efektīva. 
Tāpat atklājās, ka bieži vien norādītie aktuālie nedrošības iemesli, kas tuvākajā laikā būtu jāatrisina, nebūt nav saistīti 
tikai ar policijas darbības sfēru vien. Tas liecina, ka par iedzīvotāju drošības izjūtu nav atbildīga vienīgi policija. 
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Aptauja dod iespēju iedzīvotājiem novērtēt policijas darbu, kā arī norādīt uz tām problēmām, kas, pēc iedzīvotāju 
domām, būtu policijai jārisina, lai viņi varētu justies droši. Tādējādi, līdzdarbojoties policijas prioritāšu noteikšanā, 
iedzīvotājiem ir iespēja ietekmēt policijas darbību tieši viņiem svarīgu jautājumu risināšanā.

Aptaujas rezultāti liek pārdomāt Talsu iecirkņa darbības virzienus, vienlīdz par aktuāliem atzīstot gan valdības, gan 
Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas noteiktās prioritātes, gan iedzīvotāju noteiktās prioritātes.

Nobeigumā vēlos pateikt paldies visiem, kas atrada laiku aizpildīt anketas, lai noskaidrotu jūsu viedokli par sabiedrisko 
kārtību un drošību, kas mums bija svarīgs, plānojot savu darbu 2010. – 2012. gadam.

Ar cieņu –

Normunds Grūbis,
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes
Talsu iecirkņa priekšnieks
(amats līdz 2010. gada 31. martam)
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Pirmā nodaļa: Talsu iecirkņa darba prioritātes 
2010. – 2012. gadam (kopsavilkums)

Mērķis:
I Palielināt iedzīvotāju uzticības un apmierinātības līmeni ar 
policijas darbu

Mērķis:
II Vairot Talsu, Rojas un Dundagas novadu iedzīvotāju drošības 
izjūtu, samazinot likumpārkāpumu skaitu

1. uzdevums: informēt plašāku sabiedrību par policijas dar-
bu, strādājot ciešā sadarbībā ar citiem partneriem

1. uzdevums: izveidot ciešu sadarbību ar novadu 
pašvaldībām, informējot tās par sabiedrības uzrādītajām 
drošības problēmām, meklējot kopīgus risinājumus

Aktivitātes:
Plānošanas dokumenta sagatavošana par policijas darba 
prioritātēm.
Darba plāna apspriešana ar sadarbības partneriem 
(pašvaldībām, skolām, uzņēmējiem, NVO u.c.).
Sniegt pārskatu par padarīto sabiedrības uzrādīto drošības 
problēmu risināšanā.

Aktivitātes:  Kopīgiem spēkiem risināt šādas problēmas:
Nepietiekams apgaismojums;•	
Klaiņojoši dzīvnieki;•	
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas novados;•	
Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole;•	
Alkohola lietošana publiskās vietās;•	
Sabiedrības uzrādīto nedrošo vietu labiekārtošana •	
Talsu, Rojas un Dundagas novadā.

2. uzdevums: reizi gadā noskaidrot vietējo iedzīvotāju vie-
dokli par drošības problēmām un drošības izjūtu viņu 
dzīvesvietā

2. uzdevums: īstenot aktivitātes, zādzību skaita samazinā-
šanai Talsu, Rojas un Dundagas novadā 

Aktivitātes:
Katra gada nogalē veikt vietējo iedzīvotāju aptauju par viņu 
drošības izjūtu, apmierinātību ar policijas darbu, noskaidrot 
aktuālās drošības problēmas u.c. jautājumus.

Aktivitātes:
Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par personiskās drošības 
aspektiem. Īstenot aktivitātes, kas orientētas uz zādzību 
skaita samazināšanu no dzīvokļiem, veikaliem un 
automašīnām; novērst velosipēdu zādzības.

3. uzdevums: risināt tās problēmas, kuras uzrādījusi vietējā 
sabiedrība

3. uzdevums: policijas kompetences ietvaros risināt jauniešu 
antisociālās uzvedības izpausmes

Aktivitātes:
Iedzīvotāju aptaujas rezultātus izmantot policijas darba 
plānošanai un sadarbībai ar citiem sabiedrības partneriem.

Aktivitātes: 
Policijas darbinieki sadarbībā ar citām institūcijām 
kontrolēs jauniešu atrašanos uz ielas ārpus atļautā laika. 
Nepilngadīgo lietu inspektori piedalīsies vecāku sapulcēs, 
informējot vecākus par viņu atbildību attiecīgajā bērna 
vecuma periodā, kā arī par nepilngadīgo biežāk izdarītajiem 
likumpārkāpumiem. Īstenos reidus, regulāru jauniešu 
pulcēšanās vietu apsekošanu.  Īstenos aktivitātes, lai 
vairotu jauniešu zināšanas par personisko drošību (lekcijas, 
diskusijas, ekskursijas).

4. uzdevums: uzlabot policijas darbinieku saskarsmes pras-
mes

4. uzdevums: īstenot aktivitātes ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai

Aktivitātes:
Nodrošināt nepieciešamo apmācību policijas darbinie-
kiem.

Aktivitātes:
Policija risinās dragreisu problēmu.  Iesaistīt ceļu satiksmes 
noteikumu kontrolē iecirkņu inspektorus, īpašu uzmanību 
pievēršot ātruma ievērošanai apdzīvotās vietās.

5. uzdevums: īstenot aktivitātes alkohola tirdzniecības 
kontrolei un tā lietošanas kontrolei publiskās vietās

Aktivitātes:
Policija apkaros nelegālā alkohola tirdzniecības vietas. 
Policija sauks pie administratīvās atbildības personas, 
kas lietos alkoholu sabiedriskās vietās. Policija kontrolēs 
alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem.
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Otrā nodaļa:  
Policijas darba plānošanas ietvars

Plānojot Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa (turpmāk – Talsu iecirknis) darba prioritātes, tiek 
ņemti vērā vairāki būtiski aspekti un vairāku institūciju iepriekš veiktais plānošanas darbs. 

Pirmkārt, tiek ņemtas vērā valdības1 un Iekšlietu ministrijas izvirzītās darba prioritātes2, kuras ir saistošas Valsts polici-
jai un tās struktūrvienībām.

Otrkārt, tiek ņemtas vērā Valsts policijas izvirzītās nacionālās prioritātes viena gada periodam3, balstoties uz iepriekšējā 
gada darbības rezultātu – statistikas – analīzi.

Treškārt, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darba plāns4 nosaka tās prioritātes, kuras ir aktuālas konkrētam 
reģionam un kuras būs saskaņotas ar Valsts policijas noteiktajām nacionālajām prioritātēm, kā arī balstoties uz 
īpašajām tikai šajā reģionā aktuālajām drošības problēmām.

Ceturtkārt, lai kādai no aktuālām problēmām valstī pievērstu īpašu uzmanību un vienotos par vairāku institūciju 
sadarbību, tiek izstrādātas dažādas koncepcijas un programmas, kuru izpilde kļūst saistoša ikvienai policijas institūcijai 
sadarbībā ar vietējām un/vai nacionālām institūcijām (piemēram, citas ministrijas, pašvaldības, NVO, rehabilitācijas 
centri u.c.). Piemēram, „Nacionālās drošības koncepcija”, „Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013.gadam”, 
„Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2010. – 2014. gadam” (programma vēl 
nav pieņemta, atrodas izstrādes stadijā) vai „Valsts programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013. gadam”, 
vai „Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma 2006. – 2010. gadam”.

Piektkārt, Talsu iecirknis analizē savus darba rādītājus un tās rīcībā esošo informāciju.

Būtisks policijas darba plānošanas instruments ir vietējo iedzīvotāju viedoklis par:
viņu drošības izjūtu, •	
policijas darba kvalitāti, •	
aktuālākajām drošības problēmām tajā apkaimē, kurā viņi dzīvo. •	

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana nozīmē sabiedrības iesaistīšanu vietējo drošības problēmu apzināšanā un pēc 
tam arī risināšanā. Sabiedrības viedoklis palīdz Talsu iecirkņa policijas darbiniekiem vienlaikus izvērtēt gan sava dar-
ba kvalitāti, gan izvirzīt darba prioritātes nākamajam periodam. 

1 Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. // http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=189006 
2 Iekšlietu ministrijas 2010. gada darba plāns// nepublicēts
3 Valsts policijas 2010. gada darba plāns. Apstiprināts ar Valsts policijas 28.12.2009. pavēli Nr.1892// http://www.vp.gov.lv/?sadala=474 
4 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 2010. gada darba plāns// nepublicēts
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Trešā nodaļa: 
Talsu, Rojas, Dundagas iedzīvotāju aptauju rezultāti 

2009. gada decembrī tika veikta vietējās sabiedrības viedokļa izpēte gan par iedzīvotāju drošības izjūtu vietējā apkaimē 
un aktuālākajām drošības problēmām, gan lai precīzāk analizētu tieši Talsu iecirkņa policistu darbu. Piemēram, par 
iecirkņa inspektoru atpazīstamību, par iespējamām iedzīvotāju un policijas sadarbības formām, kā arī par sabiedrības 
informēšanu par policijas darbu un citiem jautājumiem.

Novadu iedzīvotāji biežāk uzticas Valsts policijai salīdzinājumā ar visas Latvijas iedzīvotājiem. 68% novadu iedzīvotāju 
pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas, bet visas Latvijas iedzīvotāji – 65%. Kopumā uzticība Valsts policijai visā Latvijā ir 
augusi – no 45% 2007. gadā, līdz 65% – 2009. gadā.

Galvenie neuzticēšanās iemesli Valsts policijai novados: 21% gadījumu tiek norādīts, ka policisti slikti strādā, nav redza-
mi ikdienā, nedara neko. Retāk – 14% gadījumu – minēta personīga negatīva pieredze saskarsmē ar Valsts policiju, 
bet 13% norāda uz korupciju, kukuļņemšanu Valsts policijā.

Galvenie uzticēšanās iemesli minēti – 24% kā iemeslu minēja faktu, ka policija strādā, veic savus pienākumus un 
nodrošina kārtību. 16% norāda, ka policija rada drošības sajūtu, aizstāv un palīdz iedzīvotājiem. 12% uzskata, ka nav 
iemesla neuzticēties, jo viņiem nav bijusi personiska negatīva pieredze. Savukārt 1/10 uzskata, ka kādam ir jāuzticas 
un policija ir tā institūcija, kurai būtu jāuzticas.

Kā pozitīvu iezīmi var minēt, ka 90% novadu iedzīvotāju uzskata, ka katram pašam jāiesaistās savas dzīvesvietas 
drošības problēmu risināšanā. 75% norāda, ka jūtas droši savā dzīvesvietā, un 64% uzskata, ka policija ir viegli sas-
niedzama un pieejama.

Aptauja atklāj jomas, kurām Valsts policijai būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Piemēram, 39% uzskata, ka sabiedriskā 
kārtība nav nodrošināta, bet 56% – ka pilnībā nodrošināta. Tikai 50% uzskata, ka Valsts policija ir informēta par to, 
kas uztrauc vietējos iedzīvotājus attiecībā par viņu drošību. Tikai 47% novadu iedzīvotāju piekrīt, ka tās problēmas, 
par kurām Valsts policija ir informēta, tiek arī risinātas. 

3. 1. Talsu novada iedzīvotāju domas par sabiedrisko drošību

Talsu novada iedzīvotāju aptaujas par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem gaitā policijas darbinieki ieguva 
410 Talsu novada iedzīvotāju anketas. 

Atbildot uz jautājumu „Cik droši ir dzīvot jūsu apkaimē5?”, 67% atbildējuši, ka jūtas droši. Nedroši jūtas 28% aptaujāto. Tie, 
kas atbildējuši „diezgan nedroši” vai „ļoti nedroši”, visbiežāk minējuši šādus iemeslus: 

apgaismojuma neesamība vai nepietiekams apgaismojums;•	
jauniešu kompānijas;•	
alkohola reibumā esošas personas;•	
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana;•	
klaiņojoši dzīvnieki;•	
zādzības.•	

Nedrošības iemesli sakrīt ar tām visaktuālākajām piecām problēmām, kuras minētas, atbildot uz jautājumu „Cik liela 
ir sekojošo likumpārkāpumu un sociālo parādību ietekme uz dzīves kvalitāti jūsu apkaimē?”.

Uz jautājumu „Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu apkaimē dienas laikā?” visbiežāk minētās vietas ir konkrētas ielas, ceļa 
posmi, vietas centrā, piemēram, autobusa pietura, konkrēts veikals, pasts u.tml.

Uz jautājumu „Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu apkaimē nakts/diennakts tumšajā laikā?” visbiežāk minētās vietas ir 
veikals, autoosta, autobusu pietura, parks, iela.

5   Par apkaimi tiek uzskatīta teritorija, kas ir apmēram 15 minūšu gājienā (visos virzienos) no dzīvesvietas.
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Atbildot uz jautājumu „Lūdzu, miniet aktuālākās problēmas jūsu apkaimē, kuras būtu jāatrisina tuvākajā laikā?”, novada 
iedzīvotāji nosaukuši vairāk nekā 500 problēmu, kas būtu jāatrisina viņu apkaimē. Apkopojot tās, var izdalīt trīs šādas 
aktuālākās problēmas:

apgaismojuma nodrošināšana;•	
jaunieši•	  (klaiņošana, alkohola lietošana, trokšņošana un pulcēšanās pie veikaliem, atrašanās uz ielas pēc plkst. 
22.00 utt.);
alkohola lietošana, atrašanās alkohola reibumā sabiedriskās vietās.•	

3. 2. Rojas novada iedzīvotāju domas par sabiedrisko drošību

Rojas novada iedzīvotāju aptaujas par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem gaitā policijas darbinieki ieguva 
137 novada iedzīvotāju anketas. 

Atbildot uz jautājumu „Cik droši ir dzīvot jūsu apkaimē?”, 77% atbildējuši, ka jūtas droši. Nedroši jūtas 23% aptaujāto. Tie, 
kas atbildējuši „diezgan nedroši” vai „ļoti nedroši”, visbiežāk minējuši šādus iemeslus: 

apgaismojuma neesamība vai nepietiekams apgaismojums;•	
jauniešu kompānijas;•	
alkohola reibumā esošas personas;•	
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana;•	
klaiņojoši suņi.•	

Uz jautājumu „Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu apkaimē dienas laikā?” visbiežāk minētās nekonkrētās vietas ir: 
Rojas pagastā – pie kultūras nama, konkrētu veikalu apkārtne, piemēram, „Maxima”, „Top”, „Riestu” u.tml.•	
Mērsraga pagastā – mols, baptistu baznīcas apkārtne.•	

Uz jautājumu „Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu apkaimē nakts/diennakts tumšajā laikā?” visbiežāk minētās konkrētās 
vietas: 

Rojas pagastā•	  – pie Kultūras centra, Talsu un Saules ielu krustojums, kafejnīca „Pērle”, veikala „Top” apkārtne, pie 
veikala „Maxima”.
Mērsraga pagasts•	  – baptistu baznīcas apkārtne, pie benzīntanka, mols.

Atbildot uz jautājumu „Lūdzu, miniet aktuālākās problēmas jūsu apkaimē, kuras būtu jāatrisina tuvākajā laikā?”, novada 
iedzīvotāji nosaukuši ap 200 problēmu, kas būtu jāatrisina viņu apkaimē. Apkopojot tās, var izdalīt šādas trīs aktuālākās 
problēmas:

nepietiekams apgaismojums;•	
ceļu satiksmes noteikumu neievērošana;•	
jaunieši•	  (alkohola reibumā, klaiņošana, drūzmēšanās pie veikaliem, atrašanās uz ielas pēc plkst. 23.00).

Atbildot uz jautājumu, „Cik liela ir sekojošo likumpārkāpumu un sociālo parādību ietekme uz dzīves kvalitāti jūsu apkaimē”, 
piecas visaktuālākās problēmas (būtiskākās parādības) norādītas šādas (pēc aktualitātes):

slikts ielu, pagalmu apgaismojums;•	
klaiņojoši dzīvnieki;•	
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi;•	
cilvēki narkotisko vai alkoholisko vielu reibumā;•	
jaunieši, kas blandās pa ielām.•	
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3. 3. Dundagas novada iedzīvotāju domas par sabiedrisko 
drošību

Dundagas novada iedzīvotāju aptaujas par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem gaitā policijas darbinieki 
ieguva 43 novada iedzīvotāju anketas. 

Atbildot uz jautājumu „Cik droši ir dzīvot jūsu apkaimē?”, 86% atbildējuši, ka jūtas droši. Nedroši jūtas 12% aptaujāto. 
Tie, kas atbildējuši „diezgan nedroši” vai „ļoti nedroši”, visbiežāk minējuši šādus iemeslus: 

klaiņojoši suņi;•	
apgaismojuma neesamība vai nepietiekams apgaismojums;•	
jauniešu kompānijas;•	
alkohola reibumā esošas personas;•	
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana.•	

Nedrošības iemesli sakrīt ar tām visaktuālākajām piecām problēmām, kuras minētas, atbildot uz jautājumu „Cik liela 
ir sekojošo likumpārkāpumu un sociālo parādību ietekme uz dzīves kvalitāti jūsu apkaimē?”.

Uz jautājumu „Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu apkaimē dienas laikā?” visbiežāk minētās vietas ir konkrēti veikali, 
kafejnīcas u.tml.

Atbildot uz jautājumu „Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu apkaimē nakts/diennakts tumšajā laikā?”, visbiežāk minētās vie-
tas ir veikals, autoosta, autobusu pietura, parks, iela.

Atbildot uz jautājumu „Lūdzu, miniet aktuālākās problēmas jūsu apkaimē, kuras būtu jāatrisina tuvākajā laikā?”, no-
vada iedzīvotāji nosaukuši ap 60 problēmām, kas būtu jāatrisina viņu apkaimē. Apkopojot tās, var izdalīt trīs šādas 
aktuālākās problēmas:

alkohola lietošana, atrašanās alkohola reibumā sabiedriskās vietās, nelegālā alkohola tirgošana;•	
ceļu satiksmes noteikumu neievērošana;•	
klaiņojoši dzīvnieki.•	

90% no visiem trīs novadu iedzīvotājiem uzskata, ka katram pašam jāiesaistās savas dzīvesvietas drošības problēmu 
risināšanā. 37% Dundagas novada iedzīvotāju, 52% Talsu novada iedzīvotāju un 50% Rojas novada iedzīvotāju 
uzrādījuši, ka būtu gatavi sadarboties ar policiju vietējo problēmu risināšanā. 

Galvenās sabiedrības un policijas sadarbības formas minētas – 63% respondentu norādījuši, ka labprāt pieskatītu 
kaimiņa īpašumu viņa prombūtnes laikā. Aptuveni 1/2 novadu iedzīvotāju labprāt piedalītos talkās, sakopjot apkārtni, 
lai padarītu to drošāku, kā arī ziņotu policijai par svešām, nepiederošām personām un transporta līdzekļiem savā 
dzīvesvietā. 33% izsaka gatavību sniegt informāciju policijai pa anonīmo tālruni. ¼ iedzīvotāju labprāt piedalītos 
diskusijās ar policijas darbiniekiem par aktuālām drošības problēmām. Un tikai 15% būtu gatavi veikt brīvprātīgās 
patruļas darbu.
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Ceturtā nodaļa: 
Mūsu prioritātes un to ieviešana 

Iepazīstoties gan ar novadu iedzīvotāju uzrādītajām vietējās apkaimes problēmām, gan analizējot policijas rīcībā esošo 
informāciju, par 2010. - 2012. gada prioritātēm Talsu iecirknis izvirza šādus mērķus: 1) paaugstināt iedzīvotāju uzticības 
un apmierinātības līmeni ar policijas darbu un 2) vairot iedzīvotāju drošības izjūtu, samazinot likumpārkāpumus.

Paaugstināt iedzīvotāju uzticības un apmierinātības līmeni ar policijas darbu

Sabiedrības uzticība un sabiedrības apmierinātība ar policijas darbu ir galvenais mērķis visām policijas darbībām. 
Šobrīd aptaujas liecina, ka uzticamības un apmierinātības rādītāji ir augstākie pēdējo trīs gadu laikā un ir sasnieguši 
tādu līmeni, kas raksturo uzticamību policijai arī citur Eiropā. Taču Talsu iecirknis nedomā apstāties pie sasniegtajiem 
rezultātiem un turpinās uzlabot sava darba kvalitāti. Lai vairotu uzticību un apmierinātību ar policijas darbu, jāveido 
ciešāka un labāka sadarbība ar vietējo sabiedrību un tādiem sadarbības partneriem kā pašvaldības, uzņēmēji, NVO, 
skolas u.c.

Mēs ticam, ka iedzīvotāju uzticība policijai ir pamatā arī iedzīvotāju personiskās drošības izjūtai, kā arī gatavībai sa-
darboties gan ar policiju, gan ar citām institūcijām, lai risinātu kopīgas drošības problēmas. 

Lai uzturētu un palielinātu sabiedrības uzticības un apmierinātības līmeni ar policijas darbu, mēs apņemamies īstenot 
šādus uzdevumus.

1. uzdevums: informēt plašāku sabiedrības loku par policijas darbu, strādājot ciešā sadarbībā ar citiem partneriem. 
Uzdevumu īstenošanai tiks veiktas šādas aktivitātes:

Plānošanas dokumenta sagatavošana par policijas darba prioritātēm.•	
Darba plāna apspriešana ar sadarbības partneriem (pašvaldībām, skolām, uzņēmējiem, NVO u.c.).•	
 Pārskata sniegšana par padarīto sabiedrības uzrādīto drošības problēmu risināšanā.•	

2. uzdevums: reizi gadā noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli par drošības problēmām un drošības izjūtu viņu 
dzīvesvietās. Uzdevumu īstenošanai tiks īstenotas šādas aktivitātes:

Katra gada nogalē veikt vietējo iedzīvotāju aptauju par viņu drošības izjūtu, apmierinātību ar policijas darbu, •	
noskaidrot aktuālās drošības problēmas.

3. uzdevums: risināt tās problēmas, kuras uzrādījusi vietējā sabiedrība. Uzdevumu īstenošanai veiksim šādas 
aktivitātes:

Iedzīvotāju aptaujas rezultātus izmantot policijas darba plānošanā un sadarbībā ar citiem sabiedrības •	
partneriem.

4. uzdevums: uzlabot policijas darbinieku saskarsmes prasmes. Uzdevumu īstenošanai veiksim šādas aktivitātes:
Nodrošināt nepieciešamo apmācību policijas darbiniekiem.•	
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Kā zināsim, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti?

Uzdevums/aktivitātes Kā vērtēsim, vai uzdevums/aktivitāte ir sasniegta

1. uzdevums: informēt plašāku sabiedrību par policijas darbu, strādājot ciešā sadarbībā ar citiem partneriem

Plānošanas dokumenta sagatavošana par policijas 
darba prioritātēm.
Darba plāna apspriešana ar sadarbības partneriem 
(pašvaldībām, skolām, uzņēmējiem, NVO u.c.).
Sniegt pārskatu par padarīto sabiedrības uzrādīto 
drošības problēmu risināšanā.

Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka ir 
informēti par policijas darbu.

2. uzdevums: reizi gadā noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli par drošības problēmām, drošības izjūtu viņu 
dzīvesvietās

Gada nogalē veikt vietējo iedzīvotāju aptauju par 
viņu drošības izjūtu, apmierinātību ar policijas darbu, 
noskaidrot aktuālās drošības problēmas.

Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka 
policija ir informēta par vietējo iedzīvotāju viedokli par 
drošības problēmām viņu dzīvesvietās.

3. uzdevums: risināt tās problēmas, kuras uzrādījusi vietējā sabiedrība

Iedzīvotāju aptaujas rezultātus izmantot policijas 
darba plānošanā un sadarbībā ar citiem sabiedrības 
partneriem.

Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka 
policija risina tās problēmas, kuras uzrādījusi vietējā 
sabiedrība.

4. uzdevums: uzlabot policijas darbinieku saskarsmes prasmes

Nodrošināt nepieciešamo apmācību policijas 
darbiniekiem.

Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri ir apmierināti 
ar personisko kontaktu, nonākot saskarsmē ar Talsu 
iecirkņa policijas darbiniekiem.
Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzticas policijai 
un ir apmierināti ar policijas darbu.
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Vairot iedzīvotāju drošības izjūtu, samazinot likumpārkāpumu (noziedzīgus nodarījumus un 
administratīvos pārkāpumus) skaitu

Būtisks iedzīvotāju personiskās drošības izjūtas garants ir policijas spēja mazināt likumpārkāpumu (noziedzīgus 
nodarījumus un administratīvos pārkāpumus) skaitu un antisociālas uzvedības izpausmes. Tieši antisociālas uzvedības 
izpausmes bieži vien ir lielākais drauds ikviena cilvēka personiskās drošības izjūtai. Par būtiskākajiem draudiem per-
soniskajai drošībai iedzīvotāji norādījuši jauniešu pulcēšanos uz ielām, parkos, pieturās ar mērķi lietot alkoholu. 
Vietējo sabiedrību ļoti uztrauc jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas vai drīzāk – to neesamība. Lai arī antisociālas 
uzvedības izpausmes (piemēram, garāmgājēju mutiska aizskaršana) sodīt nevar, policija apzinās to ietekmi uz cilvēku 
personiskās drošības izjūtu. Robeža starp antisociālas uzvedības izpausmēm un likumpārkāpumu ir ļoti netverama.

Policija apņemas uzturēt atbildīgo institūciju diskusiju un panākt konkrētu rīcības plānu, lai pēc iespējas mazinātu 
antisociālas uzvedības draudus vietējiem iedzīvotājiem.

Kā ik gadu Talsu iecirknis turpinās darbu pie dažādu noziedzīgu nodarījumu mazināšanas stratēģijas, bet jo īpaša 
uzmanība tiks pievērsta zādzībām no dzīvokļiem, veikaliem, automašīnām un velosipēdu zādzībām. Šī veida noziegu-
mi Talsu, Rojas un Dundagas novadā sasnieguši visaugstākos rādītājus.

Lai vairotu iedzīvotāju drošību, mazinot likumpārkāpumus (noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus), 
policijas apņemas īstenot šādus uzdevumus.

1. uzdevums: izveidot ciešu sadarbību ar novadu pašvaldībām, informējot tās par sabiedrības uzrādītajām drošības 
problēmām, meklējot kopīgus risinājumus. Kopīgās sadarbības ietvaros īpaša uzmanība 2010. gadā tiks pievērsta 
tām sabiedrības uzrādītajām problēmām, kuru risināšana ir vistiešākajā pašvaldību institūciju kompetencē:

nepietiekams apgaismojums;•	
klaiņojoši dzīvnieki;•	
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas novados;•	
ceļu satiksmes noteikumu (CSN) ievērošanas kontrole;•	
alkohola lietošana publiskās vietās;•	
sabiedrības uzrādīto nedrošo vietu labiekārtošana Talsu, Rojas un Dundagas novadā.•	

2. uzdevums: īstenot aktivitātes zādzību skaita samazināšanai Talsu, Rojas un Dundagas novadā. Talsu iecirkņa polici-
jas darbinieki īpašu uzmanību pievērsīs:

iedzīvotāju zināšanu uzlabošanai par personiskās drošības aspektiem;•	
īstenos aktivitātes, kas orientētas uz zādzību skaita samazināšanu no dzīvokļiem, veikaliem un automašīnām, kā •	
arī velosipēdu zādzības.

3. uzdevums: policijas kompetences ietvaros risināt jauniešu antisociālās uzvedības izpausmes:
policijas darbinieki sadarbībā ar citām institūcijām kontrolēs jauniešu atrašanos uz ielas ārpus atļautā laika;•	
nepilngadīgo lietu inspektori piedalīsies vecāku sapulcēs, informējot vecākus par viņu atbildību attiecīgajā bērna •	
vecuma periodā, kā arī par nepilngadīgo biežāk izdarītajiem likumpārkāpumiem;
īstenos reidus, regulāru jauniešu pulcēšanās vietu apsekošanu; •	
īstenos aktivitātes, lai vairotu jauniešu zināšanas par personisko drošību (lekcijas, diskusijas, ekskursijas).•	

4. uzdevums: īstenot aktivitātes ceļu satiksmes drošības uzlabošanai
policija risinās •	 dragreisu problēmu; 
iesaistīs CSN ievērošanas kontrolē iecirkņu inspektorus, īpašu uzmanību pievēršot ātruma ievērošanai apdzīvotās •	
vietās.

5. uzdevums: īstenot aktivitātes alkohola tirdzniecības kontrolei un tā lietošanas kontrolei publiskās vietās:
policija apkaros nelegālā alkohola tirdzniecības vietas;•	
policija sauks pie administratīvās atbildības personas, kas lietos alkoholu sabiedriskās vietās;•	
policija kontrolēs alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem.•	
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Kā zināsim, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti?

Uzdevums/aktivitātes Kā vērtēsim, vai uzdevums/aktivitāte ir sasniegta

1. uzdevums: izveidot ciešu sadarbību ar novadu pašvaldībām, informējot tās par sabiedrības uzrādītajām drošības 
problēmām, meklējot kopīgus risinājumus

Nepietiekams apgaismojums. Informētas pašvaldības par sabiedrības uzrādīto drošības 
problēmu.

Klaiņojoši dzīvnieki. Informētas pašvaldības par sabiedrības uzrādīto drošības 
problēmu.
Kopā ar pašvaldības policiju kontrolēta dzīvnieku turēšanas 
noteikumu ievērošana, pārkāpēju saukšana pie atbildības.

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas novados. Informētas pašvaldības par sabiedrības uzrādīto drošības 
problēmu.
Policija apkopos informāciju par jau šobrīd pieejamām 
bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējām katrā novadā. 
Informāciju izplatīs visās novadu mācību iestādēs.

Sabiedrības uzrādīto nedrošo vietu labiekārtošana Talsu, 
Rojas un Dundagas novadā.

Talsu novadā tiks labiekārtota veikala „Jana” apkārtne. 
Rojas novadā tiks labiekārtots laukums pie kultūras nama 
(ceļu apzīmējumi utt.).
Dundagas novadā labiekārtojamā vieta tiks izvēlēta pēc 
apspriedes ar iedzīvotājiem.

2. uzdevums: īstenot aktivitātes zādzību skaita samazināšanai Talsu, Rojas un Dundagas novadā

Iedzīvotāju zināšanu uzlabošanai par personiskās drošības 
aspektiem.
Īstenos aktivitātes, kas orientētas uz zādzību skaita 
samazināšanu no dzīvokļiem, veikaliem un automašīnām, 
kā arī velosipēdu zādzības.

Samazinājies kopīgo reģistrēto zādzību skaits. 
Samazinājies reģistrēto zādzību skaits no drošajiem 
objektiem (objekti, kas aprīkoti ar dažādiem aizsardzības 
līdzekļiem). 

3. uzdevums: policijas kompetences ietvaros risināt jauniešu antisociālās uzvedības izpausmes

Policijas darbinieki sadarbībā ar citām institūcijām kontrolēs 
jauniešu atrašanos uz ielas ārpus atļautā laika. 
Nepilngadīgo lietu inspektori piedalīsies vecāku sapulcēs, 
informējot vecākus par viņu atbildību attiecīgajā bērna 
vecuma periodā, kā arī par nepilngadīgo biežāk izdarītajiem 
likumpārkāpumiem.
Īstenos reidus, regulāru jauniešu pulcēšanās vietu 
apsekošanu. 
Īstenos aktivitātes, lai vairotu jauniešu zināšanas par 
personisko drošību. 

Samazinājies to vietējo iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka 
jauniešu pulcēšanās un alkohola lietošana publiskās vietās 
tiek uzskatīta par aktuālu vietējās drošības problēmu.

4. uzdevums: īstenot aktivitātes ceļu satiksmes drošības uzlabošanai:

Policija risinās dragreisu problēmu.
Policija iesaistīs ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas 
kontrolē iecirkņu inspektorus, īpašu uzmanību pievēršot 
ātruma ievērošanai apdzīvotās vietās.

Samazinājies to cilvēku skaits, kuri ceļu satiksmes notei-
kumu neievērošanu uzskata par personiskās drošības 
apdraudējumu un aktuālu vietējās apkaimes problēmu.

5. uzdevums: īstenot aktivitātes alkohola tirdzniecības kontrolei un tā lietošanas kontrolei publiskās vietās

Policija apkaros nelegālā alkohola tirdzniecības vietas.
Policija sauks pie administratīvās atbildības personas, kas 
lietos alkoholu sabiedriskās vietās.
Policija kontrolēs alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem.

Samazinājies to cilvēku skaits, kas uzskata, ka alkohola 
lietošana publiskās vietās (t. sk. nepilngadīgo alkohola 
lietošana) ir viņu personiskās drošības apdraudējums un 
aktuāla vietējās apkaimes problēma.
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Jūsu iecirkņa inspektori

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa dežūrdaļa  
Tālrunis: 02, 63202700, 63202702, 26403035 
Fakss: 63222029 
e-pasts: dd@talsi.vp.gov.lv 

Talsu novadu apkalpojošie Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas darbinieki

Jolanta Feldmane 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
vecākā inspektore (nepilngadīgo jomā)  
Apkalpo Talsu pilsētu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 107. kabinets 
Katru otrdienu no 09:00 līdz 11:00 
Katru piektdienu no 14:00 līdz 16:00 

Tālrunis: 63202718 
Mobilais tālrunis: 26585464 
e-pasts: jolanta.feldmane@talsi.vp.gov.lv

Normunds Kamols 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Talsu pilsētu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 209. kabinets 
Katru pirmdienu no 09:00 līdz 11:00 
Katru trešdienu no 15:00 līdz 16:30 

Tālrunis: 63202726 
Mobilais tālrunis: 26479756 
e-pasts: normunds.kamols@talsi.vp.gov.lv

Miks Balodis 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Talsu pilsētu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 207. kabinets 
Katru otrdienu no 09:00 līdz 11:00 
Katru ceturtdienu no 14:00 līdz 16:00 

Tālrunis: 63202724 
Mobilais tālrunis: 26465417 
e-pasts: miks.balodis@talsi.vp.gov.lv
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Sandis Stankus 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Talsu pilsētu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 207. kabinets 
Katru otrdienu no 09:00 līdz 11:00 
Katru ceturtdienu no 14:00 līdz 16:00 

Tālrunis: 63202724 
Mobilais tālrunis: 28393498 
e-pasts: sandis.stankus@talsi.vp.gov.lv

Agnis Strāķis 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Talsu pilsētu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 209. kabinets 
Katru pirmdienu no 09:00 līdz 11:00 
Katru trešdienu no 15:00 līdz 16:30 

Tālrunis: 63202710

Dainis Redviņš 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas vecākais inspektors  
Apkalpo Stendes pilsētu, Lībagu pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Dumpīša iela 3, Stende, Talsu novads, Pašvaldības policijas inspektora 
kabinets 
Katru pirmdienu no 13:00 līdz 15:00 

“Pagastmāja”, Lībagu pagasts, Talsu novads, pārvaldes vadītāja kabinets 
Katru otrdienu no 13:00 līdz 15:00 

Mobilais tālrunis: 29423204

Guntis Demiters 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Sabiles pilsētu, Abavas pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Talsu ielā 1/7, Sabile, Talsu novads  
Katru otrdienu no 09:00 līdz 11:00 

Mobilais tālrunis: 29137858
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Māris Zeltiņš 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Balgales pagastu, Laucienes pagastu, Ķūļciema pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
“Grantiņi”, Balgales pagasts, Talsu novads, pārvaldes vadītāja kabinets 
Katru ceturtdienu no 14:00 līdz 16:00 

“Pagastmāja”, Laucienes pagasts, Talsu novads 
Katru otrdienu no 10:00 līdz 12:00 

Mobilais tālrunis: 26430931

Jānis Langzams 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Virbu pagastu, Strazdes pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Pagasta pārvaldes ēka, Virbu pagasts, Talsu novads 
Katru ceturtdienu no 13:00 līdz 14:00 

Tālrunis: 63291457 
Mobilais tālrunis: 28607017

Evita Vernera 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektore (nepilngadīgo jomā)  
Apkalpo Stendes pilsētu, Lībagu pagastu, Sabiles pilsētu, Abavas 
pagastu, Balgales pagastu, Laucienes pagastu, Ķūļciema pagastu, Virbu 
pagastu, Strazdes pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 107. kabinets 
Katru otrdienu no 09:00 līdz 11:00 
Katru piektdienu no 14:00 līdz 16:00 

Tālrunis: 63202742 
e-pasts: evita.vernera@talsi.vp.gov.lv  

Zigmunds Kārklevalks 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas vecākais inspektors  
Apkalpo Valdemārpils pilsētu, Lubes pagastu, Ārlavas pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Raiņa ielā 16, Valdemārpils, Talsu novads, pašvaldības policista kabinets 
Katru otrdienu no 10:00 līdz 12:00 
Katru ceturtdienu no 15:00 līdz 16:30 

Mobilais tālrunis: 29470610
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Staņislavs Mastjaņica 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Valdgales pagastu, Īves pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
“Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads 
Katru pirmdienu no 10:00 līdz 12:00 

“Pagastmāja”, Īves pagasts, Talsu novads 
Katru trešdienu no 10:00 līdz 12:00 

Mobilais tālrunis: 29157104

Vilnis Veitners 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Ģibuļu pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Skolas ielā 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, 10. kabinets 
Katru pirmdienu no 10:00 līdz 12:00 
Katru ceturtdienu no 13:00 līdz 16:00 

Mobilais tālrunis: 29176596

Andris Vāgentrocs 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektors  
Apkalpo Laidzes pagastu, Vandzenes pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
“Pagastmāja”, Laidzes pagasts, Talsu novads 
Katru otrdienu no 10:00 līdz 11:00 

“Pagastmāja”, Vandzenes pagasts, Talsu novads 
Katru otrdienu no 08:00 līdz 09:00 

Mobilais tālrunis: 26511623

Maija Adijāne 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
inspektore (nepilngadīgo jomā)  
Apkalpo Valdemārpils pilsētu, Lubes pagastu, Ārlavas pagastu, Valdgales 
pagastu, Īves pagastu, Ģibuļu pagastu, Vandzenes pagastu, Laidzes 
pagastu 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu iela 5, Talsi, Talsu novads, 107. kabinets 
Tālrunis: 63202742 
e-pasts: nli@talsi.vp.gov.lv
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Dundagas novads

Uldis Šmēdiņš  
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Iedzīvotājus pieņem: 
Talsu ielā 24, Dundagā, Dundagas novadā 
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Tālrunis 63242102 
Mobilais tālrunis 28314394.

Egils Mauriņš  
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Iedzīvotājus pieņem: 
«Brigās», Kolkā, Dundagas novadā 
Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Tālrunis: 63277266,  
Mobilais tālrunis: 26308769. 

Rojas novads

Jurģis Ozoliņš 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors

Iedzīvotājus pieņem: 
Lielā iela 35, Mērsrags, Rojas novads 
Katru otrdienu no plkst. 09:00 līdz plkst.11:00

Tālrunis: 63235002 
Mobilais tālrunis: 29105457

Alfrēds Liepnieks 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Iedzīvotājus pieņem: 
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads 
Katru ceturtdienu no plkst. 09:00 līdz 12:00

Tālrunis: 63232052 
Mobilais tālrunis: 29356971
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Mārtiņš Ziediņš 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors (nepilngadīgo jomā)

Akmeņu iela 5, Talsi, Talsu novads, 107. kabinets 
Tālrunis: 63202742 
e-pasts: martins.ziedins@talsi.vp.gov.lv 

Talsu iecirkņa vadības pieņemšanas laiki

  

Jānis Romaško 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks 

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 301. kabinets 
Katru pirmdienu no plkst.13:00 līdz 16:30

Tālrunis: 63202703 
e-pasts: janis.romasko@talsi.vp.gov.lv 

Ligita Boginska 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece

Iedzīvotājus pieņem: 
Akmeņu ielā 5, Talsi, Talsu novads, 211. kabinets 
Katru pirmdienu no plkst.13:00 līdz 16:30 

Tālrunis: 63202704 
Mobilais tālrunis: 29474841 
e-pasts: kartp@talsi.vp.gov.lv  






