
Gunta Lāže – 
strādā:

– Ņemot 
vērā tos riskus, 
ar kuriem šie 
darbinieki 
ikdienā saistīti, 
vajadzētu divus tūkstošus. 
Domāju, ka šajās profesijās 
strādā kārtīgi, godīgi vīrieši 
un viņiem labi jāpelna, lai 
nodrošinātu ģimenes. Ja algas 
būtiski paaugstinātu, noteikti 
vairāk būtu to, kas gribētu 
strādāt, bet bez naudas vēl 
ļoti svarīgs ir noskaņojums un 
attiecības kolektīvā.  

Marina 
Balana – 
liepājniece: 

– Īsti nav 
priekšstata, 
cik viņi tagad 
pelna, bet varētu 
dot pāri par diviem tūkstošiem. 
Tomēr risks, atbildība, darbs 

nav viegls. Kaut kas arī jāmācās, 
jāsaprot šajās profesijās. Man 
pašai pietiktu, ja es vai vīrs 
saņemtu vienu tūkstoti. 

Ance Ķere – 
pašnodarbinātā: 

– Ne zemāk 
par diviem 
tūkstošiem. 
Šobrīd šīs 
profesijas 

pārstāvji noteikti nesaņem 
adekvātu algu. Viņi dara atbildīgu 
un smagu darbu, kas netiek 
novērtēts. To pašu jau var teikt 
arī par skolotājiem, pedagogiem 
un mediķiem slimnīcās. 

Aija Rieba 
– atgriezusies 
Liepājā: 

– Noteikti 
virs vidējā algu 
līmeņa, kāds 
tagad ir Latvijā, 
tas ir, virs pusotra tūkstoša. 

Iekšlietu sistēmā nenormāli mazas 
algas, tā ir kaitniecība. Internetā 
paskatījos, cik saņem cietumsargi. 
Ļoti maz. Pastāv tendence, ka 
tagad uz šīm profesijām iet 
sievietes, jo vīrieši par tik mazu 
naudu negrib strādāt. 

Inta 
Poudžiunas – 
psihoterapijas 
speciāliste:  

– Noteikti 
līdz diviem 
tūkstošiem. Šīs 

ir profesijas ar augstu atbildības 
un riska līmeni. Policistiem, 
glābējiem, cietumsargiem 
neviens nedod dāvanas svētkos 
kā skolotājiem. Un nedod 
aploksnes ar pateicībām, kādas 
mēdz saņemt mediķi. Noteikti 
kaut kas jāmaina.
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l No 1. janvāra par vidēji 10% pieaugs policistu, ugunsdzē-

sēju, robežsargu un cietumu darbinieku mēnešalgas, kā arī 
speciālā piemaksa ugunsdzēsējiem. 

l Valdībā atbalstītais plāns paredz atalgojumu palielināt trīs 
gadus pēc kārtas vidēji par 140 eiro gadā. 

l Vidējā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas policistiem varētu 
būt līdz 1250 eiro (bez piemaksām), robežsargiem – ap 1200 
eiro, bet ugunsdzēsēji saņemtu vidēji ap 1100 eiro mēnesī. 

AVOTS: MINISTRU KABINETS

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

ES DOMĀJU TĀ:  
CIK JĀPELNA POLICISTIEM, GLĀBĒJIEM, CIETUMSARGIEM?

Nākamā gada 1. februārī 
Valsts policijas reforma būs 
sasniegusi arī Kurzemi un 
sāksies strukturālas pār-
maiņas. Kurzemes reģiona 
pārvaldes priekšnieks Indu-
lis Blīgzna ļoti cer uz solīto 
valsts atbalstu iekšējās dro-
šības stiprināšanā.

– Kādi ir motivējošie fak-
tori, lai cilvēki gribētu strā-
dāt policijā?

– Īpaši šobrīd valsts iekšējā 
drošība ir jāstiprina, notikumi 
mums līdzās par to liecina. Pil-
nīgi noteikti aicinām Latvijas 
iedzīvotājus apgūt šo profesi-
ju. Protams, lai dzīvotu cilvē-
ka cienīgu dzīvi, jebkuram ir 
jāsaņem atbilstošs atalgojums. 
Virknei amatpersonu jau šogad 
nedaudz paaugstināja atalgoju-
mu. Ir konkrēti iezīmēti termiņi 
un apjoms izmaiņām, sākot no 
nākamā gada. Kad realizēsim 
pārmaiņas, samazināsies vakan-
to amata vietu skaits, tomēr pa-
liks neliels iztrūkums starp to, 
cik ir policijas darbinieku un cik 
mēs vēlētos.

– Ciktāl Kurzemes pārval-
de tikusi ar reformu?

– Gatavojam štata izmaiņas, 
pavēles, strādājam pie iekšējā 
normatīvā regulējuma izmai-
ņām, strādājam ar vadītājiem, 
kuri vadīs jaunās struktūrvienī-
bas. Sākam saņemt jauno autot-

Sabiedrība ielās redzēs vairāk policistu
< < Oktobrī un novembrī vairākas 
dienas bija apturēta to posteņu 
darbība, kur bija mazākais iz-
saukumu skaits. VUGD uzsver, ka 
iedzīvotājiem pakalpojums tika 
un tiek nodrošināts. Decembrī 
no ietaupītajiem līdzekļiem, kas 
radušies amatpersonu slimoša-
nas vai ilgstošas prombūtnes dēļ, 
izdevās apmaksāt nelielu skaitu 
virsstundu, tādējādi visi posteņi 
atsāka darbu. “Šāds risinājums, 
ka tiek strādāts virs normālā dar-
balaika, nav pieļaujams ilgstoši, 
jo veicina amatpersonu pārslodzi, 
izdegšanu, kā rezultātā pieaug 
traumu skaits,” norāda VUGD.

VUGD iesniedzis Iekšlietu 
ministrijai pieteikumu papildu 
finansējuma piešķiršanai virs-
stundu darba samaksai. Šādi 
prioritārā pasākuma pieteikumi 
ir gatavoti arī iepriekšējos ga-
dos, taču tie nav atbalstīti vai 
tikai daļēji atbalstīti.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē 
(IVP) vakanto amata vietu īpat-
svars ir koncentrēts Rīgā un tās 
reģionā. Iespēja nokomplektēt 
vakances ir cieši saistīta ar bez-
darba līmeni valstī, tāpēc pre-
tendentu skaits uz tām Latgalē 
ir vislielākais.

“Darbs ieslodzījuma vietās 
ir stingri reglamentēts, taču 
nav iespējams bez cilvēcīgas 
pieejas. Darbs ir psiholoģiski 
smags. Cietumu infrastruktū-
ra arī atšķiras un ir novecojusi. 
Mūsu amatpersonām ir jābūt 
psiholoģiski noturīgām, fiziski 
labi sagatavotām, atbildīgām 
un cilvēcīgām savu pienākumu 
izpildē. Šobrīd arī darba grafiks 
ir grūts,” kadru trūkumu skaid-
ro IVP pārstāve Ksenija Vītola.

Ar 1. janvāri visi cietumi pār-
ies uz 24 stundu maiņu grafiku, 
kas paredz iespējas veiksmīgāk 
plānot brīvo laiku un apvienot 
dienestu ar studijām. Amatper-
sona sāks savu maiņu pulksten 
20 un strādās līdz nākamās die-
nas pulksten 20, pēc tam sekos 
trīs brīvas diennaktis. Iecerētajā 
jaunajā Liepājas cietumā plānots 
nodarbināt ap 400 darbinieku. 
“Gan jauna pieeja soda izpildē, 
gan jauna infrastruktūra, mūs-
dienīga darba vide, profesionālās 
pilnveides un izaugsmes iespējas 
ļaus piesaistīt gan jaunu perso-
nālu, gan piedāvāt darba un die-
nesta iespējas esošajam,” norāda 
IVP pārstāve.w

ransportu, kas tieši pielāgots un 
paredzēts jauno darba metožu 
ieviešanai. Saņemsim astoņus 
tā sauktos mobilos kabinetus, 
kuros būs vairāk aprīkojuma 
un iespēju darbiniekam strādāt 
notikuma vietā un sniegt nepie-
ciešamo palīdzību cilvēkiem.

– Kā šo procesu uzņem 
policijas darbinieki? 

– Protams, ir izaicinājumi, ir 
tīri cilvēcīgi mazliet šaubīties 
par kaut ko jaunu un citādu. 
Gan es, gan visi struktūrvienī-
bu vadītāji runā ar cilvēkiem, 
cenšas skaidrot nepieciešamību, 
ieguvumus, kas pēc tam radī-
sies, un arī to, kā mēs turpmāk 
strādāsim. 

– Kādi būs šie ieguvumi? 
Arī sabiedrība vēlas zināt, 
kas drošības jomā kļūs labāk.

– Mērķis ir palielināt to po-
licijas darbinieku skaitu, kuri 
redzami publiskās vietās. Otrs 

lielais mērķis ir panākt to dar-
binieku, kuri tur atradīsies, 
kompetenču jomu paplašinā-
jumu – to, ka viens darbinieks 
spēj atrisināt uz vietas vairākas 
problēmas. 

– Kā gan policistu kļūs 
vairāk, ja to trūkst?

– Ir virkne struktūrvienību 
ar specifiskām funkcijām. Pār-
maiņu rezultātā palielināsim 
to amatpersonu skaitu, kuras 
dosies ielās, iepludinot kolēģus, 
kuri šobrīd vairāk nodarbināti 
ofisa darba režīmā.

– Vai plānotas darbinie-
ku mācības? Pieļauju, ja visu 
laiku strādāts ar dokumen-
tiem, būtu sarežģīti savaldīt 
likumpārkāpējus.

– Protams, mēs to ļoti labi 
saprotam, un tik krasi jau nebūs. 
Cilvēki, kuri tur nonāks, jau ta-
gad veic ļoti līdzīgas funkcijas, 
tikai vairāk ofisā. Investējam cil-
vēkos un apmācām, arī Valsts 
policijas koledža piedāvā apmā-
cības tiem cilvēkiem, kuriem 
mainīsies dienesta pienākumi.

– Vidzemē jau strādā pa 
jaunam, šobrīd reformē Zem-
gali. Vai pie kolēģiem jau re-
dzami reformas ieguvumi vai 
trūkumi?

– Jā, ir pirmie secinājumi. Ie-
guvums ir tas, ka policijas darbi-
nieku skaits, ko sabiedrība redz, 
kļūst lielāks. Risks, pie kā šobrīd 
jāstrādā, ir vadības jautājumi, 
jo apkalpojamā teritorija kļūst 
lielāka, cilvēki nonāk vietās, kur 
iepriekš nav strādājuši, ir nezinā-
mas adreses, personas, notikumi, 
šo vietu specifika, kas lēnām jā-
izzina, un tas rada papildu slodzi. 

– Vai pēc reformas saglabā-
sies esošie policijas iecirkņi?

– Kurzemē fiziski nekas ne-
mainīsies. Visās pilsētās, kur 
tagad ir policijas iecirkņi, tie 
paliks, policisti tur uzturēsies 
un sniegs pakalpojumus. Sa-
mazināsies vadītāju skaits, jo 
reģionā būs divi lieli iecirkņi. 
Vienā apvienosies Ventspils, 
Talsi un Kuldīga, otrā Liepāja 
būs apvienota ar Saldu.

– Esmu dzirdējusi no po-
licistiem apsvērumus netur-
pināt darbu pēc reformas, jo 
viņi nav ar mieru kļūt par 
“universālajiem kareivjiem”, 
kādiem jābūt reaģējošajiem 
policistiem. 

– Tie ir riski. Katram kolēģim 
meklējam individuālu pieeju par 
to, ko viņš dara tagad un ko darīs 
jaunajā struktūrā. Kopumā cil-
vēki saprot. Ja tiešām kāds nejūt 
sevī iespējas mainīties, apgūt 
kaut ko vairāk, mēs nevirzām 
piespiedu kārtā uz tādu amatu 
jaunajā veidojumā, kur viņš ne-
jūtas komfortabli. 

– Vai patlaban, kad visiem 
strauji aug izdevumi, cilvē-
ki biežāk mēģina nelikumīgi 
tikt pie naudas un mantas?

– Būtiskākās ir dažādas 
nelikumīgas darbības saistībā 
ar interneta vidi, šīs tendences 
iezīmējās jau pandēmijas laikā. 
Daudz cilvēku kļūst par upuriem 
neuzmanīgas rīcības dēļ ar per-
sonas un banku kontu datiem. 
Valsts policijai Kurzemē šis ir 
gads, kad kopējais noziedzīgu 
nodarījumu skaits rūk, bet to 
pieaugums ir interneta vidē. Pa-
augstinām kapacitāti, lai atrastu 
tos cilvēkus, kas šīs lietas dara. 
Tas mums sagādā rūpes, jo in-
ternets ir visaptverošs, krāpnieki 
bieži atrodas ārpus Latvijas.w


