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EKSPERTS

FAKTI

VAKANCES IEKŠLIETU 
STRUKTŪRĀS
l Valsts policijā –  

ap 20%, t. sk. Kurzemes 
reģionā – 18%.

l VUGD – 365 amati  
(gandrīz 12%),  
Kurzemes reģiona  
pārvaldē – 36 amati 
(gandrīz 9%). 

l Liepājas cietumā vakanti 
ir 28 amati (19,5%) no 
kopējā amata vietu skaita. 

AVOTI: VP, VUGD, IVP

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

Māris Kučinskis,  
iekšlietu ministrs 

Nav tā, ka iekšlietu nozarē 
viss ir slikti, vienkārši ir jāstrā-
dā. Jāstiprina iekšējā drošība, 
tai skaitā beidzot jātiek galā ar 
infrastruktūru uz valsts ārējās 
sauszemes robežas – jāpabeidz 
būvēt gan žogu, gan arī ne-
pieciešamo aprīkojumu. Tāpat 
jāstiprina policijas kapacitāte. 
Aizsāktā Valsts policijas struk-
turālā reforma, protams, dod 
plusiņus, uzskatu, ka šis virziens 
ir pareizs. Policijā vairs nav tik 
strikta sadalījuma, kas ar ko 
nodarbojas. Pagaidām gan va-

jadzīgs zināms laiks, jo visiem 
policistiem jāiziet apmācības, lai, 
piemēram, darbinieks, kurš sācis 
strādāt par ceļu policistu, zinātu 
arī, ko dara kārtības policists utt. 

Taču policijā ir ļoti slikta 
materiāli tehniskā bāze, un tai 
būtu jāpievērš īpaša uzmanība. 
Daudzviet policija darbojas tel-
pās, kas būtiskus uzlabojumus 
nav piedzīvojušas kopš pagāju-
šā gadsimta 90. gadiem. Tādos 
darba apstākļos nevar runāt par 
veiksmīgu jaunu kadru piesais-
ti. Nākamā gada 1. septembrī 
jāsāk darboties jaundibinātajai 
Iekšējās drošības akadēmijai, 
kuras mērķis ir sagatavot aug-
sta līmeņa speciālistus iekšlietu 
un citu tiesībsargājošo iestāžu 
vajadzībām. Taču policista ama-
tam jābūt daudzmaz prestižam, 
attiecīgi arī darba apstākļi jāpie-
dāvā tādi, lai likumsargiem būtu 
prieks iet uz darbu.

Ceru, ka iekšlietu nozarē 
turpināsies darba samaksas 
pieaugums. Iepriekšējā valdība 
apstiprināja 10% lielu algu pie-
augumu turpmākajos trīs gados. 
Ņemot vērā inflāciju, jāsaka gan, 
ka tas nav daudz. 

Varu iepriecināt liepājniekus, 

jo jauns ugunsdzēsēju depo Lie-
pājā noteikti taps. Lai arī būvnie-
cības izmaksas sadārdzinājušās, 
šis jautājums ir atrisināts un, 
domājams, nākamgad varē-
tu sākties celtniecība. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam, manuprāt, vairāk 
jāsadarbojas ar pašvaldībām, 
jāiesaista vairāk brīvprātīgo un 
jāatjauno posteņi. Šajā ziņā vēlos 
nedaudz pakritizēt iepriekšējo 
valdību, jo tai visos līmeņos sa-
darbība ar pašvaldībām nebija 
prioritāra. 

Ir vēl atsevišķas lietas, kuras 
šodien varēja izpalikt – uzska-
tu, ka žogu uz robežas varēja 
uzbūvēt ātrāk, arī policistiem 
problēmu ar formastērpiem va-
rēja nebūt. Iepriekšējā periodā 
mums arī nav izdevies iekšlie-
tu struktūrās spert lielu soli uz 
priekšu digitalizācijas ieviešanā, 
jo ir bijuši neveiksmīgi konkursi 
un citas ķibeles. 

Viena no prioritātēm ir arī 
civilā aizsardzība, jo šobrīd mēs 
neviens tā īsti nesaprotam, kā 
jārīkojas X stundā. Valsts civilās 
aizsardzības sistēma ir jāpārska-
ta, un galvenais – tai jābūt sapro-
tamai jebkuram iedzīvotājam.w

Reforma dod plusiņus

l LINDA KILEVICA,  ILZE OZOLIŅA
l LIGITA KUPČUS-APĒNA

“Kad sāksies reforma, es 
iešu prom. Netaisos par tādu 
pašu algu darīt visu un kā re-
aģējošais policists būt visur. 
Jau tagad ir pārslodze, un kas 
būs tad?!” Līdzīgi domā un 
dienesta atstāšanu policijas 
reformas dēļ apsver ne viens 
vien likumsargs. Ugunsdzēsē-
ju trūkuma dēļ šogad jau bija 
apturēts darbs vairākos pos-
teņos. Nekas labāks nav arī 
cietumu apsardzē. Liela slo-
dze, bet mazas algas un zems 
prestižs rada arvien lielākus 
robus iekšlietu struktūrās.

Notur vēlme palīdzēt
“Ja noņemtu visas piemak-

sas, es uzskatu, ka mums ir 
minimālā alga,” saka Niklāvs 
(vārds mainīts), ugunsdzēsējs 
glābējs jau vairāk nekā 10 
gadus. Šajā darbā viņu notur 
viena doma – vēlme palīdzēt 
kā mazai dzīvai radībiņai, tā 
cilvēkam. Ja dotu vairāk darba 
stundu, alga būtu normāla, ap 
1000 eiro un vairāk, uzskata 
vīrietis. “Taču to VUGD nevē-
las, jo par virsstundām būtu 
jāmaksā dubultā.”

Niklāvs nostrādā 24 stun-

Cilvēcīgu pieeju un normālu algu

das, tad trīs dienas brīvas. Sa-
līdzinot ar citiem reģioniem, 
Liepājā esot mazāk izsaukumu, 
jo izvietoti dūmu detektori, kas 
cilvēkiem ļauj laikus reaģēt, līdz 
ar to ne Niklāvs, ne viņa kolēģi 

nejūtoties pārguruši.  Uguns-
dzēsēji glābēji meklē papildu 
peļņu. Ar to, ko saņem, izdzīvot 
grūti, īpaši, kad jāuztur ģimene. 
Niklāvs savulaik piepelnījies ci-
tur. Pašlaik mācās, lai pēc tam 

Iekšējās drošības stiprināšanai vispirms jāparūpējas par darbiniekiem

varētu paņemt vēl vienu darbi-
ņu klāt. Vēl šajā darbavietā viņu 
turot izdienas pensija, kurā var 
doties jau 50 gadu vecumā. 

Markuss (vārds mainīts) 
Liepājas cietumā par uzraugu 
strādā vairākus gadus. Sākums 
psiholoģiski bijis ļoti grūts. “Kad 
iestrādājas, tad jau viss ir nor-
māli. Arī maiņa, kurā strādāju, ir 
ļoti sakarīga. Man ir bērni, kre-
dīts, līdz ar to negribas riskēt 
un skraidīt apkārt, meklējot “to 
īsto” darbavietu.” 

“Tā īsti nav, ka pēc darba ne-
varu pārvilkties mājās, jo esmu 
bez spēka. Ir dienas, kad esi vai-
rāk noskrējies, ir dienas, kad ma-
zāk,” savu ikdienu vērtē Markuss. 
“Kopš tur strādāju, ir aptuveni 
tāds pats kolēģu skaits. Kāds aiz-
iet pensijā, kāds nāk vietā, bet 
kadru mainība ir zema. Ja kāda 
iztrūkst, vienkārši vairāk jākus-
tina kājas.” Markuss par darba 
apstākļiem daudz nesūkstās, tā-
pat arī par atalgojumu: “Neteikšu, 
ka ir ļoti labi, bet varu samaksāt 
rēķinus un uzturēt savus bērnus. 
Sieva strādā, un par abiem kopā ir 
okey. Protams, vienmēr var gribēt 
vairāk, bet man liekas, ka alga ir 
normāla.” 

Markuss zina teikt, ka ir ko-
lēģi, kas vēl kaut kur piestrādā. 
Agrāk, kad starp maiņām bijušas 
trīs brīvas dienas, apvienot šo 
darbu ar vēl kādu citu darba-
vietu bijis iespējams. Patlaban 
darba grafiks ir šāds: jāstrādā 
divas dienas pēc kārtas pa 12 ar 
pusi stundām, pēc tam – divas 
ar pusi dienas brīvas. 

Grūts darba grafiks
Lai risinātu būtisko perso-

nāla nodrošinājuma problēmu 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestā (VUGD), tūlītējs 
risinājums būtu papildu finan-
sējuma piešķiršana virsstundu 
darba apmaksai. Tam 2023. 
gadā nepieciešami 4,8 miljoni 
eiro, jo VUGD budžetā paredzē-
tie 439 691 eiro ir nepietiekami 
pat viena četru mēnešu perio-
da virsstundu darba apmaksai, 
norāda dienestā.  Ilgtermiņa 
risinājums būtu atalgojuma 
paaugstināšana par 30%, kas 
sasniegtu vidējo tautsaimnie-
cības līmeni un nodrošinātu 
dienesta konkurētspēju. Vēl 
nepieciešams piešķirt 260 pa-
pildu amata vietas ar attiecīgu 
finansējumu, lai dežūrmaiņā 
nodrošinātu pietiekamu amat-
personu skaitu.                      > >
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“Un kur ir policija?” – tā allaž jautā iedzīvotāji, kad noticis 
likumpārkāpums. Pēc Valsts policijas reformas likumsargiem 

plānots vairāk atrasties publiskās vietās, nekā strādāt birojā.
 Taču vispirms jau jābūt cilvēkiem, kuri vēlas darīt šo darbu. 


