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Plānošana un koordinācija

Euro drošības darba grupa

Starpinstitucionālās Euro drošības darba grupas izveide
(IeM, VP, DP, Finanšu ministrija, Satiksmes ministrija,
Ekonomikas ministrija, Latvijas Banka, VAS «Latvijas Pasts»,
Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Tirgotāju
asociācija):

 potenciālo problēmu un apdraudējumu euro
ieviešanas procesā apzināšana;

 Euro drošības pasākumu plāna izstrāde;
 Plānā ietverto drošības pasākumu vispārējā

koordinācija;
 sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Igaunijas

Republiku attiecīgo pasākumu plānošanā, to
īstenošanas koordinācijā un kontrolē.



Plānošana un koordinācija

Euro drošības pasākumu plāna struktūra

 Plāns sadalīts trijos posmos (Drošības pasākumu
sagatavošanas posms, Ieviešanas posms, Pēcieviešanas
posms).

 Katrs no posmiem sadalīts trijos apakšposmos (valsts
iestāžu veicamie pasākumi, privātā sektora pasākumi,
kopīgie valsts iestāžu un privātā sektora pasākumi).

 Katrā apakšposmā iekļauti: veicamie drošības pasākumi,
atbildīgās/līdzatbildīgās institūcijas un organizācijas,
izpildes termiņi, nepieciešamais finansējums.



Plānošana un koordinācija

Valsts policijas veiktie pasākumi

 Atbilstoši Euro drošības pasākumu plānam izveidota
atsevišķa darba grupa drošības pasākumu plānošanai un
īstenošanai (izstrādāts Operatīvais īstermiņa plāns
drošības pasākumu īstenošanai).

 Personāla un tehnisko resursu plānošana.
 Nepieciešamā ekipējuma apzināšana, iepirkumu

organizēšana, finansiālo aprēķinu veikšana.
 Drošības pasākumu koordinācija visos līmeņos, gan valsts

institūciju, gan privātā sektora sadarbībā.
 Izveidota Resursu vadības informācijas sistēma visu

būtisko skaidras naudas aprites vietu un pārvadāšanas
maršrutu monitoringa nodrošināšanai (Informācijas
sistēma nodrošināta tiešsaistes režīmā).



Plānošana un koordinācija

Valsts policijas veiktie pasākumi

 Izstrādāts Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes un
Valsts policijas kopīgais euro naudas pārvadājumu
drošības plāns.

 Valsts policija noslēgusi sadarbības līgumus ar apsardzes
komersantiem, kas nodrošinās euro naudas
pārvadājumus.

 Valsts policija izstrādājusi attiecīgus plānus VAS «Latvijas
Pasts» 9 Galveno kasu diennakts apsardzei.

 Valsts policija noslēgusi līgumu ar Igaunijas Nacionālo
banku par bruņumašīnas nodošanu Valsts policijai euro
naudas pārvadājumiem.



Plānošana un koordinācija

Draudu risku analīze

 Izstrādāta euro ieviešanas gaitā iespējamo prettiesisko
nodarījumu un valsts drošības draudu risku analīze.

 Prettiesiskie nodarījumi, kuri varēja aktualizēties un radīt
lielāko sabiedrības drošības apdraudējumu euro
ieviešanas laikā:
euro viltošana;
viltotu euro izplatīšana;
dažāda veida krāpšanas;
laupīšanas, t.sk. bruņotas laupīšanas;
zādzības, t.sk. zādzības no bankomātiem;
kibernoziegumi.

Attiecīgo preventīvo pasākumu un riska faktoru 
izvērtēšana.

 Eiropola izstrādāta draudu risku analīze. 



Plānošana un koordinācija

Darbinieku apmācības un instruktāžas

 Izstrādāts mācību plāns Latvijas Bankas Aizsardzības
pārvaldes darbinieku un Valsts policijas amatpersonu
apmācībai par drošības pasākumiem skaidras naudas
pārvadājumos (veiktas taktiskās un teorētiskās mācības).

Valsts policija organizējusi apsardzes komersantu
darbinieku, kuri veiks euro naudas pārvadājumus,
teorētiskās un praktiskās mācības.

Valsts policija organizējusi reģionālo policijas pārvalžu
vadītāju un darbinieku speciālās apmācības un
instruktāžas par nepieciešamajiem drošības pasākumiem
saistībā ar euro ieviešanu.



Drošības pasākumu īstenošana

Operatīvās vadības centrs

 Valsts policijā izveidots starpinstitūciju Operatīvās vadības centrs
drošības pasākumu vadīšanai un koordinēšanai (Centra darbā
iesaistīti VP, DP, VRS, VUGD, IeM Informācijas centra, VAS «Latvijas
Pasts», Latvijas Bankas, apsardzes komersantu, pašvaldības policijas
pārstāvji).

 Pašvaldības policijas darbinieku iesaistīšana patrulēšanā un
patrulēšanas maršrutā regulārā risku objektu apsekošanā.

 Operatīvās vadības centrs katru diennakti gatavoja uzziņu par
reģistrētajiem notikumiem, likumpārkāpumiem un to skaitu valstī, kā
arī par Valsts policijas un citu dienestu (piemēram, pašvaldības
policijas) iesaistītajiem resursiem drošības nodrošināšanā
(eskortēšana, patrulēšana, objektu apsardze) u.c. Ar
2013.gada 10.decembri Valsts robežsardze katru dienu sniedza
informāciju centram par notikumiem uz valsts robežas un imigrācijas
kontroles jomā.



Drošības pasākumu īstenošana

Operatīvās vadības centrs

 Izveidota tehniskā funkcionalitāte – eskortēšanas
pieprasījumu sistēma, kas darbojās tiešsaistes režīmā (datu
bāze pieprasījumu eskorta nodrošināšanai – pieprasījumu
saņemšana, saskaņošana, apstiprināšana un izpildes
nodrošināšana.

 Pastāvīga iespējamo prettiesisko nodarījumu un valsts
drošības draudu risku analīze.

 Centrs veica visu drošības pasākumu vadīšanu un
koordināciju.



Drošības pasākumu īstenošana

Operatīvā vadības centra vienotas vadības 
sistēmas izstrādāšana

 Spēku un līdzekļu izmantošana pēc vienotas vadības
principa:
 operatīvās situācijas analīze un monitorings 

(pārraudzība);
 optimālas dislokācijas un patrulēšanas maršrutu izstrāde;
 patrulējamo maršrutu un posteņu noteikšana;
 iesaistīto institūciju, struktūrvienību saskaņota rīcība

iespējamo apdraudējumu gadījumā;
 sadarbības un sakaru kontrole;
 apakšvienību sagatavošana un instruktāža.

 Iespējamo apdraudējuma objektu, teritoriju 
rekognoscēšana (personālsastāva un tehnisko līdzekļu 
izvietojums, sastāvs, uzdevumi, maršruti u.c.) 



Drošības pasākumu īstenošana

Euro naudas pārvadājumu eskortēšana un 
apsardze

 Valsts policija nodrošināja Latvijas Bankas euro naudas
pārvadājumu transporta vienību pavadīšanu, apsardzi un
maršrutiem piebraucamo ceļu noslēgšanu.

 Valsts policija nodrošināja apsardzes komersantu euro naudas
pārvadājumu transporta vienību pavadīšanu un apsardzi.

 Veikta Valsts robežsardzes cilvēkresursu un tehnisko resursu
(piemēram, helikopteru) iesaistīšana patrulēšanas veikšanai
nozīmīgu euro naudas pārvadājumu laikā.

 Euro naudas pārvadājumu drošības pasākumi tika vadīti un
koordinēti no Valsts policijas Operatīvās vadības centra.

 Valsts policija nodrošināja VAS «Latvijas Pasts» 9 Galveno kasu
diennakts apsardzi (2013.gada 1.decembris – 2014.gada
31.marts).



• 4 a/m
• 1 spec-vienības ekipāža
• 10 – 16 policisti
• Ceļu bloķēšana
• Helikopters

• 3 a/m
• 1 spec-vienības ekipāža
• 6 – 8 policisti

• 1 a/m
• 2 – 4 policisti



Drošības pasākumu īstenošana

Sabiedrības informēšana

Valsts policija izgatavojusi informatīvu materiālu (250 000

bukleti):

 bukletā iekļauta informācija par drošības jautājumiem
(aprakstītas situācijas, kurās iedzīvotājiem jāuzmanās,
sniegti ieteikumi rīcībai, lai pāreja uz euro būtu droša);

 bukletu izplatīšanas kanāli – policijas iecirkņa
inspektori, VAS «Latvijas Pasts» pasta nodaļas, Finanšu
ministrijas Eiro birojs.







Ieguvumi

Iegūta nozīmīga pieredze liela mēroga drošības
pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.

Nodrošināta visu iesaistīto institūciju, struktūrvienību
saskaņota rīcība iespējamo apdraudējumu gadījumā.

Veiksmīga drošības pasākumu īstenošana un
koordinācija visos līmeņos, gan valsts institūciju, gan
privātā sektora sadarbībā. Tika iegūta pozitīva sadarbības
prakse ar Latvijas Banku, VAS «Latvijas Pasts», Latvijas
komercbanku asociāciju, apsardzes komersantiem,
pašvaldības policiju u.c.).

Sekmīga komunikācija ar sabiedrību drošības jautājumos
u.c.



Paldies par uzmanību!

Artis Velšs
Valsts policijas priekšnieka vietnieks,
Galvenās kārtības policijas pārvaldes 

priekšnieks
t.67014099, e-pasts: artis.velss@vp.gov.lv
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