
 
 

 

KATRA
INDIVIDUĀLAIS

IEGULDĪJUMS
VALSTS DROŠĪBĀ

IR SVARĪGS

Tālr.: 67208964
E-pasts: kontaktpunkts@dp.gov.lv

Drošības policija garantē sniegtās 
informācijas un tās avota konfidencialitāti 

Drošības policijas adrese:
K. Barona iela 99a, Rīga, LV-1012

Kontakttālruņi:
Drošības policijas diennakts tālrunis: 67208964
Drošības policijas priekšnieka palīdze: 67208991

Fakss: 67273373

E-pasts:
Iedzīvotājiem: info@dp.gov.lv

Presei: prese@dp.gov.lv
Starpinstitūciju sarakstei: kanc@dp.gov.lv

Mājaslapa:
www.dp.gov.lv

SPRĀGSTVIELU
PREKURSORI

Ja esat informēts par aizdomīgiem
darījumiem saistībā ar sprāgstvielu

prekursoriem (vielām vai maisījumiem
sprāgstvielu pagatavošanai),

šo vielu pazušanas gadījumiem vai
zādzībām, informējiet

Drošības policiju:

ZIŅOŠANA PAR
AIZDOMĪGIEM

DARĪJUMIEM, PAZUŠANAS
GADĪJUMIEM VAI

ZĀDZĪBĀM
 



 

 

KAS IR PREKURSORI? 
Sprāgstvielu prekursori (turpmāk—prekursori) ir no-

teiktas vielas vai šīs vielas saturoši maisījumi, kas var 

tikt izmantoti sprāgstvielu izgatavošanai.  

PREKURSORU IZMANTOŠANAS 
TENDENCES 
Terorisma tendenču analīze liecina, ka viena no izpla-

tītākajām terora aktu rīkošanas metodēm ir uzbruku-

mi, kuros tiek izmantoti improvizētie spridzekļi nolū-

kā radīt pēc iespējas lielāku cilvēku upuru skaitu un 

tādējādi arī psiholoģisko efektu sabiedrībā. Savukārt 

improvizēto spridzekļu izgatavošanai tiek izmantoti 

prekursori, kuri ir pieejami tirdzniecībā jebkurā Eiro-

pas Ekonomikas zonas valstī. Lai ierobežotu prekur-

soru izmantošanu nelikumīgiem mērķiem, tādējādi 

preventīvi samazinot arī terora aktu organizēšanas 

iespējas, Eiropas Savienība ir noteikusi centralizētu 

mehānismu prekursoru apritei. 

KONTAKTPUNKTS 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 15. janvāra Regulu Nr. 98/2013  „Par 

sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu” 

(turpmāk — Regula) Latvijā ir izveidots kontak-

tpunkts ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem ar 

prekursoriem, kā arī to pazušanas  gadījumiem vai 

zādzībām. Latvijā Nacionālais kontaktpunkts ir 

Drošības policija.  

 
 

PIENĀKUMS ZIŅOT PAR AIZDOMĪGIEM 
DARĪJUMIEM, PAZUŠANAS 
GADĪJUMIEM UN ZĀDZĪBĀM 
Latvijā ziņošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 

2015. gada 3. marta noteikumi Nr.110 “Kārtība, kādā ziņo 

par sprāgstvielu prekursoriem”. Noteikumi nosaka kārtību, 

kādā fiziskas vai juridiskas personas, kas tirgū piegādā ražo-

jumus vai sniedz  pakalpojumus, ziņo par aizdomīgiem darī-

jumiem ar Regulas I un II pielikumā uzskaitītajām vielām un 

tās saturošiem maisījumiem, kā arī par šo vielu vai tās satu-

rošu maisījumu pazušanas gadījumiem un zādzībām. 

Regulas 9. pants komersantiem ļauj atteikt aizdomīgu   

darījumu un uzliek par pienākumu ziņot kontaktpunktam 

par šādu faktu, kā arī par prekursoru pazušanas vai zādzību 

gadījumiem. 

Par aizdomīgiem darījumiem nacionālajam kontak-

tpunktam jāziņo nekavējoties! 

Drošības policija atgādina, ka 2014. gada 29. novembrī stā-

jās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-

deksā,  paredzot atbildību par neziņošanu par aizdomīgiem 

darījumiem ar prekursoriem, to zādzībām un citiem inciden-

tiem.  

KAS IR AIZDOMĪGS DARĪJUMS? 
Aizdomīgs darījums ir jebkāds prekursoru pirkums, kas atšķi-

ras no parastajām pirkuma īpatnībām.            

Aizdomīga darījuma pazīmes: 

 iespējamais klients šķietami nav pārliecināts par pare-

dzēto lietojumu vai nespēj to ticami izskaidrot; 

persona gatavojas pirkt neparastu dau-

dzumu vielu vai vielas neparastā koncen-

trācijā vai  kombinācijās; 

iespējamais klients nevēlas uzrādīt personu 

apliecinošus dokumentus; 

 persona vēlas izmantot neparastus samak-

sas paņēmienus, tostarp lielu daudzumu 

skaidras naudas. 

RĪCĪBA AIZDOMU GADĪJUMĀ 
Centieties reģistrēt maksimāli daudz informāci-

jas par klientu un darījumu, piemēram: 

personas ārējo izskatu

 
sevišķas pazīmes, tajā skaitā tetovējumus, 

rētas, pīrsingus u.c.; 

 informāciju par transportlīdzekli, ar ko iera-

dās persona; 

 pirkšanas laiku, klienta interesi izraisošus 

izstrādājumus u.c.  

Saglabājiet jebkādas kvītis, videoierakstus, kā arī 

dokumentus, ar kuriem rīkojies klients, pirkstu

nospiedumu iegūšanai.  

Ziņojiet kontaktpunktam! 


