Neatkarīgās policistu arodbiedrības
darbības vēsture
2006.gada 10.martā Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Neatkarīgā policistu
arodbiedrība (turpmāk - NPA) ar sekojošo mērķi: Sakārtota Latvijas Valsts
policijas un tajā strādājošo policistu darba reglamentējošā likumdošanas bāze,
kas nodrošinātu Valsts policijas galveno funkciju, t.i. aizsargāt personu dzīvību,
veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no
noziedzīgiem un prettiesiskiem apdraudējumiem, izpildi un policistu kā darba
ņēmēju tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba
apstākļiem, uz taisnīgu darba samaksu un sociālajām garantijām, kā arī stingra
kontrole pār likumdošanas normu īstenošanu dzīvē.
Gada laikā NPA sasniedza vairāk nekā 300 biedru skaitu un tā bija uzsākusi
risināt daudzus svarīgus Arodbiedrības jautājumus.
2006.gada 19.oktobrī NPA noslēdza Koplīgumu ar Valsts policiju, paredzot
tajā būtiskus policistu aizsardzības jautājumus, to skaitā Valsts policijas vadībai pie
darbinieku disciplinārsodīšanas bija jāsaskaņo ar Arodbiedrību.
A.Lieljuksim stājoties Valsts policijas priekšnieka amatā otro reizi, kā
prioritārais darbs tika izvirzīts nepildīt Pušu noslēgto Koplīgumu un likvidēt NPA, uz
ko Arodbiedrība kategoriski iebilda.
Ar Valsts policijas vadības atbalstu NPA amatpersonas A.Augustāns,
R.Bunka un E.Manavickis (turpmāk — krimināli odiozās personas) organizēja
Arodbiedrībā prettiesisku apvērsumu, nomainot tās vadību, statūtus un juridisko
adresi.
2007.gada 31.janvārī Valsts policija ierosināja prettiesisku kriminālprocesu
pret NPA vadītāju, valdes priekšsēdētāju M.Bērziņu un viņa vietnieku H.Dukuru,
kurš atteicās pievienoties krimināli odiozajām personām. Krimināllieta tika ierosināt
tikai uz R.Bunkas iesnieguma pamata. Iekšējais drošības birojs, I.Grases personā to
«izmeklēja» septiņus gadus, savācot 12 sējumus, kuras laikā M.Bērziņš un
H.Dukurs bija aizdomās turētie sevišķi smagos noziegumos pret pašu dibināto un
veidoto Arodbiedrību. 2014.gada 4.martā krimināllietu izbeidza prokuratūra, jo
nebija vispār noticis noziedzīgs nodarījums. Uz doto brīdi, ne Valsts policija, ne
IDB «izmeklētāja» I.Grase nav atvainojušies NPA biedriem un M.Bērziņam,
H.Dukuram, kaut gan tas tika rakstiski viņiem pieprasīts.
Tā kā krimināli odiozās personas veica prettiesiskas sēdes NPA, tad tās biedri
iesniedza prasības tiesā, lai tās tiktu atzītas par nenotikušām.
Divās civiltiesās visas (100%) krimināli odiozo personu rīkotās sēdes tika
atzītas par nenotikušām, t. i., prettiesiskām (Skatīt Pielikumus!). Tiesu spriedumi
ir spēkā stājušies, kuriem ir likuma spēks visā Latvijas Republikas teritorijā.
Uzņēmumu reģistrs krimināli odiozo personu sēdes ir dzēsis ārā no Arodbiedrību
reģistra, atzīstot tās par prettiesiskām. Kriminālās personas ir prettiesiski iztērējušas
vairāk nekā 22 000, eiro, galvenokārt savām privātajām vajadzībām.
Šobrīd Arodbiedrība jau gadu sarakstās ar Valsts policijas vadību, kura
apzināti nerosina krimināllietu pret šīm krimināli odiozām personām, I.Grases
personā atrakstoties, bez jebkāda pamatojuma.

Krimināli odiozā persona A.Augustāns šobrīd vada Latvijas Iekšlietu
darbinieku arodbiedrību, kuram esot itkā laba sadarbība ar Valsts policijas vadību un
Iekšlietu ministriju, tāpēc arī pret viņu netiekot rosināts kriminālprocess.
Pēc visas šīs Valsts policijas «sadarbības» ar NPA, rosinot prettiesiskus
kriminālprocesus (šobrīd tāds ir ierosināts pret NPA valdes priekšēdētāja vietnieci
L.Eizenbergu) kā biedri arodbiedrībā bija palikuši 22 policisti, faktiski mūs tuvu
novedot pie likvidācijas, kas nav savietojams ar demokrātisku valsts iekārtu. Pēc
Arodbiedrības domām Valsts policijas vadībā nav mainījušies Padomju
komunistiskie Staļina laiki un tā vēljoprojām dzīvo pēc to laiku paražu tiesībām. Tā ir
nomainījusi tikai ārējo formas tērpu un kabinetu, bet būtība ir palikusi tā pati.
Kamēr Latvijā būs spēkā Satversme ar demokrātijas, tautas varas un
cilvēktiesību pantiem, tikmēr mēs strādāsim un nekad nelikvidēsimies, kaut vai mūsu
rindās paliks tikai daži biedri!
Šobrīd Arodbiedrībai nav laika dalīt Ziemassvētku paciņas bērniem un braukt
dažādos kruīza ceļojumos, jo visa biedra nauda mums tiek tērēta biedru juridiskajai
aizstāvībai. Tiesu procesi Latvijā ir visneefektīvākie un destruktīvākie pasaulē, pat
Kambodžā tie notiek daudz ātrāk un taisnīgāk, līdz ar to ārkārtīgi daudz
Arodbiedrības finanses tiek tērētas, lai mēs varētu panākt tiesiskumu.
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