Kopsavilkums par aprīļa mēnesi (Baldones novads) 2016.gads
Baldones novada pašvaldības policijā saņemtie izsaukumi: 70
No tiem:
ģimenes un kaimiņu konflikti: 4
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 9
izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 8
citām iestādēm (NMP, VUGD, VP u.c.) nepieciešama palīdzība: 8
gulošas personas, kas, iespējams, atradās alkohola reibumā: 7
alkohola lietošana neatļautā vietā: 2
nepieciešama palīdzība privātpersonai: 7
atrasts lādiņš: 2
deg kūla: 1
noklīdis, ievainots vai cita veida izsaukums, kas saistīts ar dzīvniekiem: 12
izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes pārkāpumiem, negadījumiem: 2
cita saņemtā informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm: 9
Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 7
Aizturētās personas: 3
Pieprasījumi no citām iestādēm: 1
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12. panta pirmās daļas 9.punktu): 3
Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 28
No tiem:
-

-

Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (LAPK 51.panta otrā
daļa) – 11
Par sīko huligānismu (LAPK 167.pants) – 2
Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1panta ceturtā daļa) – 1
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1panta pirmā daļa) – 1
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.panta pirmā daļa) – 5
Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu (LAPK 171.panta pirmā daļa) – 2
Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu atkārtoti gada laikā no administratīvā soda
uzlikšanas brīža (LAPK 171.panta otrā daļa) – 1
Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai
psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, vai atradies alkoholisko dzērienu ietekmē, vai nodarbojies ar ubagošanu (LAPK 173.panta otrā daļa) – 3
Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas saistīti ar apstāšanos un stāvēšanu - 2

Nodoti materiāli, informācija:
 Baldones novada administratīvajai komisijai: 22
 VP RRP Baložu iecirknim: 3
 Baldones novada vidusskolai: 1
Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija Z/S „Mežavairogi”: 9

