BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS
POLICIJA
Pārskats
par 2016.gadā paveikto

Kopā par periodu tika reģistrēti 869 izsaukumi
No kuriem:
Ģimenes un kaimiņu konflikti: 87
Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 103
Izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 90
Izsaukumi, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem: 92
Citām iestādēm nepieciešama palīdzība: 73
Gulošas personas, kas, iespējams, atradās alkohola reibumā: 64
Izsaukumi par kautiņa norisi: 18
Nesprādzis lādiņš: 15
Deg kūla: 2
Alkohola lietošana neatļautā vietā: 23
Zādzība: 25
Nepieciešama palīdzība privātpersonai: 77
Noklīdis ievainots vai cita veida izsaukums, kas saistīts ar dzīvniekiem: 112
Smēķēšana neatļautā vietā: 3
Cita saņemtā informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm: 84
Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 83
Pieprasījumi no citām iestādēm: 17
Aizturētās personas: 45
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12.p. pirmās daļas 9.punkts): 48

Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 156

























No tiem:
LAPK 51.panta otrā daļa (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 11
LAPK 169.3pants (Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai
atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites
noteikumu pārkāpumiem) - 1
LAPK 167.pants (Par sīko huligānismu) – 12
LAPK 173.panta otrā daļa (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) – 3
LAPK 173.panta trešā daļa (Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas) – 4
LAPK 174.4pants (Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu) – 1
LAPK 171.1panta pirmā daļa (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 1
LAPK 42.1panta ceturtā daļa (Par smēķēšanu ja to izdarījis nepilngadīgais) – 2
LAPK 75.panta pirmā daļa (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) - 1
LAPK 75.panta otrā daļa (Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu savākšanā) - 3
LAPK 106.panta pirmā daļa (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu)- 23
LAPK 106.panta otrā daļa (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu atkārtoti gada laikā no
administratīvā soda uzlikšanas brīža) – 1
LAPK 171.panta pirmā daļa (Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 18
LAPK 171.panta otrā daļa (Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu atkārtoti gada laikā)– 11
LAPK 175.pants (Par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, pašvaldības policijas darbinieka prasībai, kad viņi izpilda dienesta
pienākumus) – 1
LAPK 149.5panta piektā daļa (Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli
(par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus) – 2
LAPK 149.23panta otrā daļa (Par pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarojošās vestes vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu
atstarojoša materiāla elementiem) – 9
LAPK 140.panta sestā daļa (Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu
(izņemot darbus lauksaimniecības vajadzībām) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem
bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas) – 2
LAPK 186.panta pirmā daļa (Par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta) – 1
LAPK 186.panta otrā daļa (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas adreses) – 2
Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu – 43
Par Baldones novada domes Saistošajiem noteikumiem – 1

Nodoti materiāli, informācija:
Rīgas rajona tiesai: 3
Baldones novada domei: 11
Baldones novada administratīvajai komisijai: 57
Baldones novada Sociālajam dienestam: 3
VP RRP KPP Satiksmes noziegumu izmeklēšanas birojam: 6
VP Rīgas reģiona pārvaldei: 37
Salaspils novada pašvaldības policijai: 1
Baldones vidusskolai: 3
Pārtikas un veterinārajam dienestam: 1
Lauksaimniecības datu centram: 1
Valsts probācijas dienests Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiālei: 2
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei: 2

Rīkoti reidi: 4
Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija Z/S „Mežavairogi”: 50
Baldones novada pašvaldības policijas (turpmāk – BNPP) darbinieki pievērsa pastiprinātu uzmanību atstarojošo vestu
lietošanai diennakts tumšajā laikā, kā arī tika pievērsta uzmanība alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu kontrolei. Ar
marta mēnesi sākta zemes apsaimniekošanas pasākumu pildīšanas un zāles pļaušanas kontrole, lai novērstu kūlas veidošanos.
Marta un aprīļa mēnešos tika apsekota un veikta kontrole Baldones novada teritorijā sakarā ar kūlas izveidošanos, par ko
Baldones novada pašvaldības policijā tika uzsāktas divpadsmit lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās.
Pirmajā un otrajā martā BNPP darbinieki kopā ar biedrības “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” darbiniekiem rīkoja reidus
sakarā ar klaiņojošajiem dzīvniekiem Baldones novada teritorijā. Reidu rezultātā divi klaiņojoši suņi tika nogādāti biedrībā
“Dzīvnieku patversme Mežavairogi” un tika uzsāktas divas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.panta pirmās daļas, t.i., par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu. Par iepriekš minēto administratīvo pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība izsakot
brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām
- no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Neskatoties uz pēdējā laikā ievērojami
pieaugušo izsaukumu skaitu tieši par klaiņojošiem dzīvniekiem rīkoto reidu laikā bija pārsteidzoši maz pamanīti klaiņojošie
dzīvnieki. Pašvaldības policijas darbinieki izsaka pateicību Baldones novada iedzīvotājiem, ka spēj pieskatīt un būt atbildīgi par
saviem ķepainajiem mīluļiem.
Ar augusta mēnesi BNPP darbinieki apseko nekustamos īpašumus, kuriem nav noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju
un brīdina par līguma noslēgšanu.
Saskaņā ar Baldones novada domes 2012.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Baldones novadā” 7.punkta, 17.punkta un to apakšpunktiem katram atkritumu radītājam un valdītājam ir
pienākums piedalīties atkritumu savākšanā noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
Atbildība par iepriekš minēto saistošo noteikumu neievērošanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
75.panta otrajā daļā, t.i., par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no
četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Ar oktobra mēnesi BNPP darbinieki sāka intensīvāku apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli.
Pusgada laikā pateicoties iedzīvotāju sniegtai informācijai un operatīvai Baldones novada pašvaldības policijas (turpmāk –
BNPP) darbinieku rīcībai izdevās novērst vairākas bīstamas situācijas Baldones novadā.
 BNPP darbinieki 05.01.2016. plkst.13:30 patrulēšanas laikā pamanīja transportlīdzekli Mercedes Vito, kurš pārvietojās pa
Rīgas ielu. BNPP darbinieki pārbaudot iepriekš minēto transportlīdzekli Mercedes Vito datu bāzē, konstatēja, ka
transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate un nav obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas teju veselu gadu. Policijas
darbinieki nekavējoties pieņēma lēmumu apturēt iepriekš minēto transportlīdzekli. Pēc transportlīdzekļa apturēšanas un
vadītāja noskaidrošanas tika izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas
bataljona darbinieki, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
 BNPP darbinieki 24.02.2016. plkst.13:45 patrulēšanas laikā pamanīja transportlīdzekli Mercedes Benz, kuram bija ārzemju
valsts numura zīmes. BNPP darbinieki pārbaudot iepriekš minētā transportlīdzekļa Mercedes Benz valsts reģistrācijas
numurzīmes datu bāzē, konstatēja, ka esošā transportlīdzekļa numura zīmes atrodas starptautiskās kriminālpolicijas
organizācijas – Interpols meklēšanā. Policijas darbinieki noskaidroja iepriekš minētā transportlīdzekļa īpašnieku, kurš
paskaidroja, ka transportlīdzekli noskatījis Lietuvas valsts interneta portālā. Īpašnieks zvanot uz sludinājumā norādīto telefona
numuru sarunājis iepriekš minēto transportlīdzekli iegādāties pēc kā devies pakaļ transportlīdzeklim uz Lietuvu, kur arī
iegādājies transportlīdzekli ar iepriekš minētajām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Policijas darbinieki nekavējoties
pieņēma lēmumu izsaukt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa darbiniekus, kuriem nodotas iepriekš
minētās transportlīdzekļa numura zīmes un transportlīdzekļa īpašnieks atbilstoši institucionālai piekritībai.

 BNPP darbinieki 26.marta vakarā saņēma informāciju, ka Baldonē, Daugavas ielā kāds autovadītājs nobraucis no ceļa un
iebraucis sētā. BNPP darbinieki ierodoties notikuma vietā ievēroja vīrieti un transportlīdzekli Audi, kurš jau bija izvilkts no
grāvja. Policijas darbinieki noskaidroja, ka iepriekš minētais vīrietis, iespējams, manāmā alkohola reibuma stāvoklī vadījis
transportlīdzekli Audi un nesavaldot to iebraucis sētā. Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki. Ierodoties Ceļu policijas darbiniekiem vadītājs nemanāmi
aizmuka no notikuma vietas. Iepriekš minētais transportlīdzeklis nogādāts Valsts policijā, bet vadītājam par notikuma vietas
pamešanu draud naudas sods no septiņdesmit līdz septiņsimt euro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz laiku
no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.
 BNPP darbinieki 05.07.2016 plkst.16:20 patrulēšanas laikā pamanīja, ka zaļas krāsas transportlīdzeklis VW Golf III izraisa
sadursmi ar citu transportlīdzekli Audi. BNPP darbinieki piesteidzoties klāt pamanīja, ka no iepriekš minētā transportlīdzekļa
VW Golf izkāpj manāmi iereibis vīrietis un, iespējams, grasās doties prom no notikuma vietas. BNPP darbinieki nekavējoties
pieņēma lēmumu VW Golf vadītāju aizturēt. Policijas darbinieki noskaidroja, ka minētā transportlīdzekļa VW Golf vadītājam
nav transportlīdzekļa vadītāja apliecības un tas atrodas 3,2 promiļu alkohola reibuma stāvoklī. Sakarā ar iepriekš minēto tika
izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki kuriem tika
nodots transportlīdzeklis VW Golf un tās vadītājs turpmākai izmeklēšanai atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Pret transportlīdzekļa VW Golf vadītāju tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.panta otrās daļas, t.i., par
transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (vai tās ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola
reibuma stāvoklī. Par šo noziedzīgo nodarījumu vadītājam var piespriest sodu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa
vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Policijas darbinieki patrulēšanas laikā 05.07.2016 plkst.23:58 pamanīja aizdomīgu baltas krāsas VW mikroautobusu.
Policijas darbinieki pieņēma lēmumu iepriekš minēto transportlīdzekli apturēt un pārbaudīt. Apturot transportlīdzekli
policijas darbinieki konstatēja, ka vadītājam nav transportlīdzekļa vadītāja apliecības un par šo pārkāpumu vadītājs jau ir
sodīts vairākas reizes. Sakarā ar iepriekš minēto tika izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas
pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki kuriem tika nodots iepriekš minētais transportlīdzekļa vadītājs turpmākai
izmeklēšanai atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Par šo pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam nāksies šķirties no diezgan prāvas naudas summas, kā arī izciest
administratīvo arestu.
Par iepriekš minēto pārkāpumu, t.i., par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas
tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) transportlīdzekļa vadītājam piemēro
administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm un uzliek naudas sodu piecsimt septiņdesmit euro apmērā.

BNPP darbinieki patrulēšanas laikā 27.septembrī plkst.11:35 pamanīja uz Iecavas ielas baltas krāsas transportlīdzekli Ford
Transit kura vadītājs pamanot operatīvo transportlīdzekli strauji mainīja virzienu. BNPP darbinieki nekavējoties pieņēma
lēmumu iepriekš minēto transportlīdzekli apturēt. Policijas darbinieki ieslēdzot dienesta transportlīdzekļa bākugunis un
skaņas signālu pa ruporu deva prasību apturēt transportlīdzekli. Iepriekš minētā transportlīdzekļa Ford Transit vadītājs to
apturēja pie daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas. Policijas darbinieks pienākot pie transportlīdzekļa Ford Transit vadītāja
palūdza uzrādīt vadītāja apliecību uz ko vadītājs atbildēja, ka viņam tādas nav.
Noskaidrots, ka šī nav pirmā reize kad vadītājs sēdies pie spēkrata stūres bez vadītāja apliecības. Par iepriekš minēto
pārkāpumu vadītājs tiek administratīvi sodīts jau ceturto reizi gada laikā.
Sakarā ar iepriekš minēto BNPP darbinieki izsauca Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes
Ceļu policijas bataljona darbiniekus, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Par iepriekš minēto pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit
diennaktīm un uzliek naudas sodu piecsimt septiņdesmit euro apmērā.

BNPP darbinieki 12.09.2016. plkst.23:00 patrulēšanas laikā pamanīja transportlīdzekli BMW, kura vadīšanas stils bija
nepārliecinošs.
BNPP darbinieki nekavējoties pieņēma lēmumu apturēt transportlīdzekli BMW.
Apturot transportlīdzekli BMW un pārbaudot tā vadītāju, dokumentus un iepriekšminēto transportlīdzekli datu bāzē,
konstatēja, ka transportlīdzeklim BMW nav veikta valsts tehniskā apskate un nav obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas.
Sakarā ar iepriekš minēto BNPP darbinieki izsauca Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes
Ceļu policijas bataljona darbiniekus, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Vadītājam par iepriekš minēto pārkāpumu uzliek naudas sodu no astoņdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro.

BNPP darbinieki 10.septembrī saņēma izsaukumu par to, ka pie kāda daudzdzīvokļu nama kāpņutelpas regulāri vīrietis lieto
alkoholiskos dzērienus un uzvedās agresīvi.
BNPP darbinieki operatīvi reaģējot ieradās notikuma vietā un situāciju atrisināja par ko no iepriekš minētās
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājas tika saņemta rakstiska pateicība par BNPP darbinieku atsaucību un ātro reaģēšanu.









Pateicoties Baldones novada iedzīvotāju modrībai un atsaucībai aizturēja transportlīdzekļa vadītāju stiprā alkohola reibumā.
Šā gada 26.oktobra pievakarē BNPP darbinieki saņēma informāciju no Baldones novada iedzīvotāja, ka uz Pasta un
Lauku ielu krustojuma transportlīdzekļa Audi 80 vadītājs, kurš atrodas manāmā reibuma stāvoklī braucis lielā ātrumā un
ieskrējis kokā.
BNPP darbinieki nekavējoties izbrauca uz iepriekš minēto notikuma vietu, kur pamanīja iepriekš minēto transportlīdzekli
Audi 80 un pie tā stāvam manāmi iereibušu vīrieti. BNPP darbiniekiem pienākot klāt pie vīrieša, kurš stāv pie avarējušā
transportlīdzekļa Audi 80palūgts nosaukt personas datus uz ko vīrietis atbildēja, ka nenosaukšot. BNPP darbinieki
nekavējoties pieņēma lēmumu personu aizturēt un ievietot pagaidu aizturēšanas vietā personības noskaidrošanai.
Pēc iepriekš minētā vīrieša aizturēšanas BNPP darbinieki veicot apkārtējo iedzīvotāju aptauju noskaidroja, ka daži
jaunieši redzēja, kā aizturētais vīrietis braucot lielā ātrumā nesavaldot savu spēkratu ietriecas kokā.
BNPP darbinieki pārbaudot transportlīdzekļa īpašnieka informāciju konstatēja, ka transportlīdzekļa īpašnieks un vadītājs
ir tā pati persona, kurai pie tam nav derīgas vadītāja apliecības.
Sakarā ar iepriekš minēto tika izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas
bataljona darbinieki, kuriem tika nodots iepriekš minētais transportlīdzeklis Audi un tā vadītājs turpmākai izmeklēšanai
atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Sakarā ar iepriekš minēto pret transportlīdzekļa Audi vadītāju tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.panta
otrās daļas, t.i., par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (vai tās ir atņemtas) un ja vadītājs
atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Par šo noziedzīgo nodarījumu vadītājam var piespriest sodu, kas saistīts ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu,
atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
BNPP darbinieki 29.10.2016. plkst.19:30 patrulēšanas laikā pamanīja transportlīdzekli VW Golf, kura vadīšanas stils bija
nepārliecinošs.
BNPP darbinieki nekavējoties pieņēma lēmumu apturēt transportlīdzekli VW Golf un pārbaudīt tā vadītāju vai tas nav
reibuma stāvoklī.
Apturot transportlīdzekli VW Golf un pārbaudot tā vadītāju, BNPP konstatēja, ka vadītājam nav transportlīdzekļa
vadītāja apliecības. Pārbaudot iepriekš minēto transportlīdzekli datu bāzē, BNPP darbinieki konstatēja, ka transportlīdzeklim
VW Golf nav veikta valsts tehniskā apskate un nav obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas.
Sakarā ar iepriekš minēto BNPP darbinieki izsauca Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes
Ceļu policijas bataljona darbiniekus, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Vadītājam par iepriekš minēto pārkāpumu uzliek naudas sodu no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.
Baldones novada pašvaldības policijas (turpmāk – BNPP) darbinieki 16.12.2016. plkst.11:20 patrulēšanas laikā pamanīja
aizdomīgu traktortehniku pārvietojamies pa grants seguma ceļu, kurai nav ne valsts reģistrācijas numurzīmes, ne jebkādas
gaismas.
BNPP darbinieki nekavējoties pieņēma lēmumu apturēt traktortehniku un tās vadītāju.
Apturot traktortehniku un pārbaudot tās vadītāju, policijas darbinieki konstatēja, ka vadītājam nav nekādu dokumentu,
kas apliecinātu traktortehnikas izcelsmi, kā arī nav iegūta traktortehnikas vadītāja apliecība.
Sakarā ar iepriekš minēto BNPP darbinieki izsauca Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes
Ceļu policijas bataljona (turpmāk – VP RRP KPP CPB) darbiniekus, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs ar visu
traktortehniku nodots atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
Tajā pašā laikā BNPP darbinieki pamanīja vēl vienu traktortehniku braucam pa grants seguma koplietošanas ceļu, kuru
nolēma pārbaudīt.
Policijas darbinieki apturot traktortehniku un pārbaudot tās vadītāju, konstatēja, ka šim vadītājam arī nav nekādu
dokumentu, kas apliecinātu traktortehnikas izcelsmi, kā arī nav iegūta traktortehnikas vadītāja apliecība.
Policijas darbinieki palūdza vadītājam noslāpēt traktortehniku. Vadītājs iekāpjot traktortehnikā nenoslāpēja to, bet gan
sāka strauji braukt pa lauku prom no policijas darbiniekiem. Bēgošajai traktortehnikai ar tās vadītāju VP RRP KPP CPB
darbinieki uzsāka pakaļdzīšanos. VP RRP KPP CPB darbinieki pēc neilgas pakaļdzīšanās panāca traktortehniku ar tās
vadītāju un aizturēja.
Ziemassvētku vakara dienā plkst.10:19 Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju no kāda
iedzīvotāja, ka mežā braucot no Baldones uz Daugmali pamanījis mētājamies motociklu.
Policijas darbinieki apsekojot minēto vietu, konstatēja, ka mežā ir noguldīts un apklāts ar sūnām zaļas krāsas krosa
motocikls.
Policijas darbinieki iepriekš bija saņēmuši noraizējušā iedzīvotāja informāciju, ka viņam no garāžas nozagts jauns zaļas
krāsas krosa motocikls.
Vēlāk policijas darbinieki noskaidroja, ka iepriekš minētais motocikls ir tas pats nozagtais.
Pateicoties vērīgajam iedzīvotājam motocikla saimniekam tika atgriezta svētku sajūta.

Baldones novada pašvaldības policijas kolektīvs novēl laimīgu un DROŠU jauno Gaiļa gadu! Šajā gadā ceram
uz plašāku iedzīvotāju atsaucību un sadarbību, lai kopīgiem spēkiem varam turpināt nodrošināt kvalitatīvu
sabiedrisko kārtību Baldones novadā.

Mēs par drošību!!!
Milzum PALDIES visiem par atbalstu un atsaucību mūsu ikdienas darbā
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā!

