BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS
POLICIJA
Pusgada statistikas
pārskats par 2017.gadā paveikto

Kopā par periodu tika reģistrēti 513 izsaukumi

No kuriem:
Ģimenes un kaimiņu konflikti: 75
Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 26
Izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 49
Izsaukumi, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem: 45
Citām iestādēm nepieciešama palīdzība: 22
Gulošas personas, kas, iespējams, atradās alkohola reibumā: 42
Izsaukumi par kautiņa norisi: 8
Nesprādzis lādiņš: 9
Izsaukumi saistīti ar izveidojušos sauso pērnā gada zāli - kūlu: 24
Alkohola lietošana neatļautā vietā: 16
Izsaukumi saistīti ar huligāniskām darbībām: 5
Izsaukumi par aizdomīgām personām: 18
Zādzība: 20
Informācija par pazudušām personām: 1
Nepieciešama palīdzība privātpersonai: 47
Noklīdis ievainots vai cita veida izsaukums, kas saistīts ar dzīvniekiem: 52
Smēķēšana neatļautā vietā: 4
Cita saņemtā informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm: 50
Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 36
Pieprasījumi no citām iestādēm: 11
Aizturētās personas: 22
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12.p. pirmās daļas 9.punkts): 30

Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 74
-

No tiem:
LAPK 51.panta otrā daļa (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 13
LAPK 167.pants (Par sīko huligānismu) – 5
LAPK 1724.panta pirmā daļa (Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki
vai personas, kas viņus aizstāj) - 1
LAPK 173.panta pirmā daļa (Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu) - 1
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) – 2
LAPK 173.panta trešā daļa (Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas) – 1
LAPK 176.pants (Par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šī patvarība nav
saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu) – 1
LAPK 42.1panta ceturtā daļa (Par smēķēšanu ja to izdarījis nepilngadīgais) – 3
LAPK 75.panta otrā daļa (Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu savākšanā) - 1
LAPK 106.panta pirmā daļa (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu)- 12
LAPK 106.panta otrā daļa (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums)- 2
LAPK 107.panta pirmā daļa (Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā) - 2
LAPK 171.panta pirmā daļa (Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 5
LAPK 171.panta otrā daļa (Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu atkārtoti gada laikā)– 4
LAPK 140.panta otrā daļa (Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai
aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu) - 1
LAPK 149.23panta otrā daļa (Par pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarojoša elementa vai iedegta lukturīša) – 5
Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu – 14
Par Baldones novada domes saistošo noteikumu neievērošanu - 1

-

Nodoti materiāli, informācija:
Baldones novada domei: 7
Baldones novada administratīvajai komisijai: 43
Baldones novada Sociālajam dienestam: 3
Baldones novada bāriņtiesai: 2
Ķekavas novada bāriņtiesai: 1
Rīgas rajona tiesai: 2
Valsts policijas Rīgas reģona pārvaldei: 24
Baldones novada vidusskolai: 4
Baldones mūzikas pamatskolai: 2
Valsts probācijas dienests Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiālei: 1
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai: 1
Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldei: 1

Rīkoti reidi (sakarā ar sīkā huligānisma novēršanu Baldones novadā): 2
Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija Z/S „Mežavairogi”: 15
Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki veiksmīgi sadarbojoties ar Baldones skolu pedagogiem pievērsa
pastiprinātu uzmanību nepilngadīgajiem smēķētājiem, regulāri apsekojot jauniešu pulcēšanās vietas skolu stundu starpbrīžos, 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. Aprīļa un maija mēnešos tika
apsekota un veikta kontrole Baldones novada teritorijā sakarā ar kūlas izveidošanos, par ko Baldones novada pašvaldības policijā
tika uzsāktas divdesmit lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās.
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 25.05.2017 patrulēšanas laikā uz Zīļu ielas pamanīja aizdomīgu transportlīdzekli VW, kura valsts numurzīmi
pārbaudot datu bāzē, policijas darbinieki konstatēja, ka transportlīdzeklim nav derīga valsts tehniskā apskate. BNPP darbinieki
pieņēma lēmumu vadītāju nekavējoties apturēt. Policijas darbiniekiem apturot transportlīdzekli un tā vadītāju, vadītājam
izskaidroja apturēšanas iemeslu un sakarā ar iepriekš minēto tika izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības
policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši pārkāpuma
piekritībai.
BNPP darbinieki 18.06.2017 patrulēšanas laikā pamanīja transportlīdzekli HANGLONG, kura vadītājs pārvietojās bez
aizsargķiveres. BNPP darbinieki nekavējoties pieņēma lēmumu apturēt transportlīdzekli ar tā vadītāju. Apturot iepriekš
minēto transportlīdzekli un pārbaudot to datu bāzē, konstatēja, ka transportlīdzeklim nav obligātās civiltiesiskās
apdrošināšanas un tas ir noņemts no uzskaites. BNPP darbiniekam pieejot klāt pie vadītāja noskaidroja, ka vadītājam nav
derīga transportlīdzekļu vadītāja apliecība un vadītājs atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Sakarā ar iepriekš minēto tika
izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki, kuriem
iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši pārkāpuma piekritībai.
BNPP darbinieki 18.06.2017 Baldones pilsētas apsekošanas laikā pamanīja nepārliecinoši pārvietojamies transportlīdzekli
BMW. BNPP darbinieki nekavējoties pieņēma lēmumu apturēt transportlīdzekli un pārbaudīt tā vadītāju. Apturot iepriekš
minēto transportlīdzekli BMW un pieejot pie vadītāja policijas darbinieki noskaidroja, ka vadītājam nav transportlīdzekļa
vadītāja apliecības un tas atrodas 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 BMW
un tā vadītājs turpmākai izmeklēšanai atbilstoši pārkāpuma piekritībai. Vēlāk noskaidrots, ka vadītājs vadījis transportlīdzekli
BMW 1,35 promiļu reibuma stāvoklī.
Pret transportlīdzekļa BMW 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 pusgada laikā ir aizturējuši vairākas personas, kuras atrodas meklēšana un nogādājuši tās Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknī.
BNPP darbinieki 29.05.2017 patrulēšanas laikā uz Rīgas ielas pamanīja aizdomīgu transportlīdzekli Mitsubishi, kura valsts
numurzīmi pārbaudot datu bāzē, policijas darbinieki konstatēja, ka transportlīdzeklim nav derīga valsts tehniskā apskate.
BNPP darbinieki pieņēma lēmumu vadītāju nekavējoties apturēt. Policijas darbiniekiem apturot transportlīdzekli un tā
vadītāju, vadītājam izskaidrots apturēšanas iemesls un sakarā ar iepriekš minēto tika izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši
pārkāpuma piekritībai.

BNPP darbiniekiem 01.05.2017 veicot iedzīvotāju aptauju un pārskatot Baldones novadā izvietotās video kameras izdevās
atpazīt un notvert piecus jauniešus, kuri bija veikuši huligāniskas darbības, t.i., izsituši logus namam Iecavas ielā 2A. Jaunieši
vienojās ar nama apsaimniekotaju, ka palīdzēs savest kārtībā namu kuram izsita stiklus, kā arī jauniešiem bija jāsamaksā
nodarītie zaudējumi.
Policijas darbinieki izsaka pateicību Baldones iedzīvotājiem par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos jauniešu izķeršanā.
BNPP darbinieki 06.03.2017 patrulēšanas laikā uz Kastaņu ielas pamanīja aizdomīgu transportlīdzekli VW Transporter, kura
valsts numurzīmi pārbaudot datu bāzē, policijas darbinieki konstatēja, ka transportlīdzeklim nav derīga valsts tehniskā apskate.
BNPP darbinieki pieņēma lēmumu vadītāju nekavējoties apturēt. Policijas darbiniekiem apturot transportlīdzekli un tā vadītāju,
vadītājam izskaidrots apturēšanas iemesls un sakarā ar iepriekš minēto tika izsaukti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbinieki, kuriem iepriekš minētais pārkāpējs nodots atbilstoši
pārkāpuma piekritībai.
BNPP darbinieki 22.02.2017 saņēma izsaukumu par transportlīdzekļa Volvo V70 vadītāju, kurš atrodas manāmā alkohola
reibuma stāvoklī un pārvietojas pa Mežvidu ielu. Policijas darbinieki operatīvi reaģējot pamanīja iepriekš minēto
transportlīdzekli Volvo, kura vadītājam deva mutisku rīkojumu nekavējoties apturēt transportlīdzekli. Apturot iepriekš minēto
transportlīdzekli un tā vadītāju policijas darbinieki noskaidroja, ka vadītājs atrodas 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 Volvo V70 un tā vadītājs turpmākai izmeklēšanai atbilstoši pārkāpuma
piekritībai.
Policijas darbinieki Baldones novada apsekošanas laikā 14.01.2017 pamanīja aizdomīgi pārvietojamies velosipēda vadītāju.
Policijas darbinieki pieņēma lēmumu iepriekš minēto velosipēdistu apturēt un pārbaudīt. Policijas darbinieki dodot mutisku
rīkojumu apstāties, velosipēda vadītājs to ignorēja un turpināja braukt. Policijas darbinieki piebraucot klāt izlecot no operatīvā
transportlīdzekļa un pielietojot speciālos paņēmienus izdevās apturēt un aizturēt velosipēda vadītāju. Policijas darbinieki
konstatēja, ka velosipēda vadītājs atrodas alkohola reibuma stāvoklī. 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.

