Kopsavilkums par augusta mēnesi (Baldones novads) 2017.gads
Baldones novada pašvaldības policijā saņemtie izsaukumi: 116
No tiem:
ģimenes un kaimiņu konflikti: 14
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 5
izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 14
citām iestādēm (NMP, VUGD, VP u.c.) nepieciešama palīdzība: 3
nepieciešama palīdzība privātpersonai: 9
gulošas personas, kas, iespējams, atradās alkohola reibumā: 12
alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā: 4
smēķēšana neatļautā vietā: 1
par aizdomīgām personām: 6
par aizdomīgiem transportlīdzekļiem: 3
pazudusi persona: 1
atrasts lādiņš: 5
izsaukumi saistīti ar huligāniskām darbībām: 10
iespējams notikusi zādzības: 4
noklīdis, ievainots vai cita veida izsaukums, kas saistīts ar dzīvniekiem: 8
izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes pārkāpumiem, negadījumiem: 8
cita saņemtā informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm: 9
Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 11
Aizturētās personas, t.sk. meklēšanā izsludinātas: 8
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos: 1
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12. panta pirmās daļas 9.punktu): 6
Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 12
No tiem:
-

-

-

Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu (LAPK 171.panta pirmā daļa) – 5
Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās
uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais
huligānisms) (LAPK 167.pants) – 1
Par pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarojošās vestes vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem (LAPK 149.23panta otrā 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 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) – 1
Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas saistīti ar apstāšanos un stāvēšanu – 3

Nodoti materiāli, informācija:
 Baldones novada domei: 1
 Baldones novada būvvaldei: 1
 Baldones novada administratīvajai komisijai: 2
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības centram: 1
 Iekšlietu informācijas centram: 1
 Valsts policija Rīgas reģiona pārvaldei: 2
Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija Z/S „Mežavairogi”: 5

