BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
2018.gada pusgada kopsavilkums

Kopā par periodu tika reģistrēti 448 izsaukumi

No kuriem:
Ģimenes un kaimiņu konflikti: 57
Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 13
Izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 39
Citām iestādēm nepieciešama palīdzība: 22
Nepieciešama palīdzība privātpersonai: 37
Gulošas personas, kas, iespējams, atradās alkohola reibumā: 37
Alkohola lietošana neatļautā vietā: 25
Zādzība: 7
Nesprādzis lādiņš: 7
Izsaukumi par kautiņa norisi: 5
Izsaukumi saistīti ar izveidojušos sauso pērnā gada zāli - kūlu: 13
Izsaukumi saistīti ar huligāniskām darbībām: 16
Izsaukumi par aizdomīgām personām: 10
Izsaukumi par aizdomīgiem transportlīdzekļiem: 22
Par huligāniskām darbībām: 23
Noklīdis ievainots vai cita veida izsaukums, kas saistīts ar dzīvniekiem: 87
Tirdzniecības noteikumu pārkāpumi: 2
Izsaukumi, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem: 40
Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 16
Pieprasījumi no citām iestādēm: 11
Aizturētās personas: 9
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12.p. pirmās daļas 9.punkts): 19

Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 70
-

No tiem:
LAPK 51.panta otrā daļa (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 24
LAPK 167.pants (Par sīko huligānismu) – 2
LAPK 202.panta pirmā daļa (Par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības
vai citu speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu) - 1
LAPK 58.pants (Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai
skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā) – 1
LAPK 75.panta otrā daļa (Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu savākšanā) - 13
LAPK 106.panta pirmā daļa (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu)- 4
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)- 4
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) – 2
LAPK 149.23panta otrā daļa (Par pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarojoša elementa vai iedegta lukturīša) – 1
Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu – 9
Par Baldones novada domes saistošo noteikumu neievērošanu – 7

Nodoti materiāli, informācija:
Baldones novada domei: 6
Baldones novada administratīvajai komisijai: 51
Baldones novada Sociālajam dienestam: 3
Baldones novada bāriņtiesai: 2
Valsts policijas Rīgas reģona pārvaldei: 17
Baldones novada vidusskolai: 1
Valsts datu inspekcijai: 1
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam: 1
PII “Vāverīte”: 1
Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija Z/S „Mežavairogi”: 30

