BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:

Baldones novada
pašvaldības policijas
priekšnieks
Armands Virsis
mob.20202436

priekšnieka vietnieks
Mareks Zālītis

POLICIJA
Statistikas pusgada pārskats par 2015.gadu, kā arī īss ieskats uz pusgada
paveikto.
Kopā par periodu tika saņemti 365 izsaukumi
No kuriem:
Ģimenes un kaimiņu konflikti: 48
Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru: 38
Izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību: 69
Izsaukumi, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, negadījumiem: 18
Citām iestādēm nepieciešama palīdzība: 42
Gulošas personas, kas, iespējams, atradās alkohola reibumā: 44
Izsaukumi par kautiņa norisi: 11
Nesprādzis lādiņš: 11
Alkohola lietošana neatļautā vietā: 11
Zādzība: 12
Nepieciešama palīdzība privātpersonai: 33
Iespējams notikusi patvaļīga iekļūšana īpašumā: 11
Noklīdis ievainots vai cita veida izsaukums, kas saistīts ar dzīvniekiem: 38
Izmesti atkritumi neatļautā vietā: 5
Iespējams iereibis transportlīdzekļa vadītājs: 7
Smēķēšana neatļautā vietā: 1
Cita saņemtā informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm: 25

mob.20267662

Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi: 43
Pieprasījumi no citām iestādēm: 9
Aizturētās personas: 35
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu „Par policiju” 12.p. pirmās daļas 9.punkts): 26

Dežūrgrupa

Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli: 105

Tālr.22044471
(diennakti)

Adrese:
Daugavas iela 2,
Baldone, Baldones
novads, LV–2125

Vairāk info interneta
vietnē:

No tiem:
LAPK 42.1panta ceturtā daļa (Par smēķēšanu ja to izdarījis nepilngadīgais) – 6
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) – 1
LAPK 173.panta pirmā daļa (Par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu) - 1
LAPK 75.panta otrā daļa (Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā) - 2
LAPK 106.p. pirmā daļa (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu)- 3
LAPK 106.panta otrā daļa (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums)
–1
LAPK 171.p. pirmā daļa (Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 26
LAPK 171.p. otrā daļa (Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu atkārtoti gada laikā)– 8
LAPK 149.23panta otrā daļa (Par pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarojoša elementa vai iedegta lukturīša) – 15
LAPK 186.panta pirmā daļa (Par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta) – 8
LAPK 186.panta otrā daļa (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas adreses) – 3
Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu - 28
Par Baldones novada saistošajiem noteikumiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli: 2

www.baldone.lv
e-pasts:
ppolicija@baldone.lv

Nodoti materiāli, informācija:
Baldones novada administratīvajai komisijai: 21
Baldones novada bāriņtiesai: 1
Baldones novada Sociālajam dienestam: 2
Baldones vidusskolai: 4
VP RRP KPP Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas birojam: 2
PVD Rietumpierīgas pārvalde: 1

Baldones novada

VP RRP Baložu iecirknim: 47
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: 9
Valsts probācijas dienests Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiālei: 1
Valsts probācijas dienests Jēkabpils teritoriālajai struktūrvienībai: 1

pašvaldības policijas

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un tiesas sprieduma izpildes laikā: 5
Sakarā ar klaiņojošiem dzīvniekiem nodota informācija Z/S „Mežavairogi”: 12

KONTAKTINFORMĀCIJA:

priekšnieks
Armands Virsis
Tālr.20202436

priekšnieka vietnieks
Mareks Zālītis
mob.20267662

Dežūrgrupa
Tālr.22044471
(diennakti)

Adrese:
Daugavas iela 2,
Baldone, Baldones
novads, LV–2125

Vairāk info interneta

Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki jūlija un augusta mēnešos pievērsa uzmanību,
alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumu kontrolei. Policijas darbinieki ar septembra mēnesi sāka
nepilngadīgo skolnieku kontroli sakarā ar smēķēšanas ierobežojumiem, kā arī kontrolēt apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu. Iestājoties diennakts tumšajam laikam, kurš kļūst rudens periodā
aizvien garāks ar oktobra mēnesi policijas darbinieki intensīvi sāka kontrolēt atstarojošo vestu lietošanu
diennakts tumšajā laikā. Novembra mēnesī policijas darbinieki pievērsa uzmanību zādzību laikam,
pārbaudot aizdomīgas personas, kuras tika pamanītas nakts un agra rīta laikā. Decembra mēnesī policijas
darbinieki kontrolēja alkohola lietošanu sabiedriskā vietā sakarā ar svētku laika tuvošanos un svētku
laikā.
Pusgada periodā pateicoties iedzīvotāju sniegtai informācijai un operatīvai BNPP darbinieku
rīcībai izdevās novērst vairākas bīstamas situācijas Baldones novadā ko radīja stipri iereibuši dzērāj
šoferi, no kuriem: (aizturēti 6 autovadītāji)
a/m Nissan Sunny autovadītājs bija sēdies pie auto stūres 2.56 promiļu alkohola reibumā;
a/m BMW autovadītājs bija sēdies pie auto stūres 2.44 promiļu alkohola reibumā;
a/m Ford Galaxy autovadītājs bija sēdies pie auto stūres vairāk kā triju promiļu alkohola reibumā;
a/m Mazda autovadītājs bija sēdies pie auto stūres vairāk kā divu promiļu alkohola reibumā;
a/m Volvo 850 autovadītājs no alkohola reibuma ekspertīzes atteicās;
a/m VW Passat autovadītājs bija sēdies pie auto stūres vairāk kā triju promiļu alkohola reibumā.
A/m BMW, Ford Galaxy, Mazda, Volvo 850, un VW Passat vadītājiem jau bija atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības līdz ar ko pret viņiem tika uzsākti kriminālprocesi 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 vadītājiem 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.

