IESKATS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĀ
Reģistrētā informācija no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
Pašvaldības policijas darbinieki, nodrošinot sabiedrisko kārtību, novēršot un pārtraucot administratīvos
pārkāpumus, kā arī sniedzot palīdzību iestādēm un personām, veica šādus pasākumus:
Reģistrētā informācija

1.

ģimenes konflikti

1672
259
770
135
410
98
3

konflikti

113

guļošas personas

139

alkohola lietošana sabiedriskā vietā

23

personu atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī

50

nepilngadīgais apreibinošo vielu ietekmē

6

no Valsts policijas
no iedzīvotājiem
no citām iestādēm
patrulējot

citi

2.

cilvēku miera traucēšana

123

jauniešu pulcēšanās un trokšņošana

38

transportlīdzekļu vadīšana reibumā

8

ceļu satiksmes noteikumu neievērošana

169

ilgstoši atstāts transportlīdzeklis
beigti dzīvnieki

29

4

savainots dzīvnieks

8

klaiņojoši dzīvnieki

50

klaiņojoši suņi

73

dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšana

24

nekopts īpašums

7

izmesti atkritumi tam neparedzētā vietā

24

ugunskura kurināšana neatbilstoši Limbažu novada saistošo noteikumu prasībām

34

smēķēšana neatļautā vietā

1

nepilngadīgas personas smēķēšana

9

bērns atstāts bez uzraudzības

6

ubagošana

5

nepiederoša persona atrodas īpašumā

13

pazudusi persona

10

zādzība

12

makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana

10

vides piesārņošana/piegružošana

7

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nepieciešama palīdzība

7

Valsts policijai nepieciešama palīdzība
par drošības pasākumu neievērošanu sakarā ar COVID-19 / ārkārtējās situācijas
noteikumu pārkāpšanu

28
210

citai iestādei nepieciešama palīdzība
citi notikumi, pārkāpumi

420

Pieņemtie lēmumi

318

Lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, izsakot personai
2.1.
aizrādījumu (Administratīvās atbildības likums (AAL) 11.panta 1.daļa)
2.2. Lēmumi par administratīvā procesa izbeigšanu
2.3. Lēmumi par soda piemērošanu
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un
valsts valodas lietošanas jomā :
Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu
(4.p.)

9

154
7
27

3

Par sīko huligānismu (11.pants 1.daļa)

13

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums:
Par noteikto izolācijas vai karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu
(50.p.1.d.)
Par mutes un deguna aizsega nelietošanu (50.1p.)

1

Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli:
Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai
aizliegumu pārkāpšanu (21.pants)
2.4. Lēmumi par administratīvā procesa uzsākšanu un soda piemērošanu
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un
valsts valodas lietošanas jomā :
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskās vietās vai
atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī (10.pants)
Par sīko huligānismu (11.pants 1.daļa)

1

9
38

1

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums:
Par noteikto izolācijas vai karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu
(50.p.1.d.)
Par mutes un deguna aizsega nelietošanu (50.1p.)

8
2

Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli:
Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai
aizliegumu pārkāpšanu (21.pants)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums:
Par dzīvesvietas nedeklarēšanu (16.pants)
2.5.

3.

Lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
pārkāpumu
Ceļu satiksmes likums:
Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (57.pants)
Nosūtīti pieņemtie administratīvā pārkāpuma lēmumi par administratīvā
pārkāpuma procesa uzsākšanu izskatīšanai pēc piekritības
Sugu un biotopu aizsardzības likums:
Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargājamo sugu dzīvnieku, tai skaitā putnu un
zivju, un īpaši aizsargājamo sugu augu, sēņu un ķērpju, kā arī īpaši aizsargājamo
biotopu aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšanu (24.p)
Dzīvnieku aizsardzības likums:
Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu (58.p)
Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem (57.p)
Augu aizsardzības likums:
Par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu,
ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot
pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu (25.p.1.d)
Atkritumu apsaimniekošanas likums:
Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā (43.p.1.d.)

27

92

92
144

2

7
24

7

48

Bērnu tiesību aizsardzības likums:
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns (77.p.2.d)
Par smēķēšanu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanu, ja to izdarījis bērns
(78.p.1.d.)
Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču
vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos vai glabāšanu, ja to izdarījis bērns (78.p.2.d)
Par bērna iesaistīšanu smēķēšanā, alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu
lietošanā (79.p.2.d.)
Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem, personai, kuras aprūpē bērns ir
nodots ar bāriņtiesas lēmumu, vai personai, kura nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi
(85.p.)

5
12
3
10
1

Par bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanos publiskā vietā nakts laikā
bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes (87.p.)
Ceļu satiksmes likums:

1

Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu,
piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, kā arī
ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu (82.p.2.d)
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr.20 "DECENTRALIZĒTO

2

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA
LIMBAŽU NOVADĀ":

Uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs
attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par
savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu
sniedzēja rekvizīti (31.5.p)

16

Par akcīzes nodokli:
Par tādu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas
ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā
šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu uzglabāšanu,
pārvietošanu (pārvadāšanu), piedāvāšanu, realizāciju vai iegādi, kuri nav marķēti ar
Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā paredzētos
gadījumus (35.p.3.d)
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums:
Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikta epidemioloģiskās drošības
pasākuma neievērošanu (50.p.1.d.)
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un
valsts valodas lietošanas jomā:
Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu
(4.p)

1

3

1

4.

Zvejniecības likums:
Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpšanu
(30.p.1.d)
Izteikti mutvārda aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

85

5.

Sagatavoti materiāli un nosūtīti izskatīšanai

174

1

5.1. Administratīvajai komisijai
5.2. Valsts vides dienestam

141
1

5.3. Tiesu izpildītājam
5.4. Tiesai

29
1

5.5. Dabas aizsardzības pārvaldei
6.
7.
8.
9.

Izskatīti pārsūdzēti PP darbinieku pieņemtie lēmumi
Saņemtā korespondence (iesniegumi, pieprasījumi u.c.)
Nosūtītā korespondence
Uz tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem sagatavotas un sniegtas atbildes

10. Personu nogādāšana/nodošana
10.1. Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem
Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu "Par policiju" 12. panta 1.daļas
9.punktu)
10.3. Personu nodošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD)
Personu nogādāšana patversmē
(Latvijas
10.4.
Sarkanā Krusta sociālais centrs “Gaiziņš”)
10.2.

2
5
551
645
72
146
22
86
7
31

11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
12. Satiksmes slēgšana/regulēšana
Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana patversmē
13.
(sadarbībā ar dzīvnieku patversmi Mežvairogi)

9
11
92

Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību
apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:
22017882 (Pašvaldības policija)
tūlītēja policijas palīdzība)

vai

110 (Valsts policijas palīdzības tālrunis, ja Jums ir nepieciešama

Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Sagatavoja:
Guntis Grundulis
Pašvaldības policijas inspektors
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/sabiedriska-kartiba

