Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2020. gadā
Nr.
p.
k.
1.

Paveikts periodā

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/pārkāpuma izdarīšanas vietā izrakstīti
administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi
1.1. par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu
1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
1.3. par saistošo noteikumu neievērošanu
Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi
2.1. par saistošo noteikumu neievērošanu
2.2. par pārējo tiesību normu neievērošanu
Izteikti rakstiski brīdinājumi
Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu
Sastādīti akti/apskates protokoli
Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām
(t. sk. izsaukumi sakarā ar ārkārtas situācijas noteikumu neievērošanu)
Aizturētas personas un nogādātas Olaines policijas iecirknī
Nogādātas/nodotas personas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
Nogādātas dzīvesvietā personas, kuras nevar patstāvīgi pārvietoties
Nogādātas personas uz patversmi/soc. istabām/rehabilitācijas centriem
Nogādātas personas uz Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un
psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai
Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem
Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā
Sniegts atbalsts Valsts policijai
Pieņemti apmeklētāji
Izskatīti iesniegumi
Veiktas teritoriju apsekošanas
Izteikti mutiski brīdinājumi
Pieņemti rakstiski paskaidrojumi
Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm

21.
22.
23.
24.

Apsekoti mājokļi (dzīvokļi, sociālās istabas)
Izbraukumi uz ugunsgrēkiem
Izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem
Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti klaiņojošie dzīvnieki

25.
26.
27.

Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši dzīvnieki
Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes
Tiesībsargājošām iestādēm pēc pieprasījumiem sagatavoti un izsniegti video

28.

Atklāti pārkāpumi, izmantojot videonovērošanu

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kopā
12 mēnešos

323
97
168
58
260
188
72
299
7420,- eiro
539
2052
76
255
112
137
99
12
1
35
365
642
522
811
858
160
76
1855
16
12
31 suns
2 stirnas
43 kaķi
3 lapsas
1 mājputns
1 jenots
16 suņi
4
68 video,
37 pieprasījumi
53

Pielikums atskaitei par pašvaldības policijas darbu 2020. gada 12 mēnešos
1.

Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un noziedzības apkarošanā.
• Pašu spēkiem aizturētas:
- 9 policijas meklēšanā esošas personas;
- 1 persona par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai un īpašuma bojāšanu;
- 4 personas (3 epizodes) par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai;
- 2 personas (2 epizodes) par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai ģimenes konflikta
laikā;
- 11 personas (11 epizodes) par zādzībām veikalos;
- 2 nepilngadīgās (turpmāk- n/g) personas par zādzību veikalā;
- 2 personas par velosipēdu zādzību (kopā ar zagtiem velosipēdiem);
- 4 personas aizdomās par atrašanos narkotisko vielu iespaidā;
- 1 persona par sveša īpašuma bojāšanu;
- 1 persona par policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu un aizdomās par atrašanos
narkotisko vielu reibumā;
- 2 n/g personas par dzīvojamās mājas sienas apzīmēšanu.
• Sniegts regulārs atbalsts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk - VP RRP) Olaines
iecirkņa Kriminālpolicijas un Kārtības policijas darbiniekiem noziedzības apkarošanā un
sabiedriskās kārtības uzturēšanā Olaines novada teritorijā.
• Sniedzot atbalstu VP RRP Olaines iecirknim, uz Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola,
narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu nogādātas 12 personas
narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai.
• Par sīkā huligānisma izdarīšanu pie administratīvās atbildības sauktas 5 personas.
• Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un amatpersonas darbības traucēšanu
administratīvi sodīta 1 persona.
• Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas likumā noteiktajā kārtībā sodītas 6 personas, 2 no
tām arī par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta.
• Regulāra patrulēšana Olaines novada teritorijā. Vakara un nakts maiņās patrulēšana pilsētas
teritorijā un pie pilsētas izklaides vietām, lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu
pilsētas izklaides vietu apkārtnē.
• Pilsētas Mežaparka, promenādes un estrādes apkārtnes, bērnu rotaļu pilsētiņas, virvju trases
“Meža kaķis” apkārtnes, strūklakas laukuma, KC parka, Olaines Vēstures un mākslas muzeja
teritorijas, Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta, sociālā dienesta pansionāta
teritorijas, šļirču apmaiņas punkta teritorijas, SIA “Zemgales 29” teritorijas (arī iekšpagalma),
Gaismas dienas centra teritorijas Stūnīšos, Olaines sporta centra, Jaunolaines Sporta nama,
baseina, Olaines novada jauniešu centra “Popkorns”, “Popkorna” skvēra, Olaines 1. un
2. vidusskolas un RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas teritoriju, pirmsskolas izglītības iestāžu
apkārtējo teritoriju Olainē un Jaunolainē, nakts veikalu Olainē, Jelgavas ielā 19 un Dzērvenītes
ielā 3, teritoriju, dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 8 Jaunolainē teritorijas, novada autobusu
pieturu, labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu Olaines pilsētā, Jaunolainē, Medemciemā un
Stūnīšos, pilsētas skvēru, skeitparku Olaines pilsētā un Jaunolainē, slidotavas, velotrases
Zeiferta ielā 10A, skolu stadionu, suņu pastaigu laukuma, labiekārtotu novada peldvietu
(Līdumu karjera, Jāņupes karjera, Mežezera) apsekošana un dzelzceļa staciju apsekošana.
• Rūpnīcu un Celtnieku ielas apsekošana vakara un nakts stundās, lai novērstu zādzību
gadījumus no rūpniecības objektiem.
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Novada mežu un mazdārziņu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu rakšanas un
izvešanas, zādzību, nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas faktus un dārziņu ugunsgrēku
gadījumus.
16 izbraukumi uz ugunsgrēkiem.
Patrulēšana pie dzelzceļa stacijas (pēdējo vilcienu sagaidīšana un pasažieru pavadīšana ar
mērķi izslēgt laupīšanas gadījumus).
Par skaņu aparatūras lietošanu vai cita veida trokšņošanu un iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu
pie administratīvās atbildības sauktas 10 personas (sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma
protokoli un uzsākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi).

2. Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju un gājēju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu
reibuma stāvoklī.
• Patrulēšanas laikā pašu spēkiem aizturētas:
- 1 persona par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibuma stāvoklī;
- 1 persona, kas vadīja transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī, izraisot ceļu satiksmes
negadījumu;
- 2 personas, kuras vadīja transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī un ar liegumu
piedalīties satiksmē;
- 1 persona, kas vadīja kvadriciklu alkohola reibuma stāvoklī un bez vadītāja apliecības;
- 1 persona, kas vadīja mopēdu alkohola reibuma stāvoklī, bez vadītāja apliecības, bez
tehniskās apskates un OCTA;
- 1 persona, kas vadīja transportlīdzekli, kuram nav veikta tehniskā apskate un obligātā
civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana;
- 1 persona, kas brauca ar motociklu bez derīgiem vadītāja dokumentiem.
• 12 izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem.
• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sodītas 163 personas – sastādīti
administratīvo pārkāpumu paziņojumi-protokoli un pieņemti lēmumi par soda piemērošanu
par apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.
• Par transportlīdzekļu novietošanu apstādījumos (zālājā) pie administratīvās atbildības sauktas
3 personas.
• Veikti regulāri reidi Olaines novada teritorijā ar mērķi pārbaudīt atstarojošu elementu esamību
gājējiem diennakts tumšajā laikā. Reidu laikā izteikti brīdinājumi, pārkāpējiem izdalītas
atstarojošas vestes. Vestes regulāri dalītas skolēniem Olaines novada sabiedriskā transporta
pieturvietās.
• Par gājējiem noteikto prasību neievērošanu (pārvietošanos pa ceļu diennakts tumšajā laikā bez
atstarojošas vestes) sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli.
• Veikta regulāra gājēju kustības kontrole uz A8 šosejas ar mērķi novērst brauktuves šķērsošanu
neatļautās vietās.
3. Pasākumi teritoriju un īpašumu sakopšanas un uzturēšanas veicināšanā un uzraudzīšanā.
• Veikta regulāra teritoriju un īpašumu apsekošana sakarā ar zemesgabalu sakopšanu, zāles
nopļaušanu, sniega tīrīšanu, atkritumu savākšanu u. tml.
• Par teritoriju nekopšanu rakstiski brīdināti 119 īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules.
• Par teritoriju nekopšanu (zāles nenopļaušanu, atkritumu nenovākšanu teritorijās) pie
administratīvās atbildības sauktas 154 personas (sastādīts 31 administratīvo pārkāpumu
protokols un uzsākti 123 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, kā rezultātā
izveidojusies kūla, pie administratīvās atbildības saukti 2 zemes īpašnieki.
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• Par būvgružu, celtniecības atkritumu un metāllūžņu uzkrāšanu atklātajās teritoriju daļās pie
administratīvās atbildības sauktas 4 personas (sastādīts 1 administratīvo pārkāpumu protokols un
uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par invazīvo augu (latvāņu) izplatības pieļaušanu uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma process.
• Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā rakstiski brīdināti
78 īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules.
• Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā (līgumu neslēgšanu) pie
administratīvās atbildības sauktas 97 personas (sastādīti 24 administratīvo pārkāpumu protokoli un
uzsākti 73 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par līguma neslēgšanu par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto komunālo ūdeņu
savākšanu pie administratīvās atbildības saukta 1 persona.
• Par atkritumu ievietošanu cita nekustamā īpašuma atkritumu konteinerā vai atkritumu novietošanu
tam neparedzētā vietā pie administratīvās atbildības sauktas 8 personas (uzsākti administratīvā
pārkāpuma procesi).
• Par atkritumu izmešanu pie administratīvās atbildības sauktas 4 personas (sastādīti 2
administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par atkritumu dedzināšanu pie administratīvās atbildības sauktas 10 personas (sastādīti 5
administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākti 5 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par vides piesārņošanu pie administratīvās atbildības sauktas 3 personas.
• Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem administratīvi sodīta 1 persona.
• Par teritorijas piesārņošanu ar ražošanas un celtniecības atkritumiem administratīvi sodīta
1 persona.
4. Veikti pasākumi pilsētas un ciematu teritoriju atbrīvošanai no acīmredzami neekspluatējamiem
transportlīdzekļiem.
• Rakstiski brīdināti 7 automašīnu īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules.
• Par automašīnu “vraku” nenovākšanu no pilsētas vai ciematu dzīvojamo māju pagalmiem sastādīti
2 administratīvā pārkāpuma protokoli un uzsākti 7 administratīvā pārkāpuma procesi.
• Kopā novākti 12 automašīnu “vraki”.
5. Pasākumi dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanas ierobežošanā.
• Par suņu vešanu pastaigā bez pavadas, par to, ka tiek pieļauta suņu izkļūšana no īpašuma
teritorijas, un suņu klaiņošanas pieļaušanu pie administratīvās atbildības saukti 19 suņu īpašnieki
(2 no tiem atkārtoti gada laikā) – sastādīti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākti 7
administratīvā pārkāpuma procesi.
• Par draudu radīšanu cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai un draudu radīšanu citu dzīvnieku
drošībai, veselībai un dzīvībai, kā arī traucēšanu sabiedrībai pie administratīvās atbildības saukti
2 suņa īpašnieki.
• Par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, ko izraisījuši mājas dzīvnieki, pie administratīvās
atbildības saukts 1 suņu īpašnieks.
• Par sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementu nesavākšanu apdzīvotu vietu teritorijās pie
administratīvās atbildības saukts 1 suņa īpašnieks.
• Par mājas dzīvnieka nereģistrēšanu un nevakcinēšanu likumā noteiktajā kārtībā pie administratīvās
atbildības saukts 1 suņa īpašnieks.
• Olaines novada teritorijā kopā izķerti 47 klaiņojošie suņi un 43 kaķi.
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6. Pasākumi alkohola lietošanas un alkohola tirdzniecības pārkāpumu novēršanā.
• Par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu apkaunojošā izskatā vai
alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās sodītas 56 personas (no tām 10 personas
atkārtoti gada laikā).
• Alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās aizturētas 5 nepilngadīgas personas, sastādīti 4
administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma process.
7. Pasākumi smēķēšanas ierobežošanas un tabakas izstrādājumu tirdzniecības pārkāpumu
novēršanā.
• Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem izskatīti 3 iesniegumi un uzsāktas administratīvās
lietvedības.
• Par smēķēšanu neatļautā vietā (dzīvojamo māju kāpņu telpās) pie administratīvās atbildības
sauktas 2 personas.
• Par smēķēšanu sabiedriskā vietā aizturētas 5 nepilngadīgas personas, 3 no tām alkohola reibuma
stāvoklī.
• Veikta pastāvīga kontrole par informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaņā ar likumu
“Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu” novada teritorijā.
8.

Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanā.
• Veikta 4 tirdzniecības objektu pārbaude.
• Regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu apsekošana (t. sk. realizācijas termiņu ievērošana) ar
nolūku kontrolēt alkoholisko dzērienu un tabakas aprites likuma ievērošanu attiecībā uz
nepilngadīgām personām un alkohola tirdzniecību veikalos pēc plkst. 22.00, nepilngadīgo personu
atrašanos novada kafejnīcās pēc plkst. 23.00.

9. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības mācību iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm,
nodrošinot sabiedrisko kārtību svētku pasākumos, skolu diskotēkās un operatīvi reaģējot uz
dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
Regulāra patrulēšana mācību stundu laikā pie Olaines 1. un 2. vidusskolas, Olaines sākumskolas
Jaunolainē, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas un pirmsskolas izglītības iestādēm ar nolūku:
• novērst nepilngadīgo personu masveida smēķēšanas gadījumus u. c. nekārtības;
• nodrošināt sabiedrisko kārtību minētajās teritorijās;
• disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
10. Veikts preventīvais darbs ar skolēniem un bērniem (veiktas pārrunas, organizētas lekcijas un
radītas prezentācijas “PowerPoint”).
• 15.01. Olaines 2. vidusskolas 5.a, 5.b un 5.c klases skolēniem – “Mobings”.
• 12.02. pašvaldības policiju apmeklēja Olaines 2. vidusskolas 6.c klases skolēni. Tika
organizētas lekcijas “Tava administratīvā atbildība” un “Mobings”, kā arī ar skolēniem veiktas
preventīva rakstura pārrunas par administratīvo un kriminālo atbildību. Skolēni tika
iepazīstināti ar pašvaldības policijas darbības virzieniem, ikdienas darbu, aprīkojumu, veikta
ekskursija Olaines novada pašvaldības policijas telpās. Skolēniem izdalītas 25 atstarojošas
vestes.
• 13.02. pašvaldības policiju apmeklēja Olaines 2. vidusskolas 6.a klases skolēni. Tika
organizētas lekcijas “Administratīva atbildība” un “Policija”, kā arī ar skolēniem veiktas
preventīva rakstura pārrunas par administratīvo un kriminālo atbildību. Skolēni tika
iepazīstināti ar pašvaldības policijas darbības virzieniem, ikdienas darbu, aprīkojumu, veikta
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ekskursija Olaines novada pašvaldības policijas telpās. Skolēniem izdalītas 27 atstarojošas
vestes.
19.02. Olaines 1. vidusskolas 7.a klases skolēniem organizētas lekcijas: “Vardarbība ģimenē
un uz ielas”, “Administratīvā un kriminālā atbildība”, “Bērnu tiesības un pienākumi Bērnu
tiesību aizsardzības likuma un Izglītības likuma izpratnē”.
26.02. Olaines 2. vidusskolas 10., 11. un 12. klašu skolēniem organizēta lekcija “Cilvēku
tirdzniecība”.
04.11. Olaines 2. vidusskolas 4.a klases skolēniem – “Mobings”.
13.11. Olaines 1. vidusskolas 5.a, 5.b, 5.c un 6.d klases skolēniem: “Administratīvās tiesības”,
“Krimināltiesības”, “Izglītības likums”, “Bērnu tiesību aizsardzības likums”, “Savstarpējā
saskaņa”.
16.11. Olaines 1. vidusskolas 5.d, 6.a, 6.b un 6.c klases skolēniem: “Administratīvās tiesības”,
“Krimināltiesības”, “Izglītības likums”, “Bērnu tiesību aizsardzības likums”, “Savstarpējā
saskaņa”.
25.11. Olaines 2. vidusskolas 1.a klases skolēniem: “Sargā sevi pats” un “Sargā sevi un savas
mantas”.

11. Regulāri sniegts atbalsts p/a “Olaines Sociālais dienests” un Olaines novada bāriņtiesai, veicot
apsekošanas, nodrošinot sabiedrisko kārtību sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un
skolas apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs un sniedzot nepieciešamo informāciju.
• Veikti 3 reidi ar Olaines novada bāriņtiesu, apsekotas 3 ģimenes.
• Veikti 2 reidi ar p/a “Olaines Sociālais dienests” darbiniekiem, apsekotas 3 ģimenes.
• Pēc p/a “Olaines Sociālais dienests” un Olaines novada bāriņtiesas rakstiskiem pieprasījumiem
gada garumā veiktas regulāras apsekošanas 16 augsta un vidēja sociālā riska ģimenēs. Kopā
veikta 61 apsekošana.
• Regulāra ziņu sniegšana p/a “Olaines Sociālais dienests” un Olaines novada bāriņtiesai par
riska ģimenēm un ģimenēm, kurām nepieciešama sociālā palīdzība un uzraudzība.
12. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem un organizācijām (Olaines Kultūras
centram, Olaines Sporta centram, Olaines Vēstures un mākslas muzejam, AS “Olaines ūdens un
siltums” un SIA “Zeiferti”, SIA “Zemgales 29”). Nodrošināta sabiedriskā kārtība Olaines
Kultūras centra (t. sk. Jaunolaines Kultūras nama un Olaines Vēstures un mākslas muzeja) un
Olaines Sporta centra rīkotajos pasākumos.
13. Pasākumi pārkāpumu ierobežošanā būvniecības un ceļu aizsardzības jomā.
• Sniegts regulārs atbalsts pašvaldības būvvaldei, ceļu inženierim un būvinženierei. Kopā ar
būvvaldes darbiniekiem un inženieriem apsekoti īpašumi un ceļi ar mērķi konstatēt
nelikumīgus būvniecības gadījumus un citus likumpārkāpumus.
• Par neapdzīvotu vai saimnieciskā darbībā neizmantotu ēku iežogošanas vai aiznaglošanas
pasākumu neveikšanu administratīvi sodīti 2 īpašnieki.
• Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piesārņošanu pie
administratīvās atbildības sauktas 3 personas, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesus.
• Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu neņemšanu vai pārvietošanu pie
administratīvās atbildības saukta 1 persona.
• Par noteikumu, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, pārkāpšanu pie
administratīvās atbildības saukta 1 persona.
• Par Misas upes tauvas joslas norobežošanu pie administratīvās atbildības saukta 1 persona.
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14. Pasākumi sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī (Covid-19 izplatības
ierobežošanai).
• Sakarā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” veiktas
patrulēšanas sabiedriskās vietās ar mērķi kontrolēt ārkārtas situācijas noteikumu ievērošanu un
cilvēku pulcēšanās nepieļaušanu.
• Veiktas pārbaudes ēdināšanas un tirdzniecības vietās sakarā ar to darba laiku un vairāku preču
grupu pārdošanas ierobežošanu.
• Veikta sejas aizsegu lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole.
• Pēc Valsts policijas norādījumiem regulāri pārbaudīti mājokļi, vai personas ievēro pašizolācijas un
karantīnas nosacījumus.

Pašvaldības policijas priekšnieks

E. Siliņš

Sagatavoja Gaišā, 67967196
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