
ATSKAITE par 2014. gada oktobra mēnesi

Ziņas par paveikto darbu 01.10.- 31.10.

1.Profilaktējamās personas:
1.1.Personu skaits, kurām izteikti mutvārdu aizrādījumi 134
2.Profilaktiskais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem:
2.1.Nepilngadīgie  likumpārkāpēji, individuālais darbs ar nepilngadīgajiem un to
ģimenēm 71
2.2.Profilaktiskais darbs nepilngadīgo jautājumos un veiktie pasākumi (mācību,
atpūtas u.c. vietās) 12
3.Personas, kuras nogādātas uz detoksikācijas palātu 248
3.1. Personas, kuras nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki 80
3.2. Personas, kuras nogādāja Valsts policijas darbinieki 112
3.3. Personas, kuras nogādāja ātrās palīdzības darbinieki 8
3.4. Personas, kuras nogādāja slimnīcas darbinieki 47
3.5. Personas, kuras nogādāja citu iestāžu darbinieki 1
4.Personas, kuras nodotas ātrai medicīniskai palīdzībai, slimnīcām, poliklīnikām 6
5.Aizturētas personas par noziegumu izdarīšanu (nodotas valsts policijai) 7
6.Aizturētas personas, kuras atrodas meklēšanā 3
7. Aizturētas personas un nodotas citām iestādēm (t.sk. ceļu  satiksmes negadījumi) 6
8.Sastādīti administratīvie protokoli kopā un no tiem: 648
8.1.Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem 65
8.2.Par LAPK 421. p.  pārkāpumiem 55
8.3.Par LAPK 75. pārkāpumiem 110
8.4.Par LAPK 1693 p. pārkāpumiem 0
8.5.Par LAPK 171. p. pārkāpumiem 69
8.6.Par CSN Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem 307
8.7. Par pārējiem LAPK pārkāpumiem 42
9. Sauktas pie atbildības personas, par Daugavpils domes lēm., noteikumu
pārkāpumiem 65
9.1.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi zaļajā zonā, pludmalēs 6
9.2.Piefiksētie DPD suņu turēšanas noteikumu un LAPK 106. p. pārkāpumi 8
10.Piefiksētie DPD noteikumu pārkāpumi pašvaldības autostāvvietās 16
11. Uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 48
12. Uzliktie naudas sodi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pieņemtiem
lēmumiem (Euro) 17985
13.Pieņemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi par administratīvajiem
pārkāpumiem 558
14. Darbs ar pilsētas iedzīvotājiem:
14.1. Izskatītie iedzīvotāju iesniegumi 189



14.2. Iedzīvotāji, kuri pieņemti pieņemšanas dienās 80
15.Apsargājamo objektu skaits 2
16.Dažādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm 1
17.Kārtības nodrošināšanas, uzturēšanas pasākumi, vietas 4
17.1.Nostrādātās stundas masu pasākumu laikā 51
18.Nodotās lietas izskatīšanai pēc piederības uz citām iestādēm:
18.1.Tiesai 5
18.2.Valsts policijai 7
18.3.Citām iestādēm 41

19.Administratīvie pārkāpumi kopā: 648


