ATSKAITE par 2022. gada JŪLIJU
Ziņas par paveikto darbu

01.07.2022.31.07.2022.

1. Profilaktējamās personas kopā:
Personu skaits, kurām izteikti aizrādījumi par citiem pārkāpumiem

206

2. Profilaktiskais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem:
2.1. Nepilngadīgie likumpārkāpēji, individuālais darbs ar nepilngadīgajiem un to
ģimenēm

121

2.2. Profilaktiskais darbs nepilngadīgo jautājumos un veiktie pasākumi (mācību,
atpūtas u.c. vietās)

16

3. Personas, kuras nogādātas uz detoksikācijas palātu

237

3.1. Personas, kuras nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki

132

3.2. Personas, kuras nogādāja Valsts policijas darbinieki

67

3.3. Personas, kuras nogādāja NMPD darbinieki

12

3.4. Personas, kuras nogādāja slimnīcas darbinieki

26

3.5. Personas, kuras nogādāja citu iestāžu darbinieki

0

4. Personas, kuras nodotas NMPD, slimnīcām, poliklīnikām

11

5. Aizturētas personas par noziegumu izdarīšanu (nodotas valsts policijai)

5

6. Aizturētas personas, kuras atrodas meklēšanā

0

7. Videonovērošanā konstatētie notikumi, izsaukumi, kuri nodoti Valsts policijai

19

8. Aizturētas personas un nodotas citām iestādēm (t.sk. ceļu satiksmes
negadījumi)

5

9. Saskaņā ar AAL uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi kopā un no tiem:

370

9.1. Par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem

19

9.2. Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem

12

9.3. Par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā/ atrašanos publiskā vietā
reibuma stāvoklī

53

9.4. Par sīko huligānismu

30

9.5. Par CSN apstāšanas un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

188

9.6. Par pārējiem pārkāpumiem

67

9.7.Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanos

1

10.Uzliktie naudas sodi pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas
pieņemtiem lēmumiem (Euro)

11700

11. Pieņemti un atstrādāti telefoniski izsaukumi par administratīvajiem
pārkāpumiem

857

12. Darbs ar pilsētas iedzīvotājiem:
12.1. Reģistrēti ienākošie dokumenti

553

12.2. Iedzīvotāji, kuri pieņemti pieņemšanas dienās

11

13. Dažādi kopējās sadarbības reidi ar citām institūcijām, iestādēm

0

14. Kārtības nodrošināšanas, uzturēšanas pasākumi, vietas, apkaimes
15. Nostrādātās stundas reidu, pārbaužu laikā

6
584

16. Nodotās lietas izskatīšanai pēc piederības uz citām iestādēm:
16.1. Tiesai

4

16.2. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem

51

16.3. Valsts policijai nodotās lietas (dokumenti)

6

16.4. Valsts policijai nodoti videomateriāli (pēc Valsts policijas pieprasījuma)

15

16.5. Nodoti videomateriāli citām iestādēm (pēc pieprasījuma)

0

16.6. Citām iestādēm

53

Administratīvie pārkāpumi kopā:

370

