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Stopiņu novada pašvaldības policija ir Stopiņu novada domes izveidota pašvaldības
iestāde. Pašvaldības policija ir apbruņota, militarizēta, sabiedriskās kārtības uzturēšanas
institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības,
īpašumu, sabiedrības, pašvaldības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem
apdraudējumiem. Pašvaldības policija ir Stopiņu novada domes pakļautībā un darba
organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām tiesību aizsardzības
institūcijām, tās darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas
Republikas likums “Par policiju”, citi Latvijas Republikas normatīvie akti un starptautiskie līgumi,
kam pievienojusies Latvijas Republika, Domes saistošie noteikumi un lēmumi, pašvaldības
policijas nolikums.
2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policijā strādāja 20 policijas darbinieki. Stopiņu
novada pašvaldības policijas operatīvās grupas darbs ir organizēts 24 stundas diennaktī, un
iedzīvotāju izsaukumi un sūdzības tiek pieņemtas Stopiņu novada pašvaldības policijas
dežūrdaļā 24 stundas diennaktī. Stopiņu novada pašvaldības policija reaģē uz visiem iedzīvotāju
izsaukumiem, kas ir pašvaldības policijas kompetencē, un jautājumos, kas ir ārpus savas
kompetences, sadarbojas ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspils iecirkni. Stopiņu
novada pašvaldības policija ik dienu veic patrulēšanu pa iepriekš izstrādātiem un plānotiem
maršrutiem ar mērķi novērst un pārtraukt likumpārkāpumus, un nodrošināt sabiedrisko kārtību.
2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policijas darbinieki, nodrošinot sabiedrisko
kārtību, novēršot un pārtraucot administratīvos pārkāpumus, kā arī sniedzot palīdzību iestādēm
un personām, veica šādus pasākumus:
1. Saņemti izsaukumi:

1831

t.sk. pāradresēti no VP

370
64

t.sk. mobilā aplikācija
2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas /Patrulēšanas laikā fiksētie
notikumi:
t.sk. videonovērošanā fiksētie pārkāpumi

584
118

t.sk. izsaukumi, notikumi par:
saistīti ar nepilngadīgajiem

70

dzīvnieku labturības prasību neievērošanu

225

naktsmiera traucēšanu

138

par aizdomīgām personām

14

par dedzināšanu (piemēram, atkritumu vai ugunskuru)

17

par nesakārtotu īpašumu

19

par konfliktiem (ģimenes konfliktiem vai kaimiņu konfliktiem)

172

3. Aizturētas personas

245

3.1. t.sk. nodotas personas Valsts policijai

92

meklēšanā

12

ceļu policijai par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu

15

transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā

12

3.2. Nogādātas personas, kas nespēj pārvietoties
dzīvesvietā

65

d/n patversmē

160

4. izteikti mutvārdu aizrādījumi

616

5. pārbaudītas aizdomīgas personas

177

6. pārbaudīti aizdomīgi transportlīdzekļi

214

7. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli:
4.5.1. pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

249

4.5.2. pēc Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem

112

4.5.3. par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

83

8. Darba uzdevumi, reidi, apsekošanas u.c.

265

9. Sniegts atbalsts pašvaldībai

44

t.sk. sabiedriskās kārtības nodrošināšana publiskos pasākumos

20

10. Sniegta palīdzība iedzīvotājiem (sadzīviskā, ne likumu neievērošanas situācijā)

11

11. Sniegts atbalsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam

107

12. Sniegts atbalsts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam

18

13. Sniegts atbalsts Valsts policijai

74

14. Citām valsts iestādēm

16

2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policija vidēji diennaktī reaģēja uz 6,6
izsaukumiem par sabiedriskās kārtības traucēšanu un dažādiem citiem likumpārkāpumiem.

2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policijā ir saņemti un izskatīti 102 iedzīvotāju
iesniegumi un sūdzības. Stopiņu novada pašvaldība policija atzinīgi novērtē novada iedzīvotāju
aktīvu līdzdarbošanos sabiedriskās kārtības uzturēšanā un cer arī uz turpmāku novada
iedzīvotāju un policijas sadarbības pilnveidošanu un uzlabošanu.

2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policijas darbinieki ir aizturējuši un nodevuši
Valsts policijas Salaspils iecirkņa darbiniekiem 65 personas, tajā skaitā 12 personas, kuras
atradās policijas meklēšanā, vai kurām ir piemērots administratīvais arests.

2018.gadā ir palielinājies iedzīvotāju izsaukumu skaits, kas saistīti ar klaiņojošiem
mājdzīvniekiem. 2018.gadā tika saņemti 225 izsaukumi.

2018. gadā, sadarbojoties ar biedrību „Dzīvnieku pansija “Ulubele””, Stopiņu novada
teritorijā izķerti 135 klaiņojoši un bezsaimnieka dzīvnieki. No izķertajiem 58 klaiņojošiem suņiem,
no biedrības „Dzīvnieku pansija “Ulubele”” īpašniekiem tika atgriezts 31 dzīvnieks.

2018.gadā par mājdzīvnieku turēšanas un labturības prasību neievērošanu sastādīti 55
administratīvā pārkāpuma protokoli, tajā skaitā, sastādīti 12 administratīva pārkāpuma protokoli
par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu
(nemarķēšanu).

Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Stopiņu novadā, kā arī kontrolējot
Stopiņu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, 2018.gadā tika sastādīti 444
administratīvo pārkāpumu protokoli par sekojošiem pārkāpumiem:

1. par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu – 249 protokoli:

2015

2016

2017

2018

par smēķēšanu neatļautās vietās

42.1p. 1.d.

2

13

16

20

par n/g smēķēšanu

42.1p.4.d.

22

18

22

13

51.p.2.d.

28

18

13

17

2

5

par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai
novērstu kūlas veidošanos
par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu

51.2p.1.d.

par zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju iznīcināšanu

54.p.

par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu piesārņošanu

58. p.

1

12

6

4

75.p.2.d.

0

0

3

5

par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos

1

par sējumu nobradāšana vai stādījumu bojāšana atkārtoti gada laikā

2

par dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu

106.p. 1.d.

35

32

43

pārkāpums atkārtoti gada laikā vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls
zaudējums

106.p.2.d.

6

4

5

par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku
neidentificēšanu (nemarķēšanu)
par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu
par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu,
piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko
līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu
par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez ceļa
īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas
par citu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu
par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu noteikumu
pārkāpšanu
sīkais huligānisms

39
3
1

1

106. p.
107.p.1.d.

7

5

6

12

140.p.3.d.

0

0

1

1

140.p.2.d.

1
1

140.p.6.d.

1
1

149.10p. 9.d.

2

23

149. p. 2.d.

9

155.p.1.d.

1

167.p.

7

13

10

19

par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās

171.p.1.d.

40

37

54

par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās atkārtoti gada laikā

171.p.2.d.

11

7

10

53
18

par alkoholisko dzērienu lietošanu (nepilngadīgais)

1711.p. 1.d.

6

2

7

4

par alkoholisko dzērienu lietošanu (nepilngadīgais) atkārtoti

1711.p. 2.d.

1

1
2

par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības
par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu

1

4

172. p. 1.d.

1

1722p. 1.d.

par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu

173.p.1.d.

6

7

1

9

par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas

186.p.2.d.

1

0

0

3

par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu

202.p. 1.d.

1

0

0

2
249

2. par Stopiņu novada saistošo noteikumu Nr.13 ”Stopiņu novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” neievērošanu – 112 protokoli:

2015

2016

2017

2018
67
6

par namīpašumu un namīpašumam piegulošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā

p. 3.1.1

53

54

31

par antisanitāru apstākļu radīšanu namīpašumam piegulošajā teritorijā

p. 3.1.3

2

0

11

nepabeigto jaunbūvju teritorijas iežogošana, lai novērstu nepiederošu personu
uzturēšanos un iekļūšanu

p. 3.1.4

9

1

0

atkritumu dedzināšana

p. 3.1.5

2

4

6

par nakšņošanu kāpņu telpās

p. 3.6

2

0

0

2
6
1

par pašvaldības noteiktās tirdzniecības nodevas nesamaksāšanu tirdzniecību
vietās, ku to paredzējusi novad dome

p. 3.19

par suņu ievešanu vietās, kur tas aizliegts

p. 3.21

par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu pudeli

p. 3.32

50

1
1
28

41

34

112

3. par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu – 83 protokoli-lēmumi.

2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policija veica kontroli, kā tiek pildītas Stopiņu
novada saistošo noteikumu Nr.13 Sabiedriskās kārtības noteikumu 3.1.1. apakšpunkta, kas
paredz atbildību par namīpašumam piegulošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā (zāles
nepļaušanu), un 3.1.3. apakšpunkta, kas paredz atbildību par antisanitāru apstākļu radīšanu
namīpašumam pieguļošajā teritorijā, un 3.1.4.apakšpunkta, kas paredz atbildību par
nepabeigto jaunbūvju teritorijas iežogošana, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un
iekļūšanu, normas. 2018.gadā tika veikta kontrole arī par to, kā zemes īpašnieki veic zāles
pļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, kā arī kontrole pār kūlas dedzināšanu. 2018.gadā tika
kontrolēta arī latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu ievērošana.
Par minēto normu pārkāpumiem 2018.gadā tika sastādīti 97 administratīvo pārkāpumu
protokoli.

Arī 2018. gadā Stopiņu novada pašvaldības policija pastiprinātu uzmanību pievērsa
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 2018. gadā, iekļaujot ikdienas patrulēšanas maršrutā, tika
veikta pastiprināta patrulēšana izglītības iestāžu tuvumā, ar mērķi novērot situāciju, fiksēt
pārkāpumus, un vainīgās personas saukt pie likumā paredzētās atbildības. Tā rezultātā tika
sastādīti 13 administratīvā pārkāpuma protokoli nepilngadīgajiem smēķētājiem un 5
administratīvo pārkāpumu protokoli nepilngadīgajām personām par atrašanos alkohola reibuma
stāvoklī.
2018.gadā Stopiņu novada pašvaldības policija nosūtīja 4 administratīvā pārkāpuma
materiālus uz Administratīvo komisiju pēc nepilngadīgā dzīvesvietas jautājuma lemšanai par
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam, jo pārkāpumu izdarījusī
persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu.

Par ik mēneša paveikto Stopiņu novada pašvaldības policijas darbu un notikumiem, kas
saistīti ar likumpārkāpumiem, iedzīvotāji var iepazīties vietējā avīzē „Tēvzemīte” un portālā
www.stopini.lv .

