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Policijas priekšniekam Dainim Bērziņam 
Jelgavas iela 32, Olaine 

 
Valsts policijas  

Rīgas reģiona pārvaldes 
 Olaines iecirknim  

 Zemgales iela 26, Olaine 
 
 

Olaines novada, Jaunolaines 
„Lubauši” ciemata iedzīvotāju 

 
 

 
 

iesniegums. 
 
 

Pamatojoties uz to, ka ciemata „Lubauši” iedzīvotāji, kas atrodas Olaines novada 
administratīvajā teritorijā ir norūpējušies par savu un savu īpašumu drošību, vēršas pie Olaines 
novada pašvaldības pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 3. pantu (vietējā pašvaldība ir 
vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju 
un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā 
kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot 
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses), Olaines novada pašvaldības 
policijas, kas saskaņā ar Olaines novada pašvaldības policijas nolikumu ir Olaines novada 
pašvaldības struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana 
Olaines novada administratīvajā teritorijā, Olaines novada domes apstiprināto saistošo 
noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole un regulāra patrulēšana novada teritorijā. 
Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, 
īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem 
apdraudējumiem un tā ir pakļauta Olaines novada domes priekšsēdētājam un Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa ar lūgumu samilzušās problēmas risināšanā, kas 
attiecas uz pieaugošo noziedzību skaitu un apjoma palielināšanos mūsu ciematā. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka četru gadu laikā mūsu ciematā ir notikušas lielākas vai 
mazākas zādzības, bet pēdējo mēnešu laikā zādzību skaits ir pieaudzis vairakkārt. 

Ciemata iedzīvotāji ir apkopojuši dažas no pēdējām zādzībām, tā piemēram 2011.gadā: 
- 25.jūnijā no privātmājas pagalma nozagti divi kalnu divriteņi; 
- 17.augustā apzagta privātmāja,  
- novembrī apzagta privātmāja, 
- 15.decembrī apzagta privātmāja, 
- 12.janvārī apzagta privātmāja, 
2012.gada 5.janvārī apzagta privātmāja. Par augstākminētajām zādzībām ir informēta 

policija. Vairākas zādzības ir veiktas darbadienas diennakts tumšajā laikā aptuveni laika posmā 
no plkst.18:00–19:00. Laiks, kas nepieciešamas zagļiem ir aptuveni no 3-7 minūtēm. Apsardzes 
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uzņēmumi ierodas līgumā noteiktajā laikā, bet apsargājamā objektā notvert zagļus līdz šim nav 
izdevies. 

Pēc iedzīvotāju nostāstiem dienas gaišajā laikā, darbadienās, ciematā uzturas un veic 
māju apsekošanu (zvanot pie māju durvīm) dīvainas personas ar dīvainiem jautājumiem („Kā 
nokļūt lidostā”? Prasa cilvēks, bet tuvumā nav nevienas mašīnas, „Vai jums nav mašīnas eļļa? 
Man ir beigusies” , „Kā var jūsu kaimiņus sameklēt?” „Kur ir Martas iela?” utt. 

Par cik uzskatam, ka minētā problēma ir samilzusi un pieaug savos apjomos, vēlamies 
informēt, ka tas satrauc Olaines novada ciemata „Lubauši” iedzīvotājus. Saviem spēkiem 
nosargāt savus īpašumus no zagļiem mēs nespējam, jo tos neattur ne signalizācija, ne apsardze, 
ne suņi, ne žogs apkārt mājai, ne arī dažreiz tas, ka saimnieks pats atrodas savā īpašumā. Tāpēc 
lūdzam jūsu palīdzību problēmas risinājumā.  

Ciematā ir nepietiekošs apgaismojums diennakts tumšajā laikā, kas veicina zagļu rosību. 
Darbadienās lielāka daļa cilvēku neatrodas mājās, tāpēc dīvainas personas apseko ciematu 
visticamāk ar nolūku noskaidrot vai saimnieki atrodas mājās.  

Lūdzam rast iespēju: 
- Olaines novada pašvaldībai un Olaines novada pašvaldības Policijai pastiprināt 

uzmanību mūsu ciematā, veicot papildus patruļas diennakts gaišajā un tumšajā laikā; 
 
 
 
Ar cieņu ciemata „Lubauši” iedzīvotaji. 
 
27.01.2012. 
 

Kontaktpersona: Andris Tamans, newt@inbox.lv. Tālr.. 29454293 
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