Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par NOVEMBRI (2011)
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem:
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī (LAPK 171.p.1.d.)
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK 171.p.2.d.)
Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildus prasību pārkāpšana (LAPK 149.21 p.)
Nepilngadīga persona smēķē (LAPK 42.1 p. 4.d.)
Pasažieru un gājēju pienākumu neievērošana (LAPK 149.23 p.)
Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301., 319. vai 321.ceļa zīmi (LAPK 149.28 p.2.d.)
Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.p.1.d.)
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana (LAPK 75. p.1.d.)
Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām (LAPK 175.p.)
Dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšana (LAPK 106.p.1.d.)
Par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu
No tiem:
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi"
p.2.2.2. (teritorija jākopj 5m platumā ap apsaimniekojamās teritorijas malu)
p.3.2., p.4.10.1., p.4.10.2. (nepļauta zāle, nesakopta teritorija)
p.3.19.7. (dedzināt indīgas un smirdīgas vielas)
p. 3.20.4. (teritorijas aizaudzēšana ar kokiem, krūmiem, kas apdraud cilvēka veselību un dzīvību)
p.3.20.5. (teritoriju piesārņošana)
p.3.21.4. (jānodrošina ēku fasāžu, žogu, vārtu, vārtiņu kārtīgs izskats un tīrība)
p.3.21.6. (par neapdzīvotām un saimnieciskai darbībai neizmantotām ēkām nepieciešamo prasību
neievērošanu)
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
p. 3.1.1.(trokšņošana)
p.3.3.6 (atvērts alkohola iepakojums)
Audzinoša rakstura pārrunas atrisinot konfliktu uz vietas
Aizturētas personas par malu zvejniecību
Atbalsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
Atbalsts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (sadarbība)
Personu nogādāšana Valsts policijā
Ģimenes konflikti
Uz ielas guļoši cilvēki
Transportlīdzekļa vadītājs reibuma stāvoklī, nodots Ceļu policijai
Transportlīdzekļa vadītājs bez vadītāja apliecības, nodots Ceļu policijai
Atbalsts Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam
Atbalsts Valsts policijai (sadarbība)
Dzīvnieku ķeršanas reidi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumu laikā Siguldas novadā
Sadarbība ar tiesu izpildītāju
Satiksmes regulēšana Siguldas novadā
Darbs skolās (vecāku sapulces un darbs ar skolēniem)
Informācija par nesprāgušu lādiņu
Naktsmiera traucēšana
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