Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par JANVĀRI (2012)
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem (25):
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī (LAPK 171.p.1.d.)
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK 171.p.2.d.)
Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana (LAPK 149.28 p. 2.daļa)
Transportlīdzekļu apstāšanās u n stāvēšanas noteikumu pārkāpšana (LAPK 149.10 p. 9.d.)
Pasažieru un gājēju pienākumu neievērošana (LAPK 149.23 p. 2.d.)
Dzīvošana bez derīga personu apliecinoša dokumenta (LAPK 186.p. 1.d.)
Dzīvošana bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (LAPK 186.p. 2.d.)
Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi (LAPK 106.p.1.d.)
Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi atkārtoti gada laikā (LAPK 106.p.2.d.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu (33):
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi"
p.3.2. (nesakopta teritorija)
p.3.13. (dedzināšanas prasību pārkāpšana)
p.3.19.7. (sadzīves atkritumu dedzināšana)
p.3.20.5. (teritorijas uzturēšana)
p.3.21.4. (ēku fasāžu izskats)
p. 3.21.5. (sniega un ledus tīrīšana no jumtiem)
p.3.21.6. (par neapdzīvotām un saimnieciskai darbībai neizmantotām ēkām nepieciešamo prasību
neievērošanu)
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
p.3.1.1.1. (par trokšņošanu laikā no plkst.23.00 līdz 7.00)
Nr.19 "Par māju numerācijas un nosaukuma plāksnīšu, ielu nosaukuma plākšņu un karoga
turētāja izvietošanas kārtību Siguldas novada teritorijā"
p.3.1.2. (plāksnītes fona krāsa ir balta, bet nosaukums veidots ar zaļiem burtiem)
p.5.2. (māju numerācijas un nosaukuma plāksnītes ir bojātas vai nav vispār)
Audzinoša rakstura pārrunas atrisinot konfliktu uz vietas
Izsūtītas brīdinājuma vēstules nekustamā īpašuma īpašniekiem
Atbalsts Bāriņtiesai
Personu nogādāšana dzīvesvietā
Atbalsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
Personu nogādāšana Valsts policijā
Naktsmiera traucēšana
Ģimenes konflikti
Uz ielas guļoši cilvēki
Atbalsts Valsts policijai (sadarbība)
Dzīvnieku ķeršanas reidi
Noķerti un nogādāti patversmē suņi
Suņi saplosījuši dzīvniekus (stirnas un aitas)
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