Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par APRĪLI (2012)
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī (LAPK 171.p.1.d.)
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK 171.p.2.d.)
Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana (LAPK 149.10p. 1.d.5.p.)
Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi (LAPK 106.p.1.d.)
Piesārņojošas darbības veikšana bez attiecīgas atļaujas un darbības neatbilstība normatīvo aktu
prasībām (LAPK 88.6 p. 5.d.)
Sīkais huligānisms (LAPK 167.p).
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana (LAPK 75. p. 2.d.)
Vides piesārņošana un piegružošana (LAPK 58.p.)
Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam
rīkojumam vai prasībai (LAPK 175.p.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.19 "Par māju numerācijas un nosaukuma plāksnīšu, ielu nosaukuma plākšņu un karoga
turētāja izvietošanas kārtību Siguldas novada teritorijā"
p.3.1. (neatbilstoša māju numerācijas plāksnīšu fona un nosaukuma krāsa)
p. 5.2. (nav mājas numerācijas plāksnītes)
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi"
p. 3.2. (nesakopta apdzīvotā teritorija - nav nopļauta zāle, piegružots)
p.3.19.4. (piegružota teritorija ar būvgružiem, atkritumiem)
p.3.21.6. (neapdzīvotas ēkas jāiekonservē atbilstoši būvniecības noteikumiem)
Nr.13 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada teritorijā”
p.2.1. (uzlikts reklāmas nesējs bez saskaņojuma ar Siguldas novada Būvvaldi)
Nr.1 „Par dzīvnieku turēšanu Siguldas novadā”
p.2.1.5. 2.nodaļas 5.punkts
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
p.3.2.4. (transportlīdzeklis novietots zaļajā zonā)
p.3.3.6. (atrašanās sab.vietās ar atvērtu alkoh.dzēriena iepakojumu)
Nr.20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā”
p.4.2. (nav noslēgts līgums ar atkritumu savākšanas uzņēmumu)
Atbalsts un sadarbības ar Valsts policiju
Veiktas audzinoša rakstura pārrunas atrisinot konfliktu uz vietas
Izsūtītas brīdinājuma vēstules nekustamā īpašuma īpašniekiem
Atbalsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
Patversmē nogādāti noķertie klaiņojoši suņi
Ģimenes konflikti
Sadarbība ar tiesu izpildītāju
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