Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par JŪLIJU (2013)
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu (LAPK 51.2 p. 1.d.)
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas (LAPK 51.2 p. 2.d.)
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.p. 1.d.)
Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt
transportlīdzekļa vadītāja dokumentus (LAPK 149.5 p. 4.d.)
Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.)
Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem (LAPK 149.21 p.)
Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot
vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai
organizāciju darbu (sīkais huligānisms) (LAPK 167.p.)
Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās
un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī (LAPK 171.p. 1.d.)
Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās
reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 171.p. 2.d.)
Par ļaunprātīgu nepakļaušanos pašvaldības policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi
izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus (LAPK 175.p.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
p. 3.3.2. (par uzmākšanos ar ubagošanu)
p. 3.3.4. (ar dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparedzētās vietās)
p. 3.3.6. (par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena rūpniecisko iepakojumu)
Nr.13 „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
p. 12 (par atkritumu radītāja un valdītāja pienākumu nepildīšanu)
Izsūtītas brīdinājuma vēstules par nekustamo īpašumu nekopšanu
Nodrošināta kārtība publisku pasākumu laikā
Sadarbība ar Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)
Sadarbība ar Bāriņtiesu
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
Sadarbība ar tiesu izpildītāju
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā
Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas
Dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”, „Mežavairogi”
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Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 159 izsaukumus, no tiem:
par klaiņojošiem, pieklīdušiem, savainotiem dzīvniekiem
par sabiedriskās vietās guļošiem cilvēkiem
par alkohola reibumā esošu cilvēku atrašanos sabiedriskās vietās
par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā
par neatļautās vietās novietotiem transportlīdzekļiem
par ģimenes konfliktiem
par bērnu tiesību pārkāpumiem
par nepiederošu personu atrašanos īpašumā
par svešu personu mēģinājumu ielauzties privātīpašumā
par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
par palīdzības sniegšanu sakarā ar personu agresīvu uzvedību
par pazudušām personām
par suņa uzbrukumu personai
par īpašuma bojāšanu
par zādzībām
par apkārtnes piegružošanu
par atkritumu/ugunskuru dedzināšanu
par ubagošanu
par nesprāgušu lādiņu
par atrastām mantām
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