Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par JŪNIJU (2014)
Saņemtie personu iesniegumi
10
Saņemtie personu izsaukumi
143
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
34
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
18
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
4
(LAPK 106.p. 1.d.)
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, ja pārkāpums
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas
2
vai, ja pārkāpuma dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106.p. 2.d.)
Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku neidentificēšanu
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā
1
pēc administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 107.p. 2.d.)
Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.) 2
Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem
2
(LAPK 149.21 p.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos
4
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī (LAPK 171.p. 1.d.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos
2
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK 171.p. 2.d.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai
1
citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1.p. 1.d.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
16
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
14
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
Regulāri jāveic apkopjamās teritorijas apstādījumu un ceļa grāvju tīrīšana, lapu, atkritumu savākšana,
2
zāles nopļaušana. Apdzīvotās vietās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 15 cm (3.2.p.)
Siguldas novada teritorijā aizliegts piesārņot teritoriju, ietves un ceļus ar būvgružiem, ķīmiskajām
1
vielām, metāllūžņiem, sadzīves un citiem atkritumiem (3.19.4.p.)
Siguldas novada teritorijā aizliegts glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus
priekšmetus uz ietvēm, ielās un pagalmos, kā arī citās koplietošanas vietās (izņemot speciāli tam
2
norādītās vietās) (3.19.8.p.)
Ēku (namu, māju) apsaimniekotājiem jānodrošina ēku fasāžu (tajā skaitā logu, durvju, balkonu,
izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu kārtīgs izskats un tīrība, to savlaicīga krāsošana, nepieļaujot, ka
1
krāsojumā ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla atslāņojumi; žogi un vārti laikus
jāremontē, bet stipri bojātie jāatjauno vai jānojauc (3.21.4.p.)
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās jānoslēdz ieejas un pagrabu durvis,
2
pagalma fasāžu logi jāaizver vai jāaiznaglo (3.21.6.1.p.)
Zemes īpašniekiem, nomniekiem un lietotājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem valdījumā vai
2
lietojumā esošajā teritorijā nepieļaut apstādījumu aizaugšanu ar nezālēm (4.10.2.p.)
Zemes īpašniekiem, nomniekiem un lietotājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem valdījumā vai
lietojumā esošajā teritorijā nepieļaut apstādījumu un sabiedrisko apstādījumu piesārņošanu ar
2
sadzīves, ražošanas un celtniecības atkritumiem, notekūdeņiem un citām videi kaitīgām vielām
(4.10.6.p.)
2
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
Siguldas novada administratīvajā teritorijā aizliegts trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru,
iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar pasākumiem, kas saskaņoti ar Siguldas
1
novada izpilddirektoru, un troksnim nav pastāvīgs raksturs, ja pārkāpums izdarīts laikā
no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00 (3.1.1.1.)
Siguldas novada teritorijas sabiedriskās vietās aizliegts ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā
bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, spēļu atrakcijas (karuseļus, šūpoles u.c.), saimnieciskās
1
celtnes, žogus, citas būves, arhitektoniskos un labiekārtojuma elementus (3.3.5.p.)

Izsūtītas brīdinājuma vēstules par nekustamo īpašumu nekopšanu
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
Novadītas lekcijas velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai
Sadarbība ar Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)
Sadarbība ar Bāriņtiesu
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Sadarbība ar Sociālo dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība ar zvērinātu tiesu izpildītāju
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā
Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji
Notvertas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizdomās turamās personas un nodotas Valsts
policijas rīcībā
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas reids
Dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”, „Mežavairogi”
Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 143 izsaukumus, no tiem:
lūgums pēc palīdzības
par klaiņojošiem, pieklīdušiem dzīvniekiem
par sabiedriskās vietās guļošiem cilvēkiem
par alkohola reibumā esošu cilvēku atrašanos sabiedriskās vietās
par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā
par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu Satiksmes Noteikumu prasības
par ceļu satiksmes negadījumiem
par ģimenes konfliktiem
par kaimiņu konfliktiem
par nepiederošu personu atrašanos īpašumā
par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
par kautiņiem
par miesas bojājumu nodarīšanu personai
par ugunsgrēku
par apkārtnes piegružošanu
par transportlīdzekļa mazgāšanu neatļautā vietā
par īpašuma bojāšanu
par zādzībām
par laupīšanām
par atrastām mantām
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