Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par JŪLIJU (2014)
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, ja pārkāpums izdarīts 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 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.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās
vietās reibuma stāvoklī (LAPK 171.p. 1.d.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās
vietās reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 171.p. 2.d.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
Regulāri jāveic apkopjamās teritorijas apstādījumu un ceļa grāvju tīrīšana, lapu, atkritumu savākšana, 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 vielām,
metāllūžņiem, sadzīves un citiem atkritumiem (3.19.4.p.)
Novada lauku teritorijā savlaicīgi jānodrošina teritorijas uzturēšana, nepieļaujot teritoriju aizaudzēšanu ar
nezālēm, krūmiem un kokiem vai augiem, kas rada ekonomiskos zaudējumus,
kaitējumu videi vai cilvēka veselībai (3.20.4.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 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, pagalma fasāžu
logi jāaizver vai jāaiznaglo (3.21.6.1.p.)
Zemes īpašniekiem, nomniekiem un lietotājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem valdījumā vai lietojumā
esošajā teritorijā nodrošināt esošo apstādījumu uzturēšanu, kopšanu un atjaunošanu
atbilstoši šiem noteikumiem (4.10.1.p.)
Zemes īpašniekiem, nomniekiem un lietotājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem valdījumā vai 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 sadzīves, ražošanas un
celtniecības atkritumiem, notekūdeņiem un citām videi kaitīgām vielām (4.10.6.p.)
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
Siguldas novada teritorijas sabiedriskās vietās aizliegts nokārtot dabiskās vajadzības
tam neparedzētās vietās (3.3.4.p.)
Siguldas novada teritorijas sabiedriskās vietās aizliegts atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena
rūpniecisko iepakojumu, vai jebkādu iepakojumu (taru) sabiedriskā vietā, izņemot speciāli atļautās vietas, kurās
alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas (3.3.6.p.)
Nr.13 “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir uzturēt atkritumu tvertnes/konteinerus
tīrus un lietošanas kārtībā (12.1.4.p.)
Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir nepieļaut radīto atkritumu ilgstošu uzkrāšanos atkritumu
radītāja vai valdītāja īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, nodrošinot to regulāru savākšanu un
nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, tai skaitā decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu
iztukšošanu, ņemot vērā radīto atkritumu apjomu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu tilpumu (12.1.5.p.)
Nr.13 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada teritorijā”
Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektus Siguldas novada administratīvajā teritorijā ir fiziskām un
juridiskām personām šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Siguldas novada Būvvalde ir saskaņojusi
reklāmas projektu un izdevusi izvietošanas atļauju (2.1.p.)
Reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā (2.8.1.p.)
Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmu vai reklāmas objekta
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grafisko dizainu, iesniedz Būvvaldei saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos
aktos noteiktos dokumentus (3.1.p.)
Nr.36 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”
Ēkas numerācijas plāksnes izmēri ir: platums 300 mm, augstums 400 mm. Ja ēku numerācijas plāksnes
novietošanai ir ierobežots laukums, tās izmērus iespējams proporcionāli samazināt, saskaņojot ar Siguldas
novada Būvvaldes galveno arhitektu (5.1.p.)
Plāksnītes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnītes veidota ar zaļiem burtiem valsts valodā, atbilstoši tonim
PANTONE 3425 C (5.2.p.)
Uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ielas nosaukums, mājas numurs, īpašnieka vārda iniciālis un uzvārds,
bet juridiskai personai norādāms tās nosaukums.
Īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu var aizvietot ar uzrakstu “Privātīpašums” (5.3.p.)
Ēku numerācijas un nosaukuma plāksnes piestiprināmas pie ēkas fasādes daļas no ēkas ārpuses, kura ir vērsta
pret ielu vai ceļu, vai piestiprināmas pie žoga tā,
lai ēkas nosaukums vai numurs būtu labi saskatāms no ielas (7.p.)
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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 Valsts policiju
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
Dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”, „Mežavairogi”
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Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 138 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 ugunskura kurināšanu
par apkārtnes piegružošanu
par īpašuma bojāšanu
par zādzībām
par laupīšanām
par ubagošanu
par mazgadīgu bērnu atstāšanu bez vecāku uzraudzības

24
11
19
6
2
2
3
11
4
7
21
2
1
8
5
5
1
1
1
2

