Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par NOVEMBRI
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 p. 1.d.)
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos
(LAPK 51.p. 2.d.)
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75.p. 1.d.)
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106.p. 1.d.)
Par dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā
(LAPK 107.p. 1.d.)
Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.)
Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu (LAPK 149.23 p. 2.d.)
Par aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu (LAPK 149.28 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 tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas
nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai (LAPK 172.p. 3.d.)
Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 p. 1.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"
Siguldas novada teritorijā aizliegts piesārņot teritoriju, ietves un ceļus ar būvgružiem, ķīmiskajām vielām,
metāllūžņiem, sadzīves un citiem atkritumiem (3.19.4.p.)
Siguldas novada teritorijā aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus, indīgas un smirdīgas vielas (3.19.7.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 norādītās vietās) (3.19.8.p.)
Novada lauku teritorijā savlaicīgi jānodrošina teritoriju uzturēšana, nepieļaujot (lauksaimniecības zemju, mežu
u.c. teritoriju) piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem,
būvgružiem, notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām (3.20.5.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.)
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās nedrīkst pieļaut atkritumu uzkrāšanos (3.21.6.4.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.36 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”
Plāksnes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnes veidota ar zaļiem burtiem valsts valodā,
atbilstoši tonim PANTONE 3425 C (5.2.p.)
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Izsūtītas brīdinājuma vēstules par nekustamo īpašumu nekopšanu
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
Sadarbība ar Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
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Sadarbība ar Sociālo dienestu
Sadarbība ar Bāriņtiesu
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā
Dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”, „Mežavairogi”
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Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 108 izsaukumus, no tiem:
lūgums pēc palīdzības
par klaiņojošiem, pieklīdušiem dzīvniekiem
par alkohola reibumā esošu cilvēku atrašanos sabiedriskās vietās
par sabiedriskās vietās guļošiem cilvēkiem
par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā
par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu Satiksmes Noteikumu prasības
par ceļu satiksmes negadījumiem
par ģimenes konfliktiem
par nepiederošu personu atrašanos īpašumā
par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
par kautiņiem
par uzbrukumu
par suicīda mēģinājumu
par ugunskura kurināšanu
par atkritumu dedzināšanu
par apkārtnes piegružošanu
par īpašuma bojāšanu
par zādzībām
par nesaskaņotu tirdzniecību
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