Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par DECEMBRI
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 dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106.p. 1.d.)
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, ja pārkāpums izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja tā dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums
(LAPK 106.p. 2.d.)
Par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu vai
uzstādīšanu (LAPK 140.p. 1.d.)
Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās
un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī (LAPK 171.p. 1.d.)
Par Latvijas valsts karoga nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju
noteiktajās dienās vai gadījumos (LAPK 201.43 p. 1.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.)
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 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.)
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās jānoslēdz ieejas un pagrabu durvis,
pagalma fasāžu logi jāaizver vai jāaiznaglo (3.21.6.1.p.)
Ja šo noteikumu 3.21.6.1.punktā veiktās darbības nenovērš cilvēku drošības apdraudēšanu, teritorijas jāiežogo,
lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai
neizmantotās ēkās (3.21.6.2.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 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 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.)
Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā (2.15.p.)
Nr.36 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”
Ēku nosaukumu un numerācijas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu nodrošina fiziskas un juridiskas personas,
kuru īpašumā vai valdījumā Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
atrodas nekustamais īpašums (4.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
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 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 144 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 apkārtnes piegružošanu
par īpašuma bojāšanu
par zādzībām
par nesaskaņotu tirdzniecību
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