Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par JANVĀRI
Saņemti personu iesniegumi
Saņemti personu izsaukumi
Izteikti mutvārdu aizrādījumi
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106.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.)
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.)
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.)
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.36 “Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā”
Ēkas numerācijas plāksnes izmēri ir: platums 300 mm, augstums 400 mm (5.1.p.)
Plāksnes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnes 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.)
Izsūtītas brīdinājuma vēstules ar lūgumu sakopt nekustamos īpašumus atbilstoši Siguldas novada saistošo
noteikumu prasībām
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība ar Bāriņtiesu
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā
Klaiņojošu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”
Klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku ķeršanas reidi
Notvertas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizdomās turamās personas un nodotas Valsts policijas rīcībā
Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 119 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 kaimiņu konfliktiem
par nepiederošu personu atrašanos īpašumā
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par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
par kautiņiem
par īpašuma bojāšanu
par zādzībām
par nesaskaņotu tirdzniecību
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