Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par APRĪLI
Saņemti personu iesniegumi
Saņemti personu izsaukumi
Izteikti mutvārdu aizrādījumi
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1 p. 4.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 pārkāpuma dēļ nodarīts fizisks vai materiāls
zaudējums (LAPK 106.p. 2.d.)
Par dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā (LAPK 107.p. 1.d.)
Par agresīvu braukšanu (LAPK 149.4 p. 13.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 alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās
vietās reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK 171.p. 2.d.)
Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.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.)
Par kūlas dedzināšanu (LAPK 179.p. 4.d.)
Par Latvijas valsts karoga nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju
noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida
vai kārtības pārkāpšanu (LAPK 201.43 p. 1.d.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
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.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.)
Nr.47 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”
Vedot pastaigā suni, suņa īpašniekam (turētājam) ir pienākums līdzi ņemt maisiņu suņa ekskrementu
savākšanai un pēc pieprasījuma to uzrādīt Pašvaldības policijas darbiniekiem (12.2.p.)
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Izsūtītas brīdinājuma vēstules ar lūgumu sakopt nekustamos īpašumus atbilstoši Siguldas novada saistošo
noteikumu prasībām
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība ar Valsts policijas Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā
Personu nogādāšana Rīgas nakts patversmē
Klaiņojošu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”
Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji
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Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 131 izsaukumus, no tiem:
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
par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
par kautiņiem
par īpašuma bojāšanu
par ugunskuru dedzināšanu
par kūlas degšanu
par apkārtnes piegružošanu
par nesprāgušiem lādiņiem
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