Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par OKTOBRI
Saņemti personu iesniegumi
Saņemti personu izsaukumi
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 braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas
signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no
bremzēšanas signāllukturiem (LAPK 149.24 p. 8.d.)
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur
alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī,
kas aizskar cilvēka cieņu
(LAPK 171.p. 1.d.)
No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.5 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas
un izmantošanas kārtību Siguldas novadā”
Siguldas novadā ir aizliegts izvietot reklāmu, kas nav realizēta atbilstoši reklāmas izvietošanas atļaujai,
Būvvaldē saskaņotajai skicei vai fotomontāžai, kā arī reklāmu, kurā nav izpildīti reklāmas izvietošanas atļaujā
norādītie nosacījumi (7.1.p.)
Aizliegts izvietot reklāmu, kas neatbilst šādām ekspluatācijas prasībām: nesošajām konstrukcijām,
konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas
(11.1.p.)
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.)
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.)
Nr.7 “Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā”
Rakšanas atļaujas saņemšanai nepieciešams noslēgt ar pašvaldību līgumu par teritorijas elementu atjaunošanas
darbu veikšanu (3.6.1.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 (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”
Dzīvnieku īpašniekam (turētājam) ir pienākums reģistrēt suni Siguldas novada pašvaldības izveidotajā suņu
reģistrā un samaksāt ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
par šādas nodevas samaksu (8.1.p.)
Dzīvnieku īpašniekam (turētājam) ir pienākums nodrošināt, lai sunim, atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja
valdījumā (turējumā) esošas teritorijas, būtu identificējams Siguldas novada pašvaldības izsniegts reģistrācijas
žetons, kas piestiprināts pie suņa kakla siksnas, kā arī informāciju, kurā norādīta tā īpašnieka (turētāja) adrese
un tālruņa numurs, izņemot, ja sunim ir implantēta mikroshēma (8.2.p.)
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Izsūtītas brīdinājuma vēstules ar lūgumu sakopt nekustamos īpašumus atbilstoši Siguldas novada saistošo
noteikumu prasībām
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
Novadītas lekcijas velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai
Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakse (skolu apmeklējums)
Sadarbība ar Siguldas novada Bāriņtiesu
Sadarbība ar Siguldas novada pašvaldības sociālo dienestu
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 Latvijas Sarkanā Krusta sociālā centra „Gaiziņš” nakts patversmē
Klaiņojošu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”
Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 132 izsaukumus, no tiem:
par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem 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 uzbrukumu
par miesas bojājumu nodarīšanu personai
par īpašuma bojāšanu
par ugunskura dedzināšanu neatbilstoši Siguldas novada saistošo noteikumu prasībām
par apkārtnes piegružošanu
par zādzībām
par laupīšanām
par nesaskaņotu tirdzniecību
par koku zāģēšanu
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