Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par NOVEMBRI
Saņemti personu iesniegumi
Saņemti 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 gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām
vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu
kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā (LAPK 58.p.)
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 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.)
Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem (LAPK 149.21 p.
Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu (LAPK 149.23 p. 2.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.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 izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus
priekšmetus šim nolūkam neparedzētās vietās (3.19.1.p.)
Siguldas novada teritorijā aizliegts piesārņot teritoriju, ietves un ceļus ar būvgružiem, ķīmiskajām vielām,
metāllūžņiem, sadzīves un citiem atkritumiem (3.19.4.p.)
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās jānoslēdz ieejas un pagrabu durvis,
pagalma fasāžu logi jāaizver vai jāaiznaglo (3.21.6.1.p.)
Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
Siguldas novada administratīvajā teritorijā aizliegts trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu,
organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar pasākumiem, kas saskaņoti ar Siguldas novada izpilddirektoru,
un troksnim nav pastāvīgs raksturs, ja pārkāpums izdarīts laikā no plkst. 07:00 līdz plkst. 23:00 (3.1.1.p.)
Siguldas novada teritorijā aizliegts vadīt vai novietot transportlīdzekli zaļajā zonā;
attiecas arī uz mopēdu (3.2.4.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”
Ēkas nosaukuma plāksnes izmēri – platums 600 mm, augstums 200 mm.
Izmērs var tikt mainīts, ja ēkas nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt standarta plāksnītē, saskaņojot ar
Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitektu (6.1.p)
Ēkas nosaukuma plāksnes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnes veidota ar zaļiem burtiem valsts valodā,
atbilstoši tonim PANTONE 3425 C (6.2.p)
Uz ēkas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts tās nosaukums. Šrifts: Helvetica Condensed Bold (6.3.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
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 Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrā “Austrumi”
Klaiņojošu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”
Klaiņojošu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Mežavairogi”
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Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 117 izsaukumus, no tiem:
par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem
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 miesas bojājumu nodarīšanu personai
par īpašuma bojāšanu
par ugunskura dedzināšanu neatbilstoši Siguldas novada saistošo noteikumu prasībām
par apkārtnes piegružošanu
par zādzībām
par pazudušu cilvēku
par nelikumīgu zvejniecību
par ubagošanu
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