Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par AUGUSTU

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 p. 1.d.)
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu (LAPK 51.2 p. 1.d.)
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.)
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.)
Ceļi, piebrauktuves, ietves, laukumi un pagalmi jākopj visu gadu (3.3.p.)
Siguldas novada teritorijā aizliegts piesārņot teritoriju, ietves un ceļus ar būvgružiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem,
sadzīves un citiem atkritumiem (3.19.4.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.)
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.)
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās ielas fasāde, žogi, vārti un vārtiņi
jāuztur atbilstoši punktam 3.21.4. (3.21.6.3.p.)
Neapdzīvotās un saimnieciskai darbībai neizmantotās ēkās nedrīkst pieļaut atkritumu uzkrāšanos (3.21.6.4.p.)
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Saņemti un izskatīti personu iesniegumi
Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem
Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem
Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība ar Valsts policijas Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)
Sadarbība ar Bāriņtiesu
Sadarbība ar Siguldas novada pašvaldības Sociālo dienestu
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā
Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē „Labās mājas”
Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei “Mežavairogi”
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Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 141 izsaukumus, no tiem:
par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem
par sabiedriskās vietās guļošām personām
par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās
par konfliktiem ģimenē
par kaimiņu konfliktiem
par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu Satiksmes Noteikumu prasības
par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā
par agresīvu transportlīdzekļa vadīšanu
par ceļu satiksmes negadījumiem
par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
par nepiederošu personu atrašanos īpašumā
par kautiņiem
par miesas bojājumu nodarīšanu personai
par nesaskaņotu tirdzniecību
par ugunskuru dedzināšanu neatbilstoši Siguldas novada saistošo noteikumu prasībām
par īpašuma bojāšanu
par apkārtnes piegružošanu
par zādzībām
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