Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par 2018.gada janvāri

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa ( t urpm āk t ekst ā – LAP K )
noteikumu pārkāpumiem:
Par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 p. 1.d.)
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Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106.p. 1.d.)
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā (LAPK 75. p. 2.d.)
Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku neidentificēšanu
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā (LAPK 107.p. 1.d.)
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Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.)
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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.)
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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.)
Par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šī patvarība
nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu (LAPK 176.p.)

1

No tiem par Siguldas novada p a š v al d ī b a s d om e s saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.6 “Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības saistošie noteikumi” (11.05.2005)
Siguldas novada teritorija aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus, indīgas un smirdīgas lietas
(3.19.7.p.)
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Siguldas novada teritorija aizliegts piesārņot teritoriju, ietves un ceļus ar būvgružiem, ķīmiskām vielām,
metāllūžņiem, sadzīves un citiem atkritumiem (3.19.4.p.)
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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.)
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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.)
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Saņemti un izskatīti personu iesniegumi
Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem
Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem
Nosūtīti aicinājumi ierasties paskaidrojumu sniegšanai
Pārsūtīti materiāli Valsts policijai
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD)
Sadarbība ar Siguldas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība starp VUGD
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā vai patversmē
Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē
Izsniegtas atstarojošās vestes
Personām nogādātas atrasties dokumenti
Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi 1 2 6 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 darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru
Par nepiederošu personu atrašanos īpašumā
Par nepiederošu personu mēģinājumu iekļūt svešā īpašumā
Par kautiņiem
Par aizdomīgām personām
Par bez uzraudzības atstātām personām
Par īpašuma bojāšanu
Par palīdzību NMPD
Par avāriju
Par atrastām lietām
Par pazudušu personu
Par dedzināšanu (piemēram, atkritumu vai ugunskuru)
Par nesakārtotu īpašumu
Par uguņošanu
Par palīdzības sniegšanu
Par zādzību
Par suicīdu
Par mirušu personu
Par sīko huligānismu
Par pamestu transportlīdzekli
Par nesprāgušu munīciju
Par velotreniņu bez pavadošās ekipāžas
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