Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020. gada SETPEMBRI

Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi
Par invazīvo augu sugu izplatības pieļaušana

1

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšana
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
Par ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem
Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā vai atrašanās
publiskā vietā reibuma stāvoklī (Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem
pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 10.pants)
Pieņemti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu
pārkāpumiem
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No tiem par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” noteikumu
neievērošanu

9

Nr.36 „Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kartību Siguldas
novadā” noteikumu neievērošanu

1

Saņemtie iesniegumi

1

Veiktas preventīva rakstura pārrunas vai izteikti aizrādījumi par izdarītajiem
administratīvajiem pārkāpumiem

40

Brīdinājumi par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
Nosūtīti aicinājumi sakopt īpašumu
Nosūtīti brīdinājumi par ēkas numerācijas vai nosaukuma plāksni
Nosūtīti aicinājumi ierasties uz paskaidrojuma sniegšanu
Nosūtītas vēstules par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Pārsūtīti materiāli Valsts policijai
Nosūtīti brīdinājumi par zāles garumu, kas pārsniedz 15 cm
Nosūtīti brīdinājumi par kūlas konstatēšanu
Nosūtīti brīdinājumi par latvāņu izplatību
Nosūtīti brīdinājumi par zāģbaļķu krautuves izveidošanos ceļa zemes nodalījuma joslā
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā
Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs
Sadarbība ar Siguldas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu
Sadarbība ar Valsts policiju
Sadarbība ar Valsts policijas Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP
kompetencē)
Personu nogādāšana Valsts policijā
Personu nogādāšana dzīves vietā vai patversmē
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Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē
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Izdalītas gaismu atstarojošas vestes
Personām nogādāti atrastie dokumenti

1

Siguldas novada Pašvaldības policija saņēmusi izsaukumus, no tiem:
par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem
par sabiedriskās vietās guļošām personām
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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 atstātiem transportlīdzekļiem
par agresīvu transportlīdzekļa vadīšanu
Par ceļu satiksmes negadījumiem
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 tirdzniecību bez atļaujas
par pirotehnikas izmantošanu
Par smēķēšanu
Par ubagošanu
Par suicīdu
Par palīdzību NMPD
Par palīdzību VUGD
Par palīdzības sniegšanu
Par ugunsgrēku izcelšanos
Par sīko huligānismu
Par atrastām lietām
Par zādzībām
Par smakām
Par pazudušu personu
Par mirušu personu
Par pazaudētiem dokumentiem/ mantām
Par dedzināšanu (piemēram, atkritumu vai ugunskuru)
Par nesakārtotu īpašumu
Par nesaskaņotiem būvdarbiem / rakšanas darbiem
Par atrastu munīciju, sprādzien bīstamiem priekšmetiem
Par nesaskaņotu reklāmu
Par pulcēšanās pārkāpumiem ārkārtējas situācijas laikā
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