Atklāta vēstule Siguldas novada namu apsaimniekotājiem
Labdien!
Siguldas novada Pašvaldības policija, pildot savus dienesta pienākumus un rūpējoties par Latvijas
Republikas normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, ir secinājusi, ka daudzdzīvokļu
namu iekšējie pagalmi apdraud iedzīvotāju drošību un ir neatbilstošā stāvoklī.
Neapmierinošā brauktuvju seguma kvalitāte (bedres), izbraukāti zālāji, nesakārtota apgaismojuma sistēma un
atbilstošu autostāvvietu trūkums ir namu apsaimniekotāju atbildība, kas apdraudējuma situācijā var traucēt
operatīvā transporta (neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī
valsts policijas automašīnu un citu dienestu) piekļuvi ēkām, radot apdraudējumu iedzīvotāju drošībai un
veselībai, gan arī negatīvi atspoguļojas uz Siguldas novada tēlu .
Automašīnas nedrīkst stāvēt vietās, kur tiek apgrūtināta citu automašīnu pabraukšana garām, tādējādi
piespiežot uzbraukt uz ietves vai iebraukt zālājā. Atgādinām, ka automašīnu novietošanu namu pagalmos
nosaka vairāki normatīvie akti:
1) „Daudzdzīvokļu māju kvartālos automobīli nedrīkst novietot pretī nama ieejai un zaļajā zonā”; (Siguldas
novada domes Saistošie noteikumi Nr.6 no 2005.gada 11.maija - punkts 6.6.2.);
2) „Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu
stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, - transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju
pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu”; (Ceļu satiksmes noteikumi. Punkts nr. 155 un 158).
Siguldas novada Pašvaldības policija aicina daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus atbalstīt iedzīvotājus un
rast risinājumu auto novietošanas problēmai namu pagalmos, labiekārtojot tos vai veicot brauktuves
paplašināšanu, izveidojot atsevišķus paplašinājumus automašīnu novietošanai, mainot automašīnu
novietošanas veidu (saskaņā ar CSN) izmantojot ceļa zīmes un ceļa apzīmējumus. Visas veicamās izmaiņas
iepriekš lūdzam saskaņot ar Siguldas novada domes Nekustamo īpašumu pārvaldi (Zinātnes iela 7, 2.stāvs,
67800950) un Būvvaldi (Zinātnes iela 7, 3.stāvs, 67800956 ).
Ja minētās problēmas netiks atrisinātas līdz 2010.gada 1.martam vai, individuāli vienojoties ar Pašvaldības
policiju, citam termiņam, Pašvaldības policija atkārtoti brīdinās un administratīvi sodīs tos automašīnu
īpašniekus, kuri novietos automašīnas daudzdzīvokļu namu zaļajās zonās vai traucēs citus satiksmes
dalībniekus.
Papildus informāciju varat saņemt pie Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka Māra Garjāņa pa
tālruni 67895799.
Cerot uz sadarbību,
Siguldas novada Pašvaldības policija

