Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par februāri
Siguldas novada Pašvaldības policija šī gada februārī saņēmusi 100 iedzīvotāju
izsaukumus un 21 iesniegumu. Pašvaldības policijas darbinieki ir sastādījuši 75
protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem, tostarp nepareizu automašīnu
novietošanu, atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, smēķēšanas ierobežojumu
neievērošanu, kā arī citu administratīvi sodāmu pārkāpumu izdarīšanu.
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Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
No tiem:
ģimenes konflikti
naktsmiera traucēšana
suicīda mēģinājums
par klaiņojošiem suņiem
uz ielas guļoši cilvēki
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem:
Auto novietošanas pārkāpumi (LAPK 149.10 p. un LAPK 149.31 p. 8.d.
Atstarotāju lietošana (LAPK 149.23.p.2.d.)
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī (LAPK 171.p.1.d.)
Dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšana (LAPK 106.p.1.d.)
Atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī atkārtoti gada laikā (LAPK
171.p.2.d.)
Sīkais huligānisms (LAPK 167.pants)
Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana (LAPK 42.1 p.1.d.)
Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana (LAPK 155.p.1.d.)
Par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu
No tiem:
Nr.6 "Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
p.3.3. (par savāktā sniega neizvešanu 2 diennakšu laikā, ja tas traucē gājēju
un transporta kustībai vai redzamībai)
p.3.21.5. (ziemas periodā sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem)
Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas novadā”
p.6.2.4. (nepilngadīgajiem aizliegts līdz 18 gadu vecumam publiskās vietās
smēķēt)
p.6.1.4. (par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu)
Audzinoša rakstura pārrunas (risinot konfliktu uz vietas)
Kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Atbalsts veikalu apsardzei (zādzības)
Atbalsts Neatliekamai medicīniskai palīdzībai (pacienta nogādāšana iestādē)
Autovadītāja nodošana Ceļu policijai
Satiksmes regulēšana Siguldas novadā
Atbalsts Bāriņtiesai izņemot bērnu no ģimenes
Citi pasākumi (atbalsts un palīdzība citiem dienestiem, pašvaldības
pārvaldēm un iedzīvotājiem)
Darbs skolās (vecāku sapulces un darbs ar skolniekiem)

5
3
1
2
8
61
25
4
13
3
6
2
7
1
14

2
2
3
7
17
2
1
1
1
3
1
12
2

No marta Pašvaldības policija uzsākusi saistošo noteikumu kontroli, kas attiecas uz
teritoriju uzturēšanas kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī namu iekšpagalmu
pārbaudi, īpaši uzmanību veltot automašīnu pareizai novietošanai, jo zaļās zonas
izbraukāšana ir administratīvi sodāma. Siguldas novada Pašvaldības policija plāno
doties izbraukumos, veicot atkritumu izvešanas un apsaimniekošanas līgumu
pārbaudi, mājas numura plāksnīšu un dzīvnieku reģistrācijas pārbaudi. Joprojām
uzmanība tiks pievērsta arī sniega/lāsteku tīrīšanas noteikumu ievērošanai, lai netiktu
apdraudēta autovadītāju un kājām gājēju drošību.
Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis stāsta: „Siguldas novada Pašvaldības
policija uzsākusi sadarbību ar Rīgas pašvaldības policiju, lai veiktu darbinieku
apmācības un celtu kvalifikācijas līmeni. Marta beigās norisināsies darbinieku
apmācības, kura laikā tiek plānots papildināt zināšanas darba regulēšanas un
dokumentu formēšanas ietvaros”.
Atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs, sastopoties ar huligānismu, miera traucēšanu vai
citiem likumpārkāpumiem, var lūgt palīdzību Pašvaldības policijai, visu diennakti
zvanot pa tālruni 26160288.

