Siguldas novada Pašvaldības policija
(JANVĀRIS)
Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
No tiem:

15
95
ģimenes konflikti
naktsmiera traucēšana
suicīds
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.)
Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana (LAPK 173.p.1.d.)
Par alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem, sadarbībā ar VP (LAPK 155.p.3.d.)
Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma
stāvoklim (LAPK 172.p.3.d.)
Koku patvaļīga ciršana un bojāšana (LAPK 67.p.1.d.)
Par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
No tiem:
 Nr.5 "Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā"
p.5.1. (par līguma nenoslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju)
 p.5.13. (nav nodrošināta speciālo atkritumu nogādāšana un pārstādes vai noglabāšanas
vietām)
 p.6.2.8. (nav nodrošināta kārtība atkritumu konteineru laukumos)
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.3.21.2. (par nama numura zīmes piestiprināšanu atbilstoši Siguldas novada domes
standartiem)
 p.3.21.6. (par neapdzīvotām un saimnieciskai darbībai neizmantotām ēkām nepieciešamo
prasību neievērošanu)
 Nr.1 „Par dzīvnieku turēšanu Siguldas novadā”
 p.2.1.5. (par dzīvnieku klaiņošanu)
 p.2.1.8. (suņa atrašanās ārpus telpām neierobežotā teritorijā un nepiesieti)
 p.2.1.9. (suns pastaigā bez pavadas)
 p.2.1.16. (nereģistrētu suņu turēšana)
 Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas novadā”
 p.6.1.1. (par publisko vietu piegružošanu)
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p.6.2.1. (par nepilngadīgo atrašanos publiskā vietā pēc 22:00-06:00 2


p.6.1.4. (par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu) 1

Audzinoša rakstura pārrunas (risinot konfliktu uz vietas)
Noķerti un nogādāti īslaicīgajā karantīnas izolatorā suņi
Kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Atbalsts veikalu apsardzei (zādzības)
Atbalsts Neatliekamai medicīniskai palīdzībai (pacienta nogādāšana iestādē)
Autovadītāja nodošana Ceļu policijai
Satiksmes regulēšana Siguldas novadā
Citi pasākumi (atbalsts un palīdzība citiem dienestiem, pašvaldības pārvaldēm un
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iedzīvotājiem)
Darbs skolās (vecāku sapulces un darbs ar skolniekiem)

2 reizes

