Siguldas novada Pašvaldības policijas atskaite par MARTU
25
110

Saņemtie personu iesniegumi
Saņemtie personu izsaukumi
No tiem:
ģimenes konflikti
trokšņošana
konflikti
par klaiņojošiem suņiem
uz ielas guļoši cilvēki
beigti dzīvnieki
īpašuma bojāšana
ceļu satiksmes regulēšana
suņa uzbrukums meža dzīvniekam
cilvēku bojāeja uz ielas
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
No tiem:
Auto novietošanas pārkāpumi (LAPK 149.10 p. un LAPK 149.31 p. 8.d.
Atstarotāju lietošana un iešana pie sarkanās gaismas (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.)
Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav numura zīmes (LAPK 149.25 2.d.)
Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas iestādes darbinieka prasībai (LAPK 175.pants)
Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana (LAPK 201.43 )
Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (LAPK 149.7 8.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.3.19.6. (sniega kaudzes ārpus piederošā īpašuma)
p.3.21.5. (ziemas periodā sniega un ledus notīrīšana)
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)
p.6.1.1. (par publiskas vietas piegružošanu)
Nr. 1 „Par dzīvnieku turēšanu Siguldas novadā”
p.2.1.8. (suns ārpus īpašuma kakla siksnas un pavadas)
Nr. 5 „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”
p.4.4.2. un 6.2.5. (organizē, kontrolē atkritumu apsaimniekošanu, konteineru uzturēšana)
Audzinoša rakstura pārrunas (risinot konfliktu uz vietas)
Kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Atbalsts Neatliekamai medicīniskai palīdzībai (pacienta nogādāšana iestādē)
Autovadītāja nodošana Ceļu policijai
Satiksmes regulēšana Siguldas novadā
Atbalsts Bāriņtiesai
Atbalsts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam

8
5
9
10
13
5
4
2
1
1

43
16
14
2
8
1
2
1
2
1
1

1
3
3
3
1
1
1
12
5
1
1
4
3
1

