
Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020.gada aprīli 

  Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2020.gada aprīļa mēnesī sastādījusi 28 administratīvo 

pārkāpumu protokolus, no kuriem 21 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 7 par Smiltenes 

novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem. 
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SN 27.1. Par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz 

atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem vai stāvēšanu, vai gulēšanu uz tiem 

publiskās vietās

 No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:

„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 7

SN 21.1. Par atrašanos publiskās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā 

transportā, izņemot Smiltenes novada domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie 

dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai 

glāzi

LAPK 171.p. 1.d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, 

izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās 

vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020.gada aprīli

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 

 LAPK 42.1 p. 1.d.  Par smēķēšanu neatļautās vietās 

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)                                                                       

noteikumu pārkāpumiem:
21

13

LAPK 171.p. 2.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, 

izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās 

vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas

1

176. 2 p. Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu 

pārkāpšanu 



SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2020. gada aprīlis 

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS: 
no 

iedzīvotājiem patrulējot 

video 

monitorings 

no Valsts 

policijas KOPĀ 

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 77 84 8 33 185 

Personas alkohola reibuma stāvoklī 

sabiedriskā vietā  7 9 2 2 20 

Ģimenes konflikti 1     2 3 

VP nodota informācija 1 8     9 

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 4       4 

Notriekti, krituši dzīvnieki       2 2 

Ugunskuru kurināšana neatļautā vietā, 

veidā 2 3   3 8 

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 3     1 4 

Vides piesārņošana, piegružošana 1       1 

Huligāniskas darbības/konflikti 2     5 7 

Ceļu satiksmes pārkāpumi 1 1   2 4 

Palīdzība NMP dienestam 1 5   2 8 

Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena 

iepakojumu  6 7 2 1 16 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

pasākumos       1 1 

Mutvārdu aizrādījumi 3 9     12 

Personas nogādātas ārstniecības iestādē   4     4 

Personas nogādātas dzīvesvietā 3 9   1 13 

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1       1 

Sniegta palīdzība VP   8     8 

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana   1     1 

Gulēšana publiskās vietās 4 4   1 9 

Informācija par faktiem, kas 

neapstiprinājās 5 1   2 8 

Ārkārtējās situācijas noteikumu 

pārkāpšana 10 4 1 2 17 

Citi notikumi, pārkāpumi 2 0 0 2 4 

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 7 7 2 1 17 

Kaimiņu domstarpības, strīdi 1     1 2 

vecāki alkohola vai citu apreibinošu vielu 

ietekmē 
2       

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba laiks nav mainījies. Aicinām par jebkuru sabiedriskās 

kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvības apdraudējumu nekavējoties ziņot  

28 65 99 33  vai   110 

           Vēlam stipru veselību!                                                    Smiltenes novada Pašvaldības policija 


