
Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020.gada februāri 

  Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2020.gada februāra mēnesī sastādījusi 18 administratīvo 

pārkāpumu protokolus, no kuriem 15 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 3 par Smiltenes 

novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

    

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli    

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

15 

 LAPK 42.1.p. 4.d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 4 

LAPK 106.p. 1.d.   Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu  

1 

LAPK 149.23p. 2.d.  Par gājēju un pasažieru izdarītajiem pārkāpumiem 1 

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 

6 

LAPK 171.1 p. 1.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 

3 

 No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:   

„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”  3 

SN 20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un sabiedrisko 
ēku kāpņu telpās, pagrabos bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās 

1 

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 

1 

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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2020. gada februāris 

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS 

VEIDS: 

no 

iedzīvotājiem patrulējot 

video 

monitorings 

no Valsts 

policijas KOPĀ 

VISA REĢISTRĒTĀ 

INFORMĀCIJA 67 106 0 21 194 

Personas alkohola reibuma stāvoklī 

sabiedriskā vietā  11 4   3 18 

Nepilngadīgo pārkāpumi  2 2     4 

Ģimenes konflikti       1 1 

VP nodota informācija 2 7     9 

Zādzība 2     1 3 

Aizdomīgas personas       1 1 

Meklēšanā esošas personas   1   2 3 

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 3 1   1 5 

Vides piesārņošana, piegružošana   1     1 

Huligāniskas darbības/konflikti 10 1   5 16 

Ceļu satiksmes pārkāpumi 3 28     31 

Aizturēti autovadītāji reibuma 

stāvoklī       1 1 

Palīdzība NMP dienestam   4     4 

Labiekārtojuma elementu bojāšana, 

apzīmēšana 1 2     3 

Personas ar atvērtu alkoholiskā 

dzēriena iepakojumu  8 1     9 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

pasākumos 1 1     2 

Mutvārdu aizrādījumi   30     30 

Personas nogādātas ārstniecības 

iestādē 1 2     3 

Personas nogādātas dzīvesvietā 6 9   1 16 

Sniegta palīdzība VP   3     3 

Sniegta palīdzība Sociālajam 

dienestam   1     1 

Sniegta palīdzība bāriņtiesai   2     2 

Smēķēšanas ierobežojumu 

neievērošana 1 1     2 

Gulēšana publiskās vietās 4 2   2 8 

Informācija par faktiem, kas 

neapstiprinājās 2 1     3 

Citi notikumi, pārkāpumi 2     1 3 

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 8 1   2 11 

vecāki alkohola vai citu apreibinošu 

vielu ietekmē 
  1     

1 

 

 

 

 



 

Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina iespēju robežās izvairīties no sabiedrisko vietu 

apmeklēšanas, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītas slimības “Covid-19” izplatību. Aicinām iedzīvotājus 

pārorganizēt savu darba gaitu, lai, samazinātu klātienes kontaktus ar līdzcilvēkiem un turpinot nodrošināt 

savas funkcijas un pienākumus. Smiltenes novada Pašvaldības policija mudina sekot līdzi aktuālajai 

informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. 

 Lūdzam bērnu vecākus būt atbildīgiem un pievērst papildus uzmanību savām atvasēm, kuras šobrīd 

neapmeklē izglītības iestādes un apgūst mācību vielu attālināti. Pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu 

uzmanību jauniešiem, kas pulcējas baros un atrodas sabiedriskās vietās neievērojot piesardzības pasākumus.  

Iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, iesakam 

izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot 

līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem. 

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 


