
 

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada jūliju 

 

  Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019.gada jūlija mēnesī sastādījusi 23 administratīvo 

pārkāpumu protokolus, no kuriem 16 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes 

novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

 

    

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli  23 

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)                                                                       
noteikumu pārkāpumiem: 16 

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

12 

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 

2 

 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 

6 

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 2019. gada jūlijs  

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS: 
No 

personām 
Patrulējot 

Veicot video 
monitoringu 

No 
Valsts 

policijas 
KOPĀ 

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 35 81 2 38 156 

Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā  2 11   1 14 

Nepilngadīgo pārkāpumi    1     1 

Ģimenes konflikti   4   8 12 

VP nodota informācija   2     2 

Zādzība       3 3 

Meklēšanā esošas personas       1 1 

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 10 1   1 12 

Ugunskuru kurināšana neatļautā vietā, veidā 2 1     3 

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 3     3 6 

Nekoptas teritorijas   1     1 

Huligāniskas darbības/konflikti 3 1   1 5 

Ceļu satiksmes pārkāpumi 1 3   2 6 

Gājēju pārkāpumi   1     1 

Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī   1     1 

Informācija par pazudušām personām       1 1 

Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu    6     6 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos   4     4 

Mutvārdu aizrādījumi   6     6 

Personas nogādātas ārstniecības iestādē   6   1 7 

Personas nogādātas dzīvesvietā   11 1 1 13 

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1 1     2 

Sniegta palīdzība VP       4 4 

Sniegta palīdzība bāriņtiesai 1       1 

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana   1     1 

Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās 1       1 

Gulēšana publiskās vietās 4 5 1 3 13 

Nepamatots policijas izsaukums 2     1 3 

Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās 1 3   2 6 

Citi notikumi, pārkāpumi 3 3   2 8 

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 1 8   1 10 

Kaimiņu domstarpības, strīdi       2 2 

 

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu 

tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:  

28 65 99 33  vai   110 



Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

 

 

 

Lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības elpot tīru un labvēlīgu gaisu un tiesības uz nepaaugstinātu 

smēķēšanas izraisītu slimību risku ikdienas situācijās un apmeklējot dažādus pasākumus, sākot ar augusta 

mēnesi Smiltenes novada Pašvaldības policija (turpmāk SNPP) pievērsīs pastiprinātu uzmanību smēķēšanas 

ierobežojumu ievērošanai.  

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 

smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka smēķēšana ir smēķēšanai 

paredzēta tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta vai jaunieviesta tabakas izstrādājuma 

lietošana tādā veidā, ka to var ieelpot, kā rezultātā izdalās dūmi, vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, 

jaunieviesta tabakas izstrādājuma vai cita izstrādājuma (izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošana ar mērķi 

apzināti caur iemuti ieelpot nikotīnu vai citas ķīmiskas vielas saturošu tvaiku vai dūmus. 

Likuma 10.panta otrā daļa nosaka, ka aizliegts smēķēt bērna un grūtnieces klātbūtnē, publiskās 

ēkās, būvēs un telpās, sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu 

telpās, uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti 

iebilst, kā arī sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās (izņemot 

vietas, kas speciāli norādīta smēķēšanai) un jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā, citas personas 

klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst. 

Par Likuma 10.pantā noteikto smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā 

atbildība atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta pirmajai daļai. 

 

 

Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieka p.i.    Egija Cekula 


