
Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada decembri 

  Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019.gada decembra mēnesī sastādījusi 4 

administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 4 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu. 

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada Decembri 

    

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli    

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

4 

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

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

LAPK 171.1 p. 2.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais un ja šīs darbības izdarītas atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 

1 

 

SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2019. gada decembris 

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS 

VEIDS: 

no 

iedzīvotājiem patrulējot 

video 

monitorings 

no Valsts 

policijas KOPĀ 

VISA REĢISTRĒTĀ 

INFORMĀCIJA 69 54 0 40 163 

Personas alkohola reibuma stāvoklī 

sabiedriskā vietā  9 3   2 14 

Nepilngadīgo pārkāpumi  1 1     2 

Ģimenes konflikti 2     2 4 

VP nodota informācija 1 4   3 8 

Zādzība 2     2 4 

Aizdomīgas personas 4 1     5 

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 2 1     3 

Notriekti, krituši dzīvnieki       1 1 

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana       2 2 

Huligāniskas darbības/konflikti 4 2   2 8 

Ceļu satiksmes pārkāpumi 4 7   5 16 

Gājēju pārkāpumi 1 2     3 

Aizturēti velosipēdu vadītāji 

reibuma stāvoklī   1     1 

Aizturēti mopēdu vadītāji reibuma 

stāvoklī   1     1 

Aizturēti autovadītāji reibuma 

stāvoklī       3 3 

Palīdzība NMP dienestam 1 1     2 

Labiekārtojuma elementu bojāšana, 

apzīmēšana       1 1 

Personas ar atvērtu alkoholiskā 

dzēriena iepakojumu       14 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

pasākumos   2     2 

Mutvārdu aizrādījumi   3     3 

Personas nogādātas ārstniecības 

iestādē   1     1 

Personas nogādātas dzīvesvietā 6 8   1 15 



Personas nogādātas atskurbšanai 

ĪAI 1       1 

Sniegta palīdzība VP 1 1   2 4 

Sniegta palīdzība Sociālajam 

dienestam 2 2     4 

Sniegta palīdzība bāriņtiesai 1 2     3 

Smēķēšanas ierobežojumu 

neievērošana   1     1 

Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās       1 1 

Gulēšana publiskās vietās 4 2     6 

Informācija par faktiem, kas 

neapstiprinājās 1     6 7 

Citi notikumi, pārkāpumi 3 2   3 8 

Alkohola lietošana sabiedriskās 

vietās 
    2 

14 

vecāki alkohola vai citu apreibinošu 

vielu ietekmē 
1       

1 

 

Pelēkajā, vējainajā laikā Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina ievērot Smiltenes novada 

domes saistošie noteikumus Nr. 19/11 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” kas 

nosaka, ka Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, ir aizliegts: 

• izvietot atkritumus vai ierīkot izgāztuves tam neparedzētās, nepiemērotās vai neatļautās (arī pie 

atkritumu tvertnēm, nesaskaņojot ar apsaimniekotāju) vietās; 

• dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs un urnās; 

• ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, 

šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un 

būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un citus 

bīstamos atkritumus; 

• ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem Pakalpojumu saņēmējiem; 

• cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs;  

• ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs; 

Noteikumi paredz, ka visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām un juridiskām personām, kuru 

darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. 

Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par pārkāpumiem, kas apdraud apkārtējo drošību un 

sabiedrisko kārtību.  

Aicinām arī turpmāk par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvības 

apdraudējumu nekavējoties ziņot:  

28659933 vai 110 

                  

 

Smiltenes novada Pašvaldības policija 


