Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020.gada martu
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2020.gada marta mēnesī sastādījusi 15 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 9 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 6 par Smiltenes
novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020.gada martu
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)
noteikumu pārkāpumiem:
LAPK 75.p. 1.d. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu

9

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

2

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
No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:

6

„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
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
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
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
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SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2020. gada marts
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS:
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Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā
vietā
Ģimenes konflikti
VP nodota informācija
Zādzība
Aizdomīgas personas
Meklēšanā esošas personas
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki
Notriekti, krituši dzīvnieki
Ugunskuru kurināšana neatļautā vietā, veidā
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana
Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās
Huligāniskas darbības/konflikti
Ceļu satiksmes pārkāpumi
Aizturēti autovadītāji reibuma stāvoklī
Palīdzība NMP dienestam
Labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos
Mutvārdu aizrādījumi
Personas nogādātas ārstniecības iestādē
Personas nogādātas dzīvesvietā
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI
Sniegta palīdzība VP
Sniegta palīdzība Sociālajam dienestam
Novadīts informatīvs drošības pasākums skola
Gulēšana publiskās vietās
Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās
Citi notikumi, pārkāpumi
Alkohola lietošana sabiedriskās vietās
Reidi makšķerēšanas vietās:
vecāki alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē
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Par ārkārtējās situācijas noteikumu un aizliegumu ievērošanu Smiltenes novada
teritorijā
Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā
kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības
un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.
Kopš 12. marta valdības rīkojumā iekļautais ārkārtējās situācijas regulējums ir mainīts vairākkārt. Ar
Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" konsolidēto (aktuālo) versiju un
atsevišķiem grozījumiem, kā arī saistošiem lēmumiem var iepazīties www.likumi.lv sadaļā Covid-19. Uz šo
brīdi Ārkārtas situācija pagarināta līdz 12.maijam.

Svarīgi ir atcerēties, ka valdības rīkojumā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi ārkārtējās situācijas
laikā ir obligāti visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību ir jāizpilda aizliegumi:
• Ievērot 2 metru distanci no cilvēkiem;
• Pulcēšanās atļauta ne vairāk kā 2 cilvēkiem;
• Bez vajadzības neiziet no mājām (apmeklēt veikalu reizi nedēļā, strādāt un mācīties attālināti, ja
iespējams);
• Neiet ciemos, neaicināt viesus;
• Neapmeklēt veikalus “pīķa” stundās;
• Dezinficēt vai mazgāt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas publiskā telpā;
• Ar cieņu un sapratni izturēties pret citiem sabiedrības locekļiem, kuri ievēro fizisko distancēšanos, kā
arī pašiem mudināt līdzcilvēkus ievērot noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai;
• Aicināt apkārtējos ievērot fizisko distancēšanos.
• Pašizolāciju nepieciešams ievērot tiem cilvēkiem, kas pēdējo 14 dienu laikā atgriezušies no
ārvalstīm un neizjūt saslimšanas simptomus.
o Nodrošināt pašizolāciju dzīvesvietā (šajā laikā nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām,
publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku).
o Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem.
o 14 dienas novērot savu veselību un divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru (ja situācija
kļūst kritiska, jāzvana 113).
o Mazgāt rokas, dezinficēt tās.
o Dezinficēt virsmas, kurām esi pieskāries.
o Izvairīties no virsmu aizskaršanas publiskā telpā (piemēram, durvju rokturi, lifta pogas).
o Drīkst iet ārā (pastaigas dabā), ja ievēro 2 metru distanci no cilvēkiem un izvairās no vietām,
kur pulcējas cilvēki (piemēram, veikaliem).
o Neuzņemt ciemiņus.
o Neizmantot sabiedrisko transportu.
o Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot piegādi mājās, izvairoties no
kontakta ar piegādātāju, vai lūgt pārtiku iegādāties tuviniekiem, atstājot iepirkumus pie
durvīm. Savukārt, ja nav citu risinājumu, uzliekot sejas masku un ievērojot divu metru distanci
starp veikala apmeklētājiem un darbiniekiem, veikalu apmeklēt laikā, kad veikalā ir vismazāk
cilvēku, kā arī stingri ievērot higiēnu.
• Karantīna (vai tā sauktā “mājas karantīna”) nošķir un ierobežo pārvietošanos tiem cilvēkiem, kuri,
iespējams, bijuši pakļauti inficēšanās riskam ar Covid-19, bet jūtas veseli un neizjūt simptomus.
14 dienu karantīna ir obligāta, tās laikā personai jāatrodas mājās, slimnīcā vai īpaši paredzētā vietā.
o
Maksimāli izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem (nedrīkst iet uz darbu, skolu,
sabiedriskām vietām u.tml.).
o
Sekot savam veselības stāvoklim (jāmēra temperatūra 2 reizes dienā, jāsazinās ar ģimenes
ārstu). Ja parādās tādi simptomi kā paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle vai
apgrūtināta elpošana, nekavējoties sazinieties ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska,
jāzvana 113).
o
Neuzņemt ciemiņus.
o
Lietot medicīnisko sejas masku, ja parādās klepus, drudzis vai apgrūtināta elpošana,
izmanto medicīnisko sejas masku, lai neinficētu apkārt esošos cilvēkus.
o
Ja iespējams, vienojies ar darba devēju par iespēju strādāt attālināti (ja nepieciešams, uz
karantīnas laiku iespējams saņemt slimības lapu).
o
Tīrīt mājokli un izmantot dezinfekcijas līdzekļus, īpaši tīrot bieži izmantojamas virsmas un
tualeti.
• Stingra izolācija mājās vai slimnīcā - pilnīga norobežošanās no veseliem cilvēkiem, jāievēro
personai, kam Covid-19 tests uzrādījis pozitīvu rezultātu, vai ja ir aizdomas par saslimšanu ar Covid19 (esi bijis tuvā kontaktā ar inficētu personu vai sajūti infekcijas simptomus).
o Netikties ar citiem cilvēkiem.
o Neiziet no telpām, kurās tiek ievērota stigra izolācija (tai skaitā nedoties pastaigās, uz veikalu
u.c.).
o Katru dienu jāsazinās ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska, jāzvana 113).

o
o
o
o

Neuzņemt ciemiņus.
Jālieto sejas maska, ja Covid-19 saslimušais dzīvo kopā ar vēl kādu vienā mājsaimniecībā.
Uzturies labi vēdinātās telpās, kurās ir atverams logs.
Lietot atsevišķu dvieli, ēšanas piederumus, dzeramos traukus, gultas veļu un citus saimniecībā
bieži izmantotus piederumus.

Ja ir jautājumi par COVID-19, zvaniet uz vienoto bezmaksas tālruni 8345, lai rastu atbildes, vai
apmeklējiet mājas lapu covid19.gov.lv, kur atradīsiet sīkāku informāciju par ārkārtas situāciju.
Marta mēnesī Smiltenes novadā par pašizolācijas pārkāpumu policija saņēmusi informāciju deviņas
reizes. Septiņos gadījumos lietvedība atteikta uzsākt, bet divos gadījumos administratīvā lietvedība ir izbeigta,
jo netika konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs.
Pašvaldības policija vienā gadījumā ir izteikusi mutvārdu aizrādījumu personām par divu metru
distances neievērošanu.

No 21. marta sociālā distancēšanās veikalos obligāta!
Kaut arī tirgotāji ir nodrošinājuši papildus drošības pasākumu, izvietojot skaidri salasāmas norādes
apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā
apmeklētāja, kā arī nedrūzmēties pie plauktiem un vitrīnā, arī apmeklētājiem ir jāievēro savi pienākumi:
• Doties uz veikalu vai aptieku tikai tad, ja jūtaties vesels.
• Doties uz veikalu un aptieku tikai pēc būtiskām precēm. Nedoties uz veikalu vai aptieku pēc
nebūtiskām lietām, maksimāli ievērojot “paliec mājās” principu, rūpējoties par savu un pārējo
Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību.
• Uz veikalu vai aptieku sūtīt tikai vienu no ģimenes locekļiem.
• Ja esat vesels, palīdzēt citiem līdzcilvēkiem (ar pārtikas un medikamentu iegādi draugiem,
radiniekiem un kaimiņiem - īpaši vecāka gadagājuma ļaudīm un māmiņām ar bērniem).
• Sastādīt iepirkumu sarakstu, tādejādi samazinot uzkavēšanās laiku veikalā un iespēju inficēties.
• Ievērot elementāru roku higiēnu, iepērkoties dezinficēt rokas vai izmantot cimdus.
• Ja veikalā redzat drūzmēšanos un pūli, atnākt nedaudz vēlāk. Neapmeklēt veikalu iepirkšanās
“sastrēgumstundās”, kad parasti ir liels pircēju pieplūdums.
• Samazinātt tiešu kontaktu ar citiem cilvēkiem.
• Ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem.
• Ņemt rokās tikai to preci, ko nolēmts iegādāties. “Neapskatīt” produktus ar tausti.
• Veidot zāļu uzkrājumus apdomīgi, ņemot vērā, ka medikamentiem ir stingri noteikts derīguma
termiņš, pēc kura to lietošana ir bīstama.
• Nebaidieties aicināt citus cilvēkus neklepot un nešķaudīt citu cilvēku un pārtikas virzienā. Aiciniet
klepot vai šķaudīt, aizsedzot seju, saliektā rokas elkonī vai izmantot vienreiz lietojamo salveti.

Atbildība:
Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu
atbildība paredzēta gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, gan Krimināllikumā.
Arī par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu paredzēta gan
administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.
Administratīvie pārkāpumi šajās lietās jāizskata policijai un Veselības inspekcijai.
No 2020.gada 5.aprīļa ir paredzēti bargāki sodi:
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 pantā par ārkārtējās situācijas un izņēmuma
stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.3 pantā par informācijas nesniegšanu saistībā ar infekcijas
slimības izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā par to, ka persona ir inficējusies ar attiecīgo infekcijas

slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī, ja no personas šāda
informācija tiek pieprasīta, uzliek naudas sodu no desmit līdz divtūkstoš euro.
Plašsaziņas vietnēs daudzi izsaka komentārus, par aizliegumu ignorēšanu un noteikumu neievērošanu.
Policija ļoti lūdz būt atbildīgiem un par pārkāpumiem ziņot nekavējoši zvanot! Jo tikai tā ir iespējams
reaģēt operatīvi.

Sakoptības mēnesis Smiltenes novadā
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus veicot teritoriju sakopšanas darbus, stingri ievērot valstī
noteiktos distancēšanās un pulcēšanās ierobežojumus.
Šogad sakoptības mēneša laikā no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim kurināt ugunskurus, sadedzinot koku,
krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus pilsētā un pagastu ciemu centros NAV ATĻAUTA. Informējam, ka
zaru izvešanu ir iespējams pieteikt par maksu, zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP” mob.tālr. 29161694 darba
laikā no plkst. 8.00 – 17.00, SIA “ZAAO” tālruni informācijai 64281250 vai mob. tālr. 29225862.
Atbilstoši Smiltenes novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9/10 “Smiltenes novada sabiedriskās
kārtības noteikumiem” 26.1.punktam: ugunskuru kurināšana, grilēšana, pikniku rīkošanu parkos, zaļajā zonā,
pludmalēs un citās publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, vai bez Smiltenes novada domes atļaujas uzliek naudas
sodu līdz 145 euro. Par atkārtotām šādām darbībām uzliek naudas sodu no 75 līdz 350 euro.

Aprīļa pirmajā nedēļā - trīs kūlas ugunsgrēku gadījumi Smiltenes novadā
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem
(valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši
•
•

“Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa”179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek
naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro;
“Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa” 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro;

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus veltīt laiku vides sakopšanai, nevis postīšanai, dedzinot kūlu.
Bērnu vecākus aicinām pieskatīt savas atvases un pārrunāt ar pusaudžiem jautājumus par viņu drošību, kā arī
kūlas ugunsgrēku nodarīto postu videi un dabai.

Konflikti un krīzes situācijas ģimenēs
Ārkārtas situācijas laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi
izjūt spriedzi, un var rasties krīzes situācijas ģimenē. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir
viena no efektīvākajām metodēm. Aicinām bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības
tālruņa 116111 piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti.
Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba laiks nav mainījies. Aicinām par jebkuru sabiedriskās
kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvības vai dzīvības apdraudējumu nekavējoties ziņot

28 65 99 33 vai 110
Vēlam stipru veselību un izturību!

Smiltenes novada Pašvaldības policija

