
 

 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 
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AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 
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APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē 

2018.gada 28.martā (prot.Nr.5, 13.#) 

 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likumu “Par policiju”, 

Ministru Kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr.397  

“Pašvaldību policijas paraugnolikums” 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības policija (turpmāk - Pašvaldības policija) ir novada 

domes izveidota sabiedriskās kārtības uzturēšanas struktūrvienība (adrese: 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208), kas darbojas Aknīstes 

novada administratīvajā teritorijā. 

2. Pašvaldības policijai ir savs zīmogs, uz kā attēlots Aknīstes novada ģerbonis ar 

uzrakstu “Aknīstes novada pašvaldības policija”. 

3. Sarakstē ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām 

personām, Pašvaldības policija izmanto veidlapas ar norādi /Aknīstes novada 

pašvaldības policija/ (pielikums Nr.1) 

4. Pašvaldības policijai ir sava lietu nomenklatūra (pielikums Nr.2) un veidlapas. 

(pielikums Nr.3) 

5. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas 

Satversme, likums „Par policiju”, Ministru kabineta  19.06.2007. noteikumi 

Nr.397 ”Pašvaldības policijas paraugnolikums”, citi LR normatīvie akti,  

Aknīstes novada pašvaldības Nolikums, Aknīstes novada pašvaldības saistošie 

noteikumi, šis Nolikums, Aknīstes novada pašvaldības pieņemtie lēmumi, 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumi. 

6. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības 

un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un 

prettiesiskiem apdraudējumiem. 

7. Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Valsts policiju, 

Drošības policiju, blakus novadu Pašvaldības policiju, Darba inspekciju, Valsts 

Vides dienestu, Valsts robežsardzi u.c. valsts un sabiedriskajām institūcijām. 

8. Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts, balstoties uz Aknīstes novada 

iedzīvotāju palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēktiesības, sociālo 

taisnīgumu, atklātumu. 

9. Pašvaldības policija darbā izmanto dienesta transportlīdzekli ar atšķirības 

zīmēm. 

10. Speciālo līdzekļu uzglabāšana (pielikums Nr.4) un pielietošana Aknīstes novada 

Pašvaldības policijā notiek saskaņā ar LR Ieroču un speciālo līdzekļu aprites 

likumu. 
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11. Pašvaldības policija tiek finansēta no Aknīstes novada pašvaldības budžeta. 

12. Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu 

preventīvos pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. 

13. Kad Pašvaldības policija veic savus pienākumus, nevienam (izņemot ar likumu 

pilnvarotās iestādes un amatpersonas) nav tiesību iejaukties tās darbā. 

  

II. Pašvaldības policijas pienākumi 

14. Kontrolēt Aknīstes novada domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī 

Latvijas Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta 

administratīvā atbildība, izpildi; kā arī naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu 

pārkāpšanu un to piedzīšanu. 

15. Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos, savas 

kompetences ietvaros sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt 

lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot tās izskatīšanai pēc piekritības. 

16. Savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību amatpersonām, 

fiziskām un juridiskām personām, ja viņi vēršas pēc palīdzības Pašvaldības 

policijā, ja tiek traucēta iepriekšminēto personu likumīgā darbība un apdraudēta 

drošība. 

17. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības 

garantēšanā un noziedzības apkarošanā. 

18. Tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kura atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var 

nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz 

tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. 

19. Veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, nepieciešamības 

gadījumos sadarbojoties  ar  Aknīstes  novada  pašvaldību  vai  tās  uzdevumā  

ar  attiecīgām  kompetentām institūcijām. 

20. Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura 

izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policija veic 

nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma 

vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas  

iestādei  (amatpersonai),  kā arī  nodod  tai  likumpārkāpēju  un  attiecīgos 

dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu 

norādījumi ir saistoši Pašvaldības policijas darbiniekam. 

21. Sniegt neatliekamo (t.sk. medicīnisko) palīdzību personām, kuras cietušas 

likumpārkāpuma  rezultātā,  nelaimes  gadījumā  vai  atrodas  bezpalīdzības  

stāvoklī,  kā  arī nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez  vecāku vai 

aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām. 

22. Nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, 

vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai 

kompetentai institūcijai. 

23. Apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par 

administratīvajiem pārkāpumiem. 

24. Reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras  tos  izdarījušas,  kā  

arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc 

Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt 

Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju un materiālus par pārkāpumiem 

un personām, kuras tos izdarījušas. 

25. Veikt citus Aknīstes novada domes un pašvaldības amatpersonu uzdotos 

uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

26. Saglabāt Pašvaldības policijas darbā iegūtās personu informācijas 

konfidencialitāti. 

27. Nekaitēt Aknīstes novada domes publiskajam tēlam publiskajā telpā. 
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III. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības 

28. Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta 

kompetencei, ir tiesības: 

28.1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē 

pašvaldības policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret 

likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus; 

28.2. pārbaudīt personas, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu 

izdarīšanu, personību apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus, 

kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes 

kontrole un uzraudzība uzdota Pašvaldības policijai; 

28.3. veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz 

Pašvaldības policijas iestādi jebkuru personu  sakarā  ar  lietām  un  

materiāliem,  kuru  izskatīšana  ir  Pašvaldības  policijas kompetencē, bet, 

ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā 

noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu; 

28.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un uzlikt naudas sodus par šo tiesību aktu 

pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei; 

28.5. likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas 

iestādē likumpārkāpējus, izdarīt  viņu personas  apskati,  mantu  un  

dokumentu  izņemšanu  un  apskati,  administratīvi  aizturēt 

likumpārkāpējus  un  veikt  citus  likumā  noteiktos  pasākumus  

administratīvo  pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī noteiktā 

kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības; 

28.6. aizturēt un nodot Valsts policijai personas, kuras izvairās no kriminālsoda 

izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma; 

28.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas 

dzīvesvietu vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās 

Valsts policijas iestādē; 

28.8. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras ir alkohola, 

narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas 

spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu 

apkārtējiem  vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, nogādāt Valsts 

policijas iestādē; 

28.9. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski 

traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev 

vai apkārtējiem cilvēkiem; 

28.10. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt 

pašnāvību un noskaidrot notikušā apstākļus; 

28.11. aizturēt līdz nodošanai kompetentām iestādēm personas, kuras 

pārkāpušas ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas, uzturēšanās, 

izceļošanas un tranzīta noteikumu prasības; 

28.12. novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot 

tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo 

sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu 

meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus; 

28.13. ar attiecīgā  valdītāja  atļauju  apskatīt  publiski  nepieejamas  vietas  un  

tajās  esošos priekšmetus; 

28.14. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz 

ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un 

izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, 

veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses; 
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28.15. nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, 

psihotropās vai toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās 

pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko  un  psihotropo  vielu  

ietekmes konstatēšanai, portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas 

mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudes izdarīšanai ārstniecības 

iestādē, ja atzinums  nepieciešams,  lai  apstiprinātu  vai  atspēkotu  

likumpārkāpuma  faktu  vai  objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma 

izdarīšanu; 

28.16. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka 

transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots 

likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru 

tehniskais stāvoklis  apdraud  transporta  kustības  drošību;  atstādināt  no  

transportlīdzekļu  vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā, 

narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas,  kurām  nav  

dokumentu  par  konkrētā  transportlīdzekļa  lietošanas  vai  attiecīgās 

kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt 

transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja 

ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti 

vai viltoti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas 

numura zīme vai transportlīdzekļa agregātu numuri, vai nav 

transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta 

un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību; 

28.17. ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu 

ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un 

transporta kustības drošības garantēšanu, kā arī pārbaudīt noteikto atļauju 

esamību; 

28.18. izņemt priekšmetus,  izstrādājumus  un  vielas,  kuru  izgatavošana,  

iegādāšanās, glabāšana vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai kuras tiek 

glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda nepieciešama, kā arī 

izņemt dokumentus ar viltojuma pazīmēm; 

28.19. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību 

iestādēm piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus; 

28.20. bez atlīdzības  izmantot  valsts  un  pašvaldību  masu  informācijas  

līdzekļus,  lai noskaidrotu  noziedzīga  nodarījuma  izdarīšanas  apstākļus  

un  personas,  kuras  to  izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bez vēsts 

pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi; 

28.21. savas kompetences ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību 

institūcijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

28.22. saskaņā ar likuma “Par policiju” 19.panta sesto daļu, Pašvaldības 

policijas darbiniekam, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības pielietot 

fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus un speciālos līdzekļus, kā arī 

izmantot dienesta suņus, iestājoties tā paša likuma 13.panta pirmajā daļā 

minētajiem apstākļiem; 

28.23. kārtību, kādā lietojams fiziskais spēks, speciālie cīņas paņēmieni, 

speciālie līdzekļi un dienesta suņi, nosaka likums “Par policiju ” un 

Ministru kabineta noteikumi; 

28.24. pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības Iekšlietu ministra 

noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma “Par 

policiju” 14.panta noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot 

tos; 

28.25. kļūt par arodbiedrības biedru. 
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IV. Pašvaldības policijas personāls 

29. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu 

Pašvaldības policijā un ir nodevusi zvērestu. (skat. Pielikumu Nr. 5)  

30. Pašvaldības policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoni no 18 gadu 

vecuma, kurš pārvalda valsts valodu (atbilstoši trešajam valsts valodas prasmes 

līmenim), un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, fizisko sagatavotību 

un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt Pašvaldības policijā 

veicamos pienākumus. 

31. Pildot dienesta pienākumus, Pašvaldības policijas darbinieks savas 

kompetences ietvaros pārstāv valsts varu un Aknīstes novada pašvaldības 

intereses. 

32. Personas tiesību un brīvību, kā arī valsts interešu vienlīdzības aizsardzības 

nolūkā Pašvaldības policijas darbinieki nepiedalās partiju, citu sabiedriski 

politisko organizāciju kustību darbībā, un uz dienesta laiku Pašvaldības policijā 

aptur savu piederību pie tām.  

33. Pašvaldības policijas amatpersonas pieņem darbā un atbrīvo no darba Aknīstes 

novada pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai viņa 

prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieku. 

34. Pašvaldības policijas dienestā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem 

noziedzīgiem nodarījumiem. 

35. Pirms Pašvaldības policijas darbinieka pieņemšanas darbā viņa atbilstību 

darbam pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbiniekiem (iesniedzot 

attiecīgajā novada domē  izziņu par sodāmību no IC). 

36. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz darba līgumu ar 3 

mēnešu pārbaudes laiku. 

37. Pašvaldības policijas darbinieka darba tiesiskās attiecības ar Aknīstes novada 

pašvaldību, kā arī pensijas piešķiršanas kārtību nosaka LR normatīvie akti, kas 

regulē darba tiesiskās attiecības un valsts pensijas piešķiršanas kārtību. 

 

V. Pašvaldības policijas darba organizācija 

38. Pašvaldības policijas struktūru, darbinieku skaitu un darba algu likmes nosaka 

Aknīstes novada dome, realizējot vienotu personāla politiku, Latvijas 

Republikas likumos un Aknīstes novada domes noteiktajā kārtībā. 

39. Pašvaldības policijas sastāvu veido Pašvaldības policijas inspektors, 

pašvaldības policijas kārtībnieks, kuri pakļauti Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

40. Pašvaldības policijas inspektors: 

40.1. veic darbu atbilstoši šim Nolikumam, amata aprakstam, darba līgumam, 

kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis novada pašvaldības izpilddirektors. 

41. Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Aknīstes 

novada pašvaldības izpilddirektors. 

42. Pašvaldības policijas darbinieks atbild par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo 

Nolikumu, amata aprakstu, darba līgumu un pienākumu izpildi un 

apstiprinātiem uzdevumiem. 

43. Uz pašvaldības policijas dienesta telpām izsauktās vai nogādātās personas 

aizliegts atstāt bez pašvaldības policijas darbinieka uzraudzības. 

44. Pašvaldības policijas darbinieki savus dienesta pienākumus pilda Iekšlietu 

ministra apstiprinātā vienota parauga formas tērpā, kuru bez maksas izsniedz 

Aknīstes novada pašvaldība. Pie formas tērpa redzamā vietā jābūt 

piestiprinātam Pašvaldības policijas darbinieka uzvārdam, bet uz formas tērpa 

kreisās piedurknes - vairodziņš ar Aknīstes novada simboliku. 
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45. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi dienesta 

apliecību, kuru izsniedz Aknīstes novada pašvaldība. Pašvaldības policijas 

darbinieka dienesta apliecībai (pielikums Nr.6) ir šādi rekvizīti: 

45.1. pašvaldības policijas darbinieka vārds, uzvārds; 

45.2. pašvaldības policijas darbinieka personas kods; 

45.3. pašvaldības policijas darbinieka amata nosaukums; 

45.4. pašvaldības policijas darbinieka fotogrāfija (formas tērpā); 

45.5. Aknīstes novada pašvaldības zīmoga nospiedums; 

45.6. Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja paraksts; 

45.7. atzīme par šaujamieroča nēsāšanas tiesībām; 

45.8. pašvaldības policijas darbinieka asins grupa; 

45.9. apliecības derīguma termiņš. 

46. Pašvaldības policijas darbiniekam dienesta apliecībai ir jābūt līdzi arī tad, ja 

viņš ir Pašvaldības policijas formas tērpā ārpus dienesta pienākumu pildīšanas 

laika un vietas. 

47. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Aknīstes novada administratīvajā 

teritorijā ārpus dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta 

apliecību, izmantot šajā Nolikumā paredzētās tiesības un veikt nepieciešamos 

pasākumus likumpārkāpuma novēršanai. 

48. Pašvaldības policijas darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, 

apliecība, formas tērps jānodod Aknīstes novada pašvaldības atbildīgai 

amatpersonai. 

49. Pašvaldības policijas darbinieku rīcībā esošie speciālie līdzekļi jāglabā 

Pašvaldības policijas telpās ierīkotajā metāla skapī vai seifā vai viņu 

dzīvesvietā, atbilstoši Ieroču un speciālo līdzekļu  aprites likumam. 

50. Pašvaldības policijas darbinieka apliecība ir derīga 5 (piecus) gadus.   

51. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Aknīstes novada teritorijā ārpus 

dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot dienesta apliecību, izmantot šajā 

Nolikumā paredzētās tiesības. 

 

VI. Pašvaldības policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība un darba garantijas 

52. Pašvaldības policijas darbinieks ir valsts un pašvaldības varas pārstāvis un 

likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta 

pienākumus, visām personām ir obligāti. Nepakļaušanās Pašvaldības policista 

likumīgajām prasībām ir sodāma. 

53. Pašvaldības policijas darbinieks atrodas valsts aizsardzībā, viņa godu un cieņu 

aizsargā valsts. Pašvaldības policijas darbinieka cieņas aizskaršana, pretošanās 

viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kas traucē pildīt 

dienesta pienākumus, ir sodāma Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā.  

54. Pašvaldības policijas darbinieka likumīgās prasības un rīkojumi ir obligāti un 

saistoši jebkurai personai, kamēr amatpersona, kura pilnvarota kontrolēt vai 

uzraudzīt Pašvaldības policijas darbību, nebūs to apturējusi vai atcēlusi.  

55. Pašvaldības policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski 

politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi. Partiju 

un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju iejaukšanās 

Pašvaldības policijas darbībā ir kategoriski aizliegta. 

56. Kaitējumu, kas nodarīts Pašvaldības policijas darbinieka vai viņa ģimenes 

locekļu mantai, veselībai, ja tas radies dienesta pienākumu pildīšanas laikā, 

atlīdzina no Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

57. Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas 

dienesta pilnvaru ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī 

nepakļaujas un/vai pretojas. 
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58. Pašvaldība ir tiesīga Pašvaldības policijas darba pilnveidošanas nolūkā saskaņā 

ar darba koplīgumu, savu pilnvaru ietvaros noteikt Pašvaldības policijas 

darbiniekiem sociālās garantijas, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

59. Pašvaldības policijas darbiniekam katru gadu tiek piešķirts apmaksāts 

atvaļinājums – četras kalendārās nedēļas, kā arī uz viņu attiecas Aknīstes 

novada pašvaldības darba koplīgumā paredzētās saistības. 

 

VII. Pašvaldības policijas darbinieka atbildība 

60. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Pašvaldības policijas 

darbinieks ir pārkāpis personu tiesības un aizskāris to likumīgās intereses, 

Aknīstes novada pašvaldībai ir jāveic pasākumi šo tiesību atjaunošanai un 

nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai. 

61. Par Latvijas Republikas normatīvo aktu neievērošanu, varas vai dienesta 

stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, uzlikto 

pienākumu neizpildīšanu vai šo pienākumu pienācīgu nepildīšanu, Pašvaldības 

policijas darbinieks tiek saukts pie administratīvās, materiālās vai 

kriminālatbildības. 

62. Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu Pašvaldības policijas 

darbiniekam var piemērot šādus atzinības veidus: 

62.1. pateicības izteikšanu; 

62.2. apbalvošanu ar naudas prēmiju; 

62.3. apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršana līdz 5 (piecām) dienām; 

62.4. agrāk uzlikta disciplinārsoda noņemšana. 

63. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādu darbību, kas 

saistīta ar spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcisku, cieņu pazemojošu 

apiešanos vai sodīšanu. 

64. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst atsaukties uz augstākas amatpersonas 

rīkojumiem vai jebkādiem izņēmuma  vai ārkārtējiem apstākļiem, lai attaisnotu 

nelikumīgu rīcību (izņemot likumā noteiktos apstākļus, kas izslēdz atbildību 

kaut arī šajos apstākļos izdarītais ir likumpārkāpums, tas ir, nepieciešamās 

aizstāvēšanās, šķietamās aizstāvēšanās, aizturēšana radot personai kaitējumu, 

galējā nepieciešamība, attaisnojams profesionālais risks, noziedzīgas pavēles un 

noziedzīga rīkojuma izpildīšana), spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, 

necilvēcīgu vau cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu. 

65. Ja Pašvaldības policijas darbinieks saņēmis sava vai augstākstāvoša priekšnieka 

rīkojumu, norādījumu vai pavēli, kas ir pretrunā ar Latvijas republikas 

normatīvajiem aktiem, viņš ievēro normatīvo aktu prasības. Apzināta, 

nelikumīga rīkojuma vai pavēles izpildīšana neatbrīvo Pašvaldības policijas 

darbinieku no atbildības. 

66. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, mēneša laikā var 

to pārsūdzēt Administratīvā procesa noteiktā kārtībā. 

67. Pašvaldības policijas darbinieks atbild par viņam piešķirtajiem speciālajiem 

līdzekļiem. Saņemot lietošanā speciālos līdzekļus, Pašvaldības policijas 

darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar LR normatīvajiem 

aktiem, kas nosaka speciālo līdzekļu glabāšanas un lietošanas kārtību un 

apņemas tos ievērot. 

68. Gadījumā, ja Pašvaldības policijas darbinieks nozaudē vai sabojā speciālos 

līdzekļus tādā veidā, ka tie vairs nav lietošanai derīgi, viņam jāatlīdzina 

nodarītie zaudējumu Aknīstes novada pašvaldībai. 

69. Par šaujamieroča lietošanas un glabāšanas kārtības ievērošanu (ja tāds ir) atbild 

konkrētais Pašvaldības policijas darbinieks. 
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VIII. Pašvaldības policijas finansēšana un materiālā apgāde 

70. Pašvaldības policija tiek finansēta un materiāltehniski apgādāta no Aknīstes 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši pašvaldības piešķirtajam 

finansējumam. 

71. Pašvaldības policijai ir tiesības iesniegt priekšlikumus nākamā gada budžetam 

Pašvaldības policijas funkciju īstenošanai. 

 

IX. Pašvaldības policijas darbības kontrole, uzraudzība un tiesiskuma 

nodrošināšanas mehānisms 

72. Pašvaldības policijas darbību uzrauga Aknīstes novada pašvaldības 

izpilddirektors, bet kontrolē Aknīstes novada dome. 

73. Pašvaldības policijas inspektors ne retāk, kā reizi gadā iesniedz Aknīstes novada 

domei pārskatu par Pašvaldības funkciju izpildi un budžeta izlietojumu, kā arī 

normatīvo aktu noteiktā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu. 

74. Pašvaldības policijas inspektora izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko 

rīcību var pārsūdzēt Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

75. Pašvaldības policijas inspektora izdotos normatīvos aktus neapmierinātā 

persona var apstrīdēt Administratīvā procesa noteiktā kārtībā. 

 

X. Nobeiguma jautājumi 

76. Lēmumu par Pašvaldības policijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem 

Aknīstes novada dome. 

77. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja:                                                                                       V.Dzene 
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Pielikums Nr.1 

Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam 

 

 Pašvaldības policijas veidlapa 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

 

AKNĪSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

Skola iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Reģ. Nr.90000026441 
m. t. 29233090;  fakss 65237751, e-pasts: policija@akniste.lv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:policija@akniste.lv
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Pielikums Nr.2  

Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam 

 

Lietu nomenklatūra 

 

Klasifikācijas 

līmeņa 

nosaukums 

 

Lietas nosaukums 

 

Glabāšanas 

termiņš 

 

Sējumu 

skaits 

 

Atbildīgā 

persona 

 

Piezīmes 

 

Pašvaldības 

policija 

Notikumu, 

izsaukumu, 

iesniegumu un 

saņemto dokumentu 

reģistrācijas žurnāls 

10 gadi pēc 

pēdējā 

ieraksta 

  
 

  

Pašvaldības 

policija 

Izejošo dokumentu 

reģistrācijas žurnāls 

10 gadi pēc 

pēdējā 

ieraksta 

  
 

  

Pašvaldības 

policija 

Izejošie dokumenti 

(atbildes, 

pieprasījumi, 

priekšraksti, pavēstes 

u.c.) 

5 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Administratīvo 

pārkāpumu uzskaites 

žurnāls 

10 gadi pēc 

pēdējā 

ieraksta 

  
 

  

Pašvaldības 

policija 

Administratīvās 

lietas, administratīvo 

pārkāpumu protokoli 

10 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Klaiņojošo 

(sterilizēto) 

dzīvnieku uzskaites 

žurnāls 

5 gadi pēc 

pēdējā 

ieraksta 

  
 

  

Pašvaldības 

policija 

Saņemto un izsniegto 

administratīvo 

pārkāpumu 

protokolu veidlapu 

uzskaites žurnāls 

5 gadi pēc 

pēdējā 

ieraksta 

  
 

  

Pašvaldības 

policija 

Tiesas lēmumi 

(kopijas, izraksti, 

noraksti) 

5 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Sarakste vispārējos 

jautājumos 

5 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Administratīvās 

komisijas paziņojumi 

5 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Lietu nomenklatūra 

(izraksts) 

5 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Ienākošie dokumenti 

(notikumi, ziņojumi 

un iesniegumi u.c.) 

5 gadi   
 

  

Pašvaldības 

policija 

Datu bāzēs 

pārbaudītās 

informācijas 

uzskaites žurnāls 

5 gadi   
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Pielikums Nr.3  

Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam  

 

     Veidlapas 

Aknīstes novada pašvaldības policija                    Nr........ 

Ziņojums par notikumu 

Ieņemamais amats Inspektors 

Vārds, uzvārds  

Uzdevuma 

pamatojums 
 

Datums, laiks  

adrese  

Notikuma apraksts 

 

 

 

Notikumā iesaistītās personas 

Vārds, Uzvārds Personas kods adrese Statuss(vainīgais, 

cietušais, 

liecinieks u.c.) 

    

 

 Informācija neapstiprinājās 

 Uzsākta administratīvā lietvedība 

 Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols 

 Materiāls pārsūtīts uz............................................................................................ 

 Materiāla  kustība savā struktūrvienībā 

 Izvestas pārrunas 

 Atteikt uzsākt lietvedību ( norakstīt lietā) 

 cits 

 

Atbildīgā amatpersona____________________________ 
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Aknīstes novada pašvaldības policijai 

Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

 

 

_______________________________ 

(vārds, uzvārds, p.k.) 

________________________________ 

________________________________ 

(adrese, tālrunis) 

Paskaidrojums 

Aknīstē 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(datums)                                                                                                                         (paraksts) 
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Aknīstes novada pašvaldības policijai 

Skola iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

 

________________________________ 

(vārds, uzvārds, p.k.) 

________________________________ 

________________________________ 

(adrese, tālrunis) 

Iesniegums 

Aknīstē 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                    

datums)                                                                                                                          (paraksts) 
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Pielikums Nr.4 

Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam 

Speclīdzekļu uzskaite 

 

 

Nr. 

p.k. 

Speclīdzekļa nosaukums Skaits Atbildīgā persona 

1. Steks 1  

2.  Roku dzelži 1  

3. Elektrošoks 1  

4.  Piparu gāzes  

baloniņi 

2  

5. Alkometrs 1  
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Pielikums Nr.5 

Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam 

 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA 

ZVĒRESTS 

 

 

 

Es __________, zvēru būt uzticīgs(-a) Latvijas Republikai, pildīt Latvijas 

Republikas Satversmi, likumus un pašvaldības lēmumus, apņemos godprātīgi 

veikt man uzticētos amata pienākumus, netaupot spēkus kalpot Aknīstes 

novada labā. 
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Pielikums Nr. 6 

Aknīstes novada pašvaldības policijas nolikumam 

 

Dienesta apliecības paraugs 

 

         

 

                                                           
 


