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ĀDAŽU PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS
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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Ādažu pašvaldības policija (turpmāk tekstā – pašvaldības policija) ir Ādažu novada domes
(turpmāk – dome) izveidota bruņota militarizēta iestāde.

2.

Pašvaldības policija ir sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kura savas kompetences
ietvaros darbojas Ādažu novada administratīvajā teritorijā, ir padota domes
izpilddirektoram, finansēta no Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta
līdzekļiem un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un
citām valsts un pašvaldības institūcijām.

3.

Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums
“Par policiju”, domes saistošie noteikumi, citi normatīvie akti, domes lēmumi un
pašvaldības amatpersonu rīkojumi un šis nolikums.

4.

Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts balstoties uz Ādažu novada iedzīvotāju
palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnību un atklātumu.

5.

Pašvaldības policijas finanšu aprite notiek pašvaldības centralizētai finanšu līdzekļu
uzskaitei paredzētos norēķinu kontos bankās.

6.

Pašvaldības policijas personālvadības jautājumus centralizēti kārto pašvaldība.

7.

Pašvaldības policijai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu pašvaldības
policijas nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa.

8.

Pašvaldības policijas juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.
II. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PIENĀKUMI

9.

Pašvaldības policijas pamatfunkcija ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un
brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem
apdraudējumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.

10.

Pašvaldības policijas pienākumi ir:

10.1. veikt likumpārkāpumu profilaksi;
10.2. sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības
atņemšanas un ierobežošanas iestādēm, vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko,
psihotropo vai toksisko vielu atkarības;
10.3. apsargāt un konvojēt par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētas un arestētas
personas;
10.4. kontrolēt domes saistošo noteikumu un lēmumu izpildi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība, kā arī uzlikt un piedzīt naudas sodus par to
pārkāpšanu;
10.5. savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kartības pārkāpumus.
Ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar
Valsts policiju piedalīties pārkāpuma novēršanā un pārtraukšanā;
10.6. savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību amatpersonām, fiziskām
un juridiskām personām, ja viņas vēršas pēc palīdzības pašvaldības policijā vai ja
tiek traucēta minēto personu likumīgā darbība un apdraudēta drošība;
10.7. sadarboties ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, nevalstiskajām
organizācijām un citām institūcijām, veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar
bērniem un viņu vecākiem;
10.8. ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura
izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, veikt visus nepieciešamos pasākumus
likumpārkāpuma novēršanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to
paziņot Valsts policijai, kā arī nodot tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus
par viņu;
10.9. sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā,
nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ka arī sniegt neatliekamo
palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu
uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgajām institūcijām;
10.10. nodrošināt atrasto un pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un
cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai
institūcijai;
10.11. 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;
10.12. 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;
10.13. novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos
līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības
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apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas
personas vai transportlīdzekļus;
10.14. apturēt transportlīdzekli un apskatīt to, 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;
10.15. pieņemt un reģistrēt fizisku un juridisku personu izsaukumus, vai pāradresēt
izsaukumus attiecīgajiem dienestiem vai atbildīgajām institūcijām;
10.16. veikt citus domes un tās amatpersonu uzdotos uzdevumus.
11.

Pašvaldības policija var sniegt maksas pakalpojumus domes noteiktā kārtībā.
III. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

12.

Pašvaldības policijas tiesības ir:
12.1. patstāvīgi lemt par tās kompetencē esošiem jautājumiem;
12.2. pieprasīt un saņemt pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus
no fiziskām un juridiskām personām, no valsts pārvaldes un pašvaldības
institūcijām;
12.3. iepazīties ar domes lēmumiem un saņemt no domes un pašvaldības institūcijām
informāciju vai lēmumus, kas attiecināmi uz pašvaldības policijas kompetencē
esošiem jautājumiem;
12.4. savas kompetences ietvaros iesniegt domei ierosinājumus un priekšlikumus
pašvaldības noteikumu un nolikumu, kā arī pašvaldības policijas darbības
pilnveidošanai.

13.

Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot amata pienākumus, ir tiesības:
13.1. prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumus vai citu rīcību, kas traucē pašvaldības
policijas darbinieka pilnvaru izpildi, ka arī pielietot pret likumpārkāpējiem
normatīvajos aktos paredzētos piespiedu līdzekļus;
13.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu,
personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to
tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota
pašvaldības policijai;
13.3. izsaukt uz pašvaldības policijas telpām jebkuru personu saistībā ar lietām un
materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs
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personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, normatīvajos aktos
noteiktajā kartībā veikt viņu piespiedu atvešanu;
13.4. savas kompetences
pārkāpumiem;

ietvaros

sastādīt

protokolus

par

administratīvajiem

13.5. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas
telpās vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu apskati, mantu un
dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt
citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības
nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kartībā
nosūtīt protokolus pēc piekritības;
13.6. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un, atkarībā no
pārkāpuma rakstura, nodot tās Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
13.7. aizturēt un nodot Valsts policijai personas, kuras izvairās no kriminālsoda
izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma;
13.8. aizturēt personas vecumā līdz 15 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai
bērna aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē vai
nodot vecākiem, aizbildņiem vai aprūpes un audzināšanas iestādei;
13.9. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras 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 tās Valsts policijas iestādē;
13.10. uz rakstveida pieteikuma pamata aizturēt personas, kuras atrodas mājoklī alkohola,
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā un var nodarīt kaitējumu sev vai
apkartējām personām, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar
šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, turēt šādas personas pašvaldības
policijas telpās līdz nogādāšanai Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē
atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;
13.11. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un
kuras ar savām darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem
cilvēkiem;
13.12. savas kompetences ietvaros kontrolēt transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu, izskatīt un pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;
13.13. 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;
13.14. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm,
privātpersonām vai personu apvienībām piederošus transportlīdzekļus (izņemot
ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko
organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz
notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami
nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas
noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē;
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13.15. 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;
13.16. ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz
ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedriskās drošības un transporta kustības
drošības garantēšanu;
13.17. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību plašsaziņas līdzekļus likumpārkāpumu
profilakses veikšanas nolūkos;
13.18. saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma „Par policiju” 14.panta noteiktajā
kartībā un paredzētajās situācijās pielietot tos;
13.19. lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus, speciālos transporta līdzekļus likumā „Par
policiju” noteiktajā kārtībā un gadījumos.
14.

Pašvaldības policija atbild par:
14.1. šajā nolikumā noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
14.2. pareizu administratīvo sodu piemērošanu un soda naudas piedziņu noteiktajā
kārtībā;
14.3. personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu vai tādas privātas informācijas
saglabāšanu, kura iegūta, pildot dienesta pienākumus;
14.4. lietvedības kārtošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un
dokumentu nodošanu arhīvā pašvaldības noteiktā kārtībā;
14.5. telpu, tehnisko vienību, materiālo vērtību un materiāltehniskās bāzes saglabāšanu;
14.6. teicamu pašvaldības policijas tēla pārstāvēšanu publiskā telpā.
IV. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

15.

Pašvaldības policijas darbinieku skaitlisko sastāvu, atalgojumu un sociālas garantijas
nosaka dome, atbilstoši tās apstiprinātajam darbinieku amatu sarakstam un darba samaksas
nolikumam.

16.

Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba domes izpilddirektors,
saskaņā ar noteikto kārtību.

17.

Pašvaldības policijas sastāvā ir policijas priekšnieks, inspektori un kārtībnieki.

18.

Pašvaldības policijas darbu organizē un vada pašvaldības policijas priekšnieks.

19.

Pašvaldības policijas priekšnieku amatā apstiprina dome pēc tam, kad ir saņemta Iekšlietu
ministra piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai.

20.

Pašvaldības policijas priekšnieks:
20.1. plāno, organizē un vada pašvaldības policijas darbu saskaņā ar šī nolikuma, sava
amata apraksta un darba līguma nosacījumiem;
20.2. sagatavo darbinieku amata aprakstus, nosaka darbiniekiem darba uzdevumus un
sadala pienākumus, kā arī kontrolē to izpildi;
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20.3. piedalās domes komisiju, komiteju un domes sēdēs, iesniedz priekšlikumus
jautājumos, kas ietilpst pašvaldības policijas kompetencē un kuru risināšanai
nepieciešams domes lēmums;
20.4. informē pašvaldību par likumdošanas būtiskajām izmaiņām attiecībā uz pašvaldības
policijas kompetences jautājumiem un to izpildei nepieciešamo tehnisko vai
finansiālo nodrošinājumu;
20.5. sniedz priekšlikumus par pašvaldības policijas darbinieku nepieciešamajām amata
vietām un atalgojumu domes apstiprinātā kārtībā;
20.6. izstrādā pasākumus pašvaldības policijas darbinieku kvalifikācijas celšanai un
mācību kursu apmeklēšanai;
20.7. nodrošina pašvaldības policijas darbību budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietveros;
20.8. sniedz norādījumus, paskaidrojumus un konsultācijas jautājumos, kas ietilpst
pašvaldības policijas kompetencē, ievērojot likumdošanā noteikto konfidencialitāti
atbild uz iedzīvotāju iesniegumiem vai sūdzībām, valsts iestāžu vai pašvaldību
iesniegumiem vai pieprasījumiem;
20.9. pārstāv pašvaldības policiju valsts pārvaldes un domes institūcijās, kā arī
sabiedriskajās organizācijās šajā nolikumā noteikto pienākumu izpildes gaitā;
20.10. pārstāv pašvaldības policijas intereses tiesu institūcijās saskaņā ar pašvaldības
pilnvarojumu;
20.11. atbild par nolikumā noteikto pašvaldības policijas pienākumu savlaicīgu un
kvalitatīvu izpildi;
20.12. izstrādā pašvaldības policijas ikgadējo budžeta projektu un gada publisko pārskatu;
20.13. normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un pilnvarojuma apjomā vienpersoniski pieņem
lēmumus, uzliek administratīvos sodus, pārskata un atceļ nepamatoti piemērotos
administratīvos sodus.
21.

Pašvaldības policijas priekšniekam ir tiesības izdot iestādes iekšējos normatīvos aktus
pašvaldības policijas darba organizācijas jautājumos.

22.

Katrs pašvaldības policijas darbinieks atbild par savu pienākumu izpildi atbilstoši
apstiprinātiem pienākumiem un saskaņā ar šo nolikumu, darba līgumu un pienākumu sadali
starp pašvaldības policijas darbiniekiem.

23.

Pašvaldības policijas savā darbā izmanto dienesta transportu ar atšķirības zīmēm un
bākugunīm, saskaņā ar normatīviem aktiem.

24.

Pašvaldības policijas darbinieki reizi gadā tiek novērtēti atbilstoši pašvaldības noteikumiem
par darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtēšanu.

25.

Pašvaldības policijas darbiniekam, kuru izvirza paaugstinājumam amatā, tiek nodrošināta
iespēja celt kvalifikāciju, kā arī juridiskā, fiziskā un cita veida profesionālā apmācība.

26.

Pašvaldības policijas darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un citi ārējie un iekšējie
normatīvie akti.

27.

Pašvaldības policijas darbinieka tiesisko aizsardzību regulē likums “Par policiju”.

28.

Aizliegts pašvaldības policijas telpas izmantot personu atskurbšanai un administratīvi
6

aizturēto personu turēšanai. Uz pašvaldības policijas dienesta telpām izsauktās vai
nogādātās personas aizliegts atstāt bez pašvaldības policijas darbinieka uzraudzības.
29.

Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi noteikta parauga
apliecību, kuru izsniedz pašvaldība un kas tiek uzrādīta pēc personas pieprasījuma.

30.

Pašvaldības policijas darbinieks uz konkrētu darba pienākumu veikšanas laiku izsniegtos
šaujamieročus un speciālos līdzekļus nēsā līdzi. Ārpus darba laika šaujamieroči un speciālie
līdzekļi atrodas speciāli iekārtotā vietā pašvaldības policijas dislokācijas vietā.

31.

Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs izmantot šajā nolikumā paredzētās tiesības Ādažu
novada administratīvajā teritorijā ārpus darba pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu
apliecību.

V. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA TIESISKĀ AIZSARDZĪBA, DARBĪBAS
GARANTIJAS UN ATBILDĪBA
32.

Pašvaldības policijas darbinieka likumīgās prasības ir obligātas un saistošas jebkurai
personai, kamēr amatpersona, kas pilnvarota kontrolēt vai uzraudzīt pašvaldības policijas
darbību, nebūs tās apturējusi vai atcēlusi.

33.

Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas dienesta
pilnvaru ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī izrādījis nepakļaušanos
vai pretestību.

34.

Kaitējumu, kas nodarīts pašvaldības policijas darbinieka veselībai, viņam pildot dienesta
pienākumus, atlīdzina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

35.

Pašvaldības policijas darbinieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem.
VI. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBAS KONTROLE UN UZRAUDZĪBA

36.

Pašvaldības policijas priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus policijas darbinieka
lēmumus.

37.

Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu pašvaldības
policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību.

38.

Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

39.

Pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību var apstrīdēt domes izpilddirektoram.
VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

40.

Nolikums stājas spēkā 01.05.2012.

Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

Feldmanis
oskars.feldmanis@adazi.lv
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