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KULDĪGAS NOVADA DOME
Baznīcas ielā 1 , Kuldīga,Kuldīgas

novads, LV-3301

tālr. 63322469 fakss

63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGĀ

APSTIPRINĀTS

ar

Kuldīgas

novada Domes 2010.gada 25. marta
sēdes lēmumu (prot. Nr. 5. p. 5.)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
NOLIKUMS

(ar

grozījumiem,

p.49.),

kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 29.03.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.4.,
novada Domes 31.07.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr8., p.44.) un Kuldīgas
novada Domes 29.11.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.12, p. 60.))

Kuldīgas

I.VISP ĀRĪGIE JAUT ĀJUMI

1.

Kuldīgas

novada pašvaldības policija (turpmāk - Pašvaldības policija) pašvaldības
kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības,
īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem
apdraudējumiem un kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai
kompetenceī darbojas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.
struktūrvienība,

2.

Pašvaldības

policija, risinot darba uzdevumus, sadarbojas ar Valsts policijas

iestādēm

un

citām institūcijām.

3.

Pašvaldības
Pašvaldības

4.

policijai ir savs zīmogs ar
policijas nosaukumu.

Kuldīgas

novada

pašvaldības ģerboņa attēlu

un pilnu

Pašvaldības

policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums
"Par policiju", citi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, Kuldīgas novada Domes
(turpmāk- Dome) saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi, kā arī šis nolikums.
II.GALVENIE UZDEVUMI UN PIENĀKUMI

5.

Pašvaldības

policijas pienākumos ietilpst:
5.1. likumpārkāpumu profilakse;
5.2. kontrole pār to, kā tiek izpildīti

pašvaldības

apstiprinātie

pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī

noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana.
5.3. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana

noteikumi, par kuru
naudas sodu uzlikšana par šo

sabiedrības drošības garantēšanā

un

noziedzības apkarošanā.

5.4.

sastādīt

protokolus fiziskām un juridiskām
un ierosināt Kuldīgas novada

pārkāpumiem

personām

par

apbūves normatīvo

pašvaldībai attiecīgās

aktu
personas saukt pie

administratīvās atbildības.

(Ar grozījumiem, kas

izdarīti

ar Kuldīgas novada Domes 31.07.2014.

sēdes lēmumu)

sastādīt administratīvo pārkāpumu

5.5. veikt lietvedibu un

protokolus

lietās

par Latvijas

Administratīvo

pārkāpumu
kodeksa pantos paredzētajiem administratīvajiem
kurus izskata:
5.5.1. Kuldīgas novada domes Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210. panta pirmo un otro daļu;
5.5.2. Kuldīgas novada domes Administratīvā komisijas Bēmu lietu apakškomisija,
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210. panta piekto daļu
5.5 .3. Kuldīgas novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un pašvaldības
izpilddirektors, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211. 1
panta pirmo daļu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes29.1 1.2018./ēmumu)
5.6. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, veikt
lietvedibu, sastādīt protokolus, kā arī izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par
transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Kuldīgas novada
pārkāpumiem,

administratīvajā teritorijā.

grozījumiem,

(Ar

kas

izdarīti

ar Kuldīgas novada Domes29.11.2018.lēmumu)

6. Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir
Valsts policijas kompetencē, pašvaldibas 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.
III. P AŠV ALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKU TIESĪBAS
7. Pašvaldibas policijas darbinieks ir persona, kura ieņem pašvaldibas iedibinātu policijas amatu
un pilda likumā "Par policiju" noteiktos pienākumus Kuldīgas novada administratīvajā
teritorijā.

8. Pašvaldibas policijas darbinieka tiesibas ir noteiktas likuma "Par policiju" 12. panta 1.-6., 8.12., 14. 1 , 15., 17., 20., 21., 24., 26.- 28. un 32.punktā.
9. Pašvaldibas policijas darbiniekam, pildot pienākumus, ir tieslbas "Par policiju" 13 . panta
l.daļā noteiktajā kārtibā, iestājoties šā likuma 13. panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem,
lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, kā arī ievietot personas
pagaidu turēšanas telpās un šim nolūkam paredzētajos transportlīdzekļos, bet izņēmuma
gadījumā, ja ir liels aizturēto personu skaits, arī uz laiku norobežotās pagaidu turēšanas
vietās.

10.

Speciālos līdzekļus,

līdzekļu

11.

kurus ir tiesīgi lietot pašvaldibas policijas darbinieki,
lietošanas kārtibu nosaka Ministru kabinets.

Pašvaldības

kārtībā

policijas darbiniekiem ir tiesības likuma "Par policiju" 14.
un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.

kā arī

šo

speciālo

pantā noteiktajā

IV. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
12. Pašvaldības policijas darbiba tiek organizēta atbilstoši
darba organizācijas pamatprincipus.
13.

Pašvaldības

policija tiek

finansēta

no pašvaldibas

tās pamatstruktūrai, ievērojot

policijas

līdzekļiem .
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14.

Pašvaldības

policijas darbinieku skaitu nosaka Kuldīgas novada pašvaldības

Pašvaldības

policijas

vadītājs.

ir tās priekšnieks, vecākie inspektori, inspektori un lietvedis.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 29.03.2011./ēmumu)
16. Pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ amatā novada dome pēc tam, kad saņemta iekšlietu
ministra piekrišana.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 29.03. 2011./ēmumu)

15.

sastāvā

17. Novada domes priekšsēdētājam ir tiesības līdz dienai, kad dome izskata jautājumu par
pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no amata, atstādināt viņu no amata pienākumu
pildīšanas .

(Ar
18.

grozījumiem,

Pašvaldības

kas

izdarīti

policijas darbu vada

ar Kuldīgas novada Domes

tās

priekšnieks, kurš ir tieši

29. 03. 2011./ēmumu)

pakļauts

Domes

priekšsēdētāja

vietniekam.
19.

Pašvaldības

policijas priekšnieks:

Pašvaldības policijas vispārējo vadību, nosaka darba organizācijas un darbības
virzienus;
19.2. atbilstoši Domes noteiktajam darba algas fondam un štata vienību skaitam plāno
Pašvaldības policijas struktūru, darbinieka pienākumus, izstrādā amatu aprakstus;
19.3. nodrošina Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu;
19.4. pārstāv Pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām,
citām iestādēm un organizācijām .

19.1. veic

prioritāros

20. (Svītrots ar Kuldīgas novada Domes 29.03.2011.
21.

Pašvaldības

policijas darba kārtību
policijas priekšnieka rīkojumi.

22.

Pašvaldības

sēdes lēmumu.)

reglamentē

darba

kārtības

noteikumi un

Pašvaldības

policijas darbinieki savus dienesta pienākumus pilda Latvijas Republikas
iekšlietu ministra apstiprinātā vienota parauga formas tērpā ar amata pakāpei atbilstošām
atšķirības zīmēm un formas tērpam piestiprinātu policista personas identifikācijas zīmi
atbilstoši Pašvaldības policijas formas tērpa nolikuma prasībām.

23 . Veicot

atsevišķus

Pašvaldības
pienākumus

24. Formas

uzdevumus, kas nepieciešams
policijas darbinieki ar attiecīgās
var pildīt civiltērpā.

tērps

un

darba

nodrošinājums Pašvaldības

pienākumu

Pašvaldības

policijas pamatfunkciju izpildei,
dienesta

struktūrvienības vadītāja atļauju

pildīšanai

nep1ec1esamais materiāli
policijas darbiniekiem tiek izsniegts bez maksas.

tehniskais

25 . Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot dienesta pienākumus, ir klāt vienota parauga
dienesta apliecība, kuru izsniedz Pašvaldības policijas priekšnieks.
26.

Pašvaldības

policijas darbiniekiem saskaņā ar Pašvaldības policijas priekšnieka rakstisku
dienesta vajadzībām izsniegtas šaujamieročus, roku dzelžus, sasiešanas
līdzekļus, stekus un asaras izraisošas vielas glabāt viņu dzīvesvietā atbilstoši to glabāšanas
noteikumiem.
rīkojumu atļauts
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V.PERSONĀLSASTĀVS

27.

Pašvaldības

policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā no 18 gadiem,
kuri pārvalda valsts valodu un kuri, ņemot vērā viņa izglītību, profesionālās un personiskās
īpašības, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi pildīt un brīvprātīgi vēlas pildīt
pašvaldības policijas veicamos pienākumus.

28.

Pašvaldības

policijas

dienestā

nepwņem

personas, kuras

agrāk

sodītas

par

tīšiem

noziegumiem nodarījumiem.
29.

Pašvaldības

policijas darbinieka amata kandidātus pieņem darbā, nosakot pārbaudes laiku,
policija nodrošina sākotnējo profesionālo apmācību. Personas ar
profesionālo vidējo Guridisko) vai augstāko juridisko izglītību var pieņemt Pašvaldības
policijas dienestā bez sākotnējās profesionālās apmācības kursa apgūšanas.
kura

30.

laikā, Pašvaldības

Pašvaldības

policijas darbinieki, stājoties dienestā, dod Kuldīgas novada Domei šādu
"Es (vārds, uzvārds), stājoties policijas dienestā, zvēru būt uzticīgs Latvijas
Republikai un godīgi pildīt tās likumus, apsolu nesaudzēt spēkus, bet, ja tas būs vajadzīgs arī dzīvību Latvijas Republikas labā".
zvērestu:

31.

Pašvaldības

policijas priekšnieka un viņa vietnieku amatā var iecelt Latvijas Republikas
kuriem ir vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība, ne mazāk kā 5 gadu darba stāžs
Pašvaldības policijā, Valsts policijā, valsts drošības vai citās tiesībaizsardzības institūcijās.

pilsoņus,

32. Pašvaldības policijas darbinieka darba attiecības ar pašvaldību, kā arī pensiju piešķiršanas
kārtību nosaka normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības un valsts pensiju
piešķiršanas kārtību.

33.

Pašvaldības

policijas darbinieki patstāvīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju.
policijas Domes apstiprinātā budžeta ietvaros sniedz atbalstu Pašvaldības
policijas darbiniekiem profesionālajām mācībām un kvalifikācijas paaugstināšanai.
Pašvaldības

34.

Pašvaldība

atbilstoši

budžetā norādītajiem, konkrētajiem mērķiem paredzētajiem

naudas

līdzekļiem , slēdzot !īgurnus

ar Pašvaldības policijas darbiniekiem, nosaka, kārtību, kādā
un piedzenami Pašvaldības policijas darbinieku
un kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotie finanšu līdzekļi.

piešķirami, atmaksājami, daļēji dzēšami
mācībām

VI. DARBĪBAS KONTROLE UN UZRAUDZĪBA

35.

Pašvaldības

policijas darba pārraudzību veic Domes priekšsēdētāja vietnieks.

36. Ne retāk kā reizi gadā Pašvaldības policijas priekšnieks par Pašvaldības policijas funkciju
izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu pārskatu iesniedz Domei.
VII. PAŠV ALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

37.

Pašvaldības

policijas

38. Latvijas Republikas

darbības

tiesiskumu nodrošina Pašvaldības policijas priekšnieks.

ģenerālprokurors

un

viņa pakļautībā

esošie prokurori veic

uzraudzību

pār likumības ievērošanu Pašvaldības policijā.
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39.

Pašvaldības

policijas priekšniekam Ir

tiesības

atcelt

pretlikumīgus pašvaldības

policijas

darbinieku lēmumus.
40.

Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu
policijas amatpersonas izdotu administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību.

41.

Pašvaldības

Pašvaldības

policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var
procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

pārsūdzēt tiesā administratīvo

Kuldīgas

novada Domes priekšsēdētāja

I.Bērziņa
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