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RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

POLICIJAS NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rugāju novada pašvaldības iestādes „Pašvaldības policija” (turpmāk tekstā – Pašvaldības 

policija) nolikums nosaka Pašvaldības policijas izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas 

kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un citus ar Pašvaldības policijas darbību saistītus 

jautājumus. 

 

2. Pašvaldības policija ir Rugāju novada Domes (turpmāk – Dome) izveidota apbruņota 

militarizēta iestāde, kas savas kompetences ietvaros darbojas Rugāju novada administratīvajā 

teritorijā un kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības  un brīvības, 

īpašumu, sabiedrības, pašvaldības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem 

prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, par 

kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība. 

 

3. Pašvaldības policija ir institucionāli pakļauta Rugāju novada Domei. 

 

4. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas 

Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, rīkojumi, Rugāju novada Domes pieņemtie 

saistošie noteikumi, lēmumi un citi normatīvie akti, kā arī šis nolikums.  

 

5. Pašvaldības policijas juridiskā adrese ir Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 

novads, LV 4570. 

 

6.  Šo nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara un atzīst par spēku zaudējušu Rugāju novada 

Dome. 

 

II. Pašvaldības policijas uzdevumi 

 

7. Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi: 

7.1.   garantēt personu un sabiedrības drošību; 

7.2.   novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus; 
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7.3.  savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma 

lietas apstākļus un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības personas, kuras 

izdarījušas administratīvos pārkāpumus; 

7.4.   savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus; 

7.5.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un 

personu apvienībām to tiesību aizsardzībā; 

7.6.   veikt citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi. 

 

III. Pašvaldības policijas pienākumi un tiesības 

 

8. Lai izpildītu nolikumā noteiktos uzdevumus, Pašvaldības policija pilda likumā „Par 

policiju” noteiktos pienākumus, kā arī: 

8.1.   kontrolē Latvijas Republikas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

un pašvaldības saistošo noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā 

atbildība, izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un administratīvā 

pārkāpuma protokolus - paziņojumus, uzliek naudas sodus un piedzen tos; 

8.2.   novērš un pārtrauc sabiedriskās kārtības pārkāpumus;  

8.3.   veic preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;  

8.4.  reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, un 

Pašvaldības policijas veiktos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; 

8.5.  kontrolē Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto gājēju pienākumu ievērošanu; 

8.6.   kontrolē sabiedrisko kārtību un drošību pašvaldības izveidotajās peldvietās; 

8.7.   veic videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Rugāju novada 

administratīvajā teritorijā; 

8.8.  nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību pašvaldības noteiktajos objektos; 

8.9.  sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām normatīvajos aktos noteikto 

pienākumu izpildē; 

8.10.    veic citus pašvaldības uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un 

citiem normatīvajiem aktiem. 

 

9.  Pašvaldības policijas priekšnieks savas kompetences ietvaros un saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem un šo nolikumu: 

9.1.   vada, plāno, organizē Pašvaldības policijas darbību un pienākumu izpildi, nodrošina tās 

darbības nepārtrauktību un tiesiskumu; 

9.2.  ir atbildīgs par Pašvaldības policijas resursu un finanšu līdzekļu ekonomisku, lietderīgu 

un racionālu izlietošanu atbilstoši tās uzdevumiem un pienākumiem; 

9.3.   organizē Pašvaldības policijas budžeta izstrādi, ir atbildīgs par to izpildi; 

9.4.  nodrošina normatīvajos aktos noteikto atskaišu un citu ziņu sniegšanu valsts un 

pašvaldību institūcijām; 

9.5.  nodrošina Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādi, 

apstiprina tos;  

9.6.   veic citas darbības Pašvaldības policijas uzdevumu un pienākumu īstenošanā. 

 

IV. Pašvaldības policijas struktūra un darba organizācija 

 

10. Pašvaldības policijas sastāvu un darbinieku skaitu apstiprina Dome. Pašvaldības policijas 

priekšnieku Dome apstiprina amatā pēc tam, kad saņemta Iekšlietu ministra rakstiska piekrišana 

attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai.  

 

11. Pašvaldības policijas priekšnieku atbrīvo no amata Dome pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar 

Iekšlietu ministra rīkojumu, ko Dome izskata septiņu dienu laikā.  
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12.  Darbam Pašvaldības policijā pieņem pilngadīgus Latvijas Republikas pilsoņus, kas atbilst 

likumā „Par policiju” noteiktām prasībām un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības un 

fizisko sagatavotību, ir spējīgi pildīt Pašvaldības policijā veicamos pienākumus. 

 

13.    Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var 

apstrīdēt Domes priekšsēdētājam, iesniedzot motivētu iesniegumu, Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā Rugāju novada domē.  

 

14.  Pildot amata pienākumus, Pašvaldības policijas darbiniekam tiek izsniegta darba apliecība. 

 

V. Pašvaldības policijas finansēšanas kārtība 

 

15. Pašvaldības policijas darbība tiek finansēta no Domes budžeta. 

 

16. Pašvaldības policijas manta ir pašvaldības īpašums, kurš atrodas Pašvaldības policijas 

valdījumā un atbildībā. 

 

17. Pašvaldības policijas finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar Domes 

apstiprināto ieņēmumu un izdevumu tāmi, Domes lēmumiem, rīkojumiem. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

18. Atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra „Rugāju novada 

pašvaldības policijas nolikums”. 

 

19. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                             S.Kapteine 

 


