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1.

Vispārīgie noteikumi
1.1 Līgatnes novada pašvaldības policija (turpmāk- Pašvaldības policija) izveidota
kārtības uzturēšanai novada teritorijā. Līgatnes novada pašvaldības policija tā savā
darbībā ir pakļauta Līgatnes novada domes izpilddirektoram.
1.2 Pašvaldības policijas tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme,
starptautiskie līgumi, kurus noslēgusi vai kuriem pievienojusies Latvijas Republika,
Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas likuma ''Par
policiju” 19. pants un citi šī likuma panti, kuri attiecināmi uz pašvaldības policiju,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un citi Latvijas Republikas likumi, Latvijas
Republikas Ministru kabineta Noteikumi, kā arī novada domes lēmumi un novada
domes priekšsēdētāja rīkojumi.
1.3 Pašvaldības policija savus uzdevumus veic Līgatnes novada administratīvajā
teritorijā, bet šī Nolikuma noteiktajā kārtībā konkrētos gadījumos arī citu pašvaldību
teritorijās.
1.4 Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas
iestādēm un citām institūcijām. Veicot praktisku darbību, Pašvaldības policija savas
kompetences ietvaros sadarbojas ar visām tiesību aizsardzības iestādēm. Pašvaldības
policija atrodas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pārraudzībā.
1.5 Pašvaldības policija sadarbojas ar domes struktūrvienībām (bāriņtiesa, sociālais
dienests u.c.) un valsts policiju.
1.6 Pašvaldības policija ir tiesīga slēgt sadarbības līgumus par sabiedriskās kārtības
uzturēšanu vai atsevišķu ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu saistītu darbības veikšanu ar
uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un iestādēm, kuriem nepieciešama Pašvaldības
policijas palīdzība, ar citām pašvaldībām, saņemot novada domes priekšsēdētāja
akceptu.

2.

DARBA ORGANIZĀCIJA
2.1 Pašvaldības policijas štatus apstiprina Līgatnes novada dome.
2.2 Pašvaldības struktūrā ietilpst pašvaldības policisti, kuri pakļauti novada domes

izpilddirektoram.
2.3 Pašvaldības policists pienākumus pilda formas tērpā.
2.4 Pašvaldības policijas darbiniekam bez maksas tiek izsniegta vienota parauga policijas
formas tērps, ierocis un speclīdzekļi. Uz formas tērpa kreisās piedurknes jābūt
Pašvaldības policijas atšķirības zīmei.
2.5 Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot dienesta pienākumus, jābūt klāt vienota
parauga dienesta apliecībai. Dienesta apliecībā jābūt Valsts valodā norādītam darbinieka
vārdam un uzvārdam, personas kodam, asins grupai un ieņemamajam amatam. Uz
apliecības jābūt ar zīmogu apstiprinātai darbinieka fotogrāfijai formas tērpā bez
galvassegas.
2.6 Pašvaldības policijas darbiniekam atļauts glabāt, nēsāt un lietot šaujamieročus un
speciālos līdzekļus(roku dzelžus, durkļus, dunčus, zobenus, sasiešanas līdzekļus, stekus,
elektrošokus, asaras izraisošus līdzekļus u.c.), kas viņam iegādāti un izsniegti lietošanai
dienesta vajadzībām, atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par policiju” un dienesta
instrukcijām.
3.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PAMATSASTĀVS
3.1. Pašvaldības policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri nav
jaunāki par 18 gadiem, kuru izglītība nav zemāka par vidējo un kuri, ņemot vērā viņu
lietišķās un personīgās īpašības un fizisko sagatavotību, ir spējīgi un vēlas pildīt
Pašvaldības policijā veicamos pienākumus. Pašvaldības policijas dienestā nedrīkst
pieņemt personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziegumiem. Pašvaldības policijas
darbiniekam jāprot Valsts valoda. Pašvaldības policijas darbiniekam ir aizliegts
nodarboties ar uzņēmējdarbību, viņš nedrīkst strādāt citu algotu darbu, izņemot tādu
pedagoģisko, zinātnisko un radošo darbu, kas nav saistīts ar amatpersonas pienākumu
veikšanu. Pirms Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanas amatā Latvijas Republikas
Iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā tiek pārbaudīta viņa atbilstība ieņemamajam
amatam, viņam jāapgūst profesionālās apmācības kurss. Pēc darbinieka iecelšanas amatā
un pirms viņa stāšanās pie pastāvīga dienesta pienākumu pildīšanas, pašvaldībai
jānodrošina Pašvaldības policijas jaunpieņemtā darbinieka elementārā tiesiskā, fiziskā,
tehniskā un cita veida speciālā dienestam nepieciešamā apmācība, kā arī turpmākā
kvalifikācijas celšana. Pašvaldības policijā pieņemtās personas, kurām ir vidējā juridiskā
vai augstākā juridiskā izglītība, var pielaist pildīt dienesta pienākumus bez elementārās
tiesiskās apmācības kursa apgūšanas. Pašvaldības policijas saimnieciskās un tehniskās
darbības nodrošināšanai var pieņemt darbā citu nozaru speciālistus vai darbiniekus bez
vidējās izglītības.
3.2. Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā novada domes priekšsēdētājs,
slēdzot ar viņiem darba līgumu. Līguma slēgšanu var atlikt līdz noteiktā pārbaudes laika
beigām. Līguma tekstā jāparedz, ka darbinieks apņemas nostrādāt Pašvaldības policijā
noteiktu laiku, arī solījums, ka, pildot dienesta pienākumus, viņš stingri ievēros Latvijas
Republikas likumus, citus Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus un saskaņā
ar tiem pieņemtos novada pašvaldības lēmumus un šos saistošos Noteikumus. Līguma
pārkāpšana var būt par pamatu darbinieka atbrīvošanai no ieņemamā amata. Pašvaldības
policijas darbinieku no darba atlaiž novada domes priekšsēdētājs saskaņā ar Darba
likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, dod zvērestu: “Es, _______,
stājoties Pašvaldības 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 nodod novada domes priekšsēdētājam.

4.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS UZDEVUMI
4.1. Pašvaldības policijas uzdevumi ir:
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4.1.1. likumpārkāpumu profilakse;
4.1.2. palīdzības sniegšana sociālajā rehabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no
brīvības atņemšanas un ierobežošanas vietām, vai kuras ārstējas no alkoholisma,
toksikomānijas un narkomānijas;
4.1.3. par administratīviem pārkāpumiem aizturēto un arestēto personu apsargāšana
un konvojēšana;
4.1.4. kontrole par pašvaldības policijai adresētu novada domes lēmumu un rīkojumu
izpildi un par to, kā tiek izpildīti novada domes izdotie saistošie Noteikumi, par kuru
pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, sodu, tai skaitā naudas sodu uzlikšana
par šo Noteikumu pārkāpšanu un naudas sodu piedzīšana;
4.1.5. valsts policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības
apkarošanā;
4.1.6. stihisku nelaimju vai kādu citu ārkārtēju gadījumu laikā palīdzības sniegšana
attiecīgajiem valsts dienestiem cilvēku un īpašumu glābšanā;
4.1.7. savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības
pārkāpumus, tajā skaitā noziegumus, par kuriem tieši Pašvaldības policijā ir saņemta
informācija, ja ar pašvaldības policijas dežūrējošiem spēkiem pārkāpumus novērst
vai pārtraukt nav iespējams, ziņot par šiem pārkāpumiem valsts policijas iestādei un,
atbilstoši iespējām, piedalīties sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā valsts
policijas darbinieku vadībā;
4.1.8. noskaidrot likumpārkāpumus, tajā skaitā nepilngadīgo pārkāpumus, veicinošos
apstākļus, informēt par tiem pašvaldību vai tās uzdevumā attiecīgo organizāciju,
uzņēmumu vai iestāžu vadītājus, ja likumpārkāpumu veicinošos apstākļus
Pašvaldības policija likumīgā ceļā un ar saviem spēkiem novērst nevar, veikt
likumpārkāpumu, tajā skaitā nepilngadīgo likumpārkāpumu un cita veida pārkāpumu
profilaksi;
4.1.9. sniegt neatliekamo palīdzību, tajā skaitā medicīnisko, personām, kuras
cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai bezpalīdzīgā stāvoklī, kā
arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez
vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības līdz viņu nodošanai aizbildniecības iestādēm;
4.1.10. nodrošināt bezsaimnieka vai atrastās apslēptās mantas saglabāšanu līdz tās
nodošanai kompetentas valsts iestādes vai amatpersonas pārziņā; nodrošināt atrasto
un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantas, vērtspapīru un cita veida
īpašumu saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai Valsts policijai;
4.1.11. sadarbībā ar Valsts Ieņēmumu dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas
dienestiem, autotransporta, vides aizsardzības, Valsts veterināro dienestu, cietumu,
muitas un citām iestādēm, veikt profilaktiskos pasākumus, lai nepieļautu to
noteikumu pārkāpšanu, par kuru neievērošanu novada dome paredzējusi
administratīvo atbildību;
4.1.12. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību novada domes deputātiem,
citām amatpersonām un iedzīvotājiem, ja viņi lūdz palīdzību Pašvaldības policijai
sakarā ar to, ka tiek traucēta viņu likumīgā darbība;
4.1.13. atbilstoši savām iespējām sniegt atbalstu Valsts policijai arī citos sabiedriskās
drošības garantēšanas un noziedzības apkarošanas pasākumos, kas nav minēti
iepriekš;
4.1.14. reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos
izdarījušas, kā arī pasākumus, kurus sakarā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības
policija.
4.2. Saņemot ziņas par to, ka novada domes teritorijā tiek gatavots vai izdarīts
likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policijai
jāveic nepieciešamie pasākumi tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas
apsargāšanai un nekavējoši par to jāpaziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei
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(amatpersonai), kā arī jānodod tai likumpārkāpējs un attiecīgie dokumenti par viņu, šajos
jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši Pašvaldības policijas
darbiniekiem.
Ja Pašvaldības policijai ir ziņas par likumpārkāpumu, kas tiek gatavots vai notiek citas
pašvaldības teritorijā, šīs ziņas atkarībā no pārkāpuma rakstura nododamas attiecīgās Pašvaldības
policijai vai Valsts policijai. Ja likumpārkāpums apdraud iedzīvotāju dzīvību vai veselību, jāveic
iespējamie neatliekamie pasākumi likumpārkāpuma pārtraukšanai arī citas pašvaldības teritorijā.
Pēc Valsts policijas (amatpersonas) pieprasījuma Pašvaldības policijai ir jāsniedz
informācija, jebkuri tās rīcībā esošie materiāli par likumpārkāpumiem un personām. Ja notiek
būtiskas, pēkšņas operatīvā stāvokļa izmaiņas, Valsts policijas dežūrdaļa, pēc savas iniciatīvas,
informē par to tās teritorijā esošo Pašvaldības policiju.
Ja Pašvaldības policijas darbinieki piedalās Valsts policijas pasākumos noziegumu atklāšanā,
Pašvaldības policijas darbiniekiem obligāti jāievēro Valsts policijas amatpersonu norādījumi.
5.
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKU PIENĀKUMI
5.1. Jebkura policijas darbinieka pienākums ir visā Latvijas Republikas teritorijā,
neatkarīgi no viņa ieņemamā amata, atrašanās vietas un laika, gadījumā, ja pie viņa
vēršas personas ar iesniegumu vai ziņojumu par notikumu, kurš apdraud personu vai
sabiedrības drošību, kā arī pašam konstatējot tādu notikumu, veikt nepieciešamos
pasākumus, lai novērstu likumpārkāpumu, glābtu cilvēkus un sniegtu viņiem palīdzību
likumpārkāpumu izdarījušo personu konstatēšanā un aizturēšanā, noskaidrot
aculieciniekus, apsargāt notikuma vietu, kā arī paziņot par notikušo tuvākajai policijas
iestādei.
5.2. Pašvaldības policijas darbinieka pienākumi ir:
5.2.1. nodrošināt kārtību uz ceļiem, ielās, sabiedriskā transporta līdzekļos, stacijās un
citās sabiedriskās vietās, lai garantētu personu un sabiedrības drošību;
5.2.2. reģistrēt informāciju par noziegumiem un citiem likumpārkāpumiem un par
personām, kas tos izdarījušas, kā arī par notikumiem, kuri apdraud sabiedrības
drošību, nekavējoties reaģēt uz tiem, kā arī ziņot kompetentām amatpersonām par
uzzinātajiem notikumiem – avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskām
nelaimēm un citiem, kuri apdraud personu, sabiedrības vai valsts drošību;
5.2.3. sniegt medicīnisko un citu neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas
likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, arī
tad, ja tās reibuma stāvoklī zaudējušas spēju pastāvīgi pārvietoties vai var nodarīt
kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, kā arī sniegt palīdzību nepilngadīgām
personām, kuras palikušas bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības;
5.2.4. savu pilnvaru ietvaros atklāt noziegumu un administratīvo pārkāpumu cēloņus
un tos veicinošos apstākļus, kā arī veikt pasākumus to novēršanai, piedalīties fizisko
personu juridiskajā audzināšanā;
5.2.5. veikt pasākumus bezsaimnieka vai atrastās apslēptās mantas glabāšanai līdz
tās nodošanai kompetentas valsts iestādes vai amatpersonas pārziņā;
5.2.6. izpildīt tiesu (tiesnešu), prokuroru un izmeklētāju lēmumus par to personu
piespiedu atvešanu, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus un kuras izvairās
no ierašanās pēc izsaukuma, kā arī izpildīt tiesas lēmumus.
5.3. Pašvaldības policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums
palīdzēt:
5.3.1. valsts iestāžu amatpersonām, ja tiek traucēta to likumīga darbība;
5.3.2. veselības aizsardzības un veterināruzraudzības iestādēm – karantīnas
pasākumu veikšanā epidēmiju un epizootiju gadījumos;
5.3.3. ārstniecības iestādēm – to personu piespiedu atvešanā, apsekošanā vai
ārstēšanā, kuras slimo ar alkoholismu, narkomāniju vai venēriskajām slimībām, ir
sociāli psihiski slimas, kā arī to personu atvešanā, par kurām ir pietiekams pamats
secināt, ka tās ir inficētas ar imūndeficīta vīrusi (AIDS), ja tās izvairās no ierašanās
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ārstniecības iestādē;
5.3.4. ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem – profilakses pasākumu veikšanā un
ugunsgrēku dzēšanā, kā arī glābšanas darbos;
5.3.5. vides aizsardzības iestādēm, Valsts Ieņēmumu dienestam un Pilsonības un
imigrācijas lietu pārvaldei – to likumīgajā darbībā.
6.
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA VISPĀRĒJĀS TIESĪBAS
LIETOT FIZISKO SPĒKU UN SPECIĀLOS LĪDZEKĻUS
6.1. Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši viņa
dienesta kompetencei, ir tiesības:
6.1.1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kas traucē
Pašvaldības policijas pilnvaru izpildei, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem
paredzētos piespiedu līdzekļus;
6.1.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu
izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas
nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuras izpildes kontrole un
uzraudzība uzdota policijai;
6.1.3. izsaukt uz pašvaldības policijas iestādi jebkuru personu sakarā ar citām lietām
un materiāliem, kuru izskatīšana ir policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez
attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, materiālus nodod pašvaldības
Administratīvajai komisijai vai tiesai;
6.1.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LR
Administratīvo pārkāpumu kodeksu un novada domes saistošo Noteikumu
neievērošanu, likumdošanas paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt Pašvaldības
policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt personas apskati, mantu un dokumentu
izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un izdarīt citus likumā
noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī
piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktajā kārtībā nosūtīt protokolus pēc
pakļautības;
6.1.5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus un nodot tās
karaspēka daļas militārās iestādes komandieriem;
6.1.6. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas
dzīvesvietu vai bērnu iestādi un turēt tās policijas iestādē līdz nodošanai vecākiem
vai viņu aizstājējiem, vai arī bērnu iestādēm;
6.1.7. aizturēt uz rakstveida pieteikuma pamata personas, kuras atrodas savā
dzīvesvietā alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī un var nodarīt
kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās
palikt vienatnē ar šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai;
6.1.8. aizturēt personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savu
darbību var radīt briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem, un nogādāt viņas
ārstniecības iestādē;
6.1.9. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību;
6.1.10. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta kustību uz ielām un ceļiem, kā arī
personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūt no tiem, ja to prasa
sabiedrības drošības, personu dzīvības, viņu veselības un mantas aizsardzība;
6.1.11. likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā apsekot personas, lai konstatētu, vai
tās ir lietojušas alkoholiskos dzērienus, toksiskās vai narkotiskās vielas, vai nosūtīt
tās apsekošanai vai ekspertīzes izdarīšanai uz medicīnas iestādēm, ja atzinums
nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi
izskatītu par likumpārkāpumu izdarīšanu;
6.1.12. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka tā
vadītājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības; aizliegt lietot
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transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību;
atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kurām ir konstatētas alkohola,
toksisko vai narkotisko vielu lietošanas pazīmes, kā arī personas, kurām nav
dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas
transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un nodot tās Ceļu policijas darbiniekiem;
6.1.13. 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;
6.1.14. 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, nodot tās kompetentām iestādēm amatpersonām;
6.1.15. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļu vadītāju piekrišanu izmantot
juridiskām vai fiziskām personām piederošos 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 personu nogādāšanai uz policijas iestādi;
6.1.16. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot iestādēm, uzņēmumiem un
organizācijām piederošos vietējos sakaru līdzekļus;
6.2. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības lietot ieroci, fizisku spēku, speciālos
cīņas paņēmienus, roku dzelžus, sasiešanas līdzekļus, stekus un asaras izraisošas vielas,
ja tas nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par policiju” 13. un 14.
pantu (13. pants – Policijas darbiniekiem ir tiesības lietot fizisku spēku, speciālos cīņas
paņēmienus, speciālos līdzekļus (ķīmiskās vielas, priekšmetus vai mehānismus, kas
paredzēti pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai, bet nav
ieroči) un speciālos transportlīdzekļus, kā arī ievietot aizturētās 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, lai:
1) atvairītu uzbrukumu personām, policijas darbiniekiem un personām, kas pilda
dienesta pienākumus sabiedrības drošības garantēšanā un cīņā pret noziedzību;
2) atvairītu uzbrukumu ēkām, telpām, celtnēm un transportlīdzekļiem neatkarīgi no
to piederības vai atbrīvotu apbruņotu personu ieņemtos objektus;
3) atbrīvotu ķīlniekus;
4) novērstu masu nekārtības un sabiedriskās kārtības grupveida pārkāpumus;
5) aizturētu un nogādātu policijas iestādē likumpārkāpējus, kā arī savaldītu
aizturētās, arestētās, apcietinātās un notiesātās personas, ja tās nepakļaujas vai
pretojas policijas darbiniekiem vai ir pamats uzskatīt, ka tās var bēgt vai nodarīt
kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem vai sev;
6) pārtrauktu ļaunprātīgu nepakļaušanos likumīgām prasībām, kuras izvirza policijas
darbinieki vai citas personas, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības
garantēšanā vai cīņā pret noziedzību.
Fiziska spēka, speciālo cīņas paņēmienu, speciālo līdzekļu un speciālo
transportlīdzekļu lietošanas veidu un intensitāti, kā arī nepieciešamību ievietot
personas pagaidu turēšanas telpā, šim nolūkam paredzētajā transportlīdzeklī vai uz
laiku norobežotā pagaidu turēšanas vietā nosaka konkrētās situācijas raksturs un
personas individuālās iezīmes. Lietojot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus,
speciālos līdzekļus un speciālos transportlīdzekļus, maksimāli jāierobežo to
nodarītais kaitējums, kā arī jānodrošina cietušajiem pirmās palīdzības sniegšana, ja
tā ir nepieciešama. Ja fiziska spēka, speciālo cīņas paņēmienu, speciālo līdzekļu un
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speciālo transportlīdzekļu lietošanas rezultātā personai radies ievainojums vai
iestājusies tās nāve, policijas darbiniekam nekavējoties jāziņo par to tiešajam
priekšniekam, kas šo faktu dara zināmu attiecīgajai prokuratūras iestādei.
Aizliegts lietot speciālos līdzekļus (izņemot roku dzelžus un sasiešanas
līdzekļus), speciālos cīņas paņēmienus un speciālos transportlīdzekļus pret
sievietēm, personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm un mazgadīgām personām,
izņemot masu nekārtību vai sabiedriskās kārtības grupveida pārkāpumu laikā, kā arī
gadījumos, kad tiek apdraudēta citu personu dzīvība vai veselība vai kad tiek izrādīta
bruņota pretošanās vai izdarīts bruņots uzbrukums.
Policijai šajā likumā atļautos speciālos līdzekļu veidus, to glabāšanas,
nēsāšanas un lietošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas iekšlietu ministrs.
Likuma „Par policiju” 14. pants – Par šaujamieroča pielietošanu uzskatāms
mērķtiecīgs šāviens.
Policijas darbiniekam ir tiesības pastāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas
viņam izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām. Policijas darbinieka rīcībā esošo
šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumus un kārtību nosaka Latvijas
Republikas iekšlietu ministrs.
Policijas darbinieks ir tiesīgs pielietot šaujamieroci galējas nepieciešamības
situācijā, lai:
1) aizsargātu citas personas un sevi no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai var
nodarīt kaitējumu veselībai, novērstu mēģinājumu vardarbīgi iegūt šaujamieroci;
2) atbrīvotu ķīlniekus;
3) atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu policijas darbiniekiem vai citām
personām, kuras pilda dienesta pienākumus sabiedrības drošības garantēšanā un cīņā
pret noziedzību;
4) atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu apsargājamiem objektiem, telpām,
celtnēm, iestādēm, privāto tiesību juridiskajām personām un personu apvienībām;
5) aizturētu personu, kura izrāda bruņotu pretošanos vai kura pārsteigta smaga vai
sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas brīdī, vai izbēgusi no apcietinājuma, kā arī lai
aizturētu apbruņotu personu, kura atsakās izpildīt likumīgu prasību nodot ieroci vai
sprāgstvielas;
6) apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada
reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas policijas darbinieka
prasībai apstādināt transportlīdzekli un ja nav citas iespējas viņu aizturēt;
7) padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kurš apdraud cilvēka dzīvību vai veselību.
Policijas darbiniekam ir arī tiesības izmantot šaujamieroci, lai dotu trauksmes
signālu vai izsauktu palīdzību.
Pirms šaujamieroča pielietošanas ir jābrīdina par nodomu to darīt. Ja
nepieciešams, var izdarīt arī brīdinājuma šāvienu.
Bez brīdinājuma šaujamieroci var pielietot, ja uzbrukums ir pēkšņs vai
uzbrukumā tiek izmantoti ieroči, kaujas tehnika, jebkura veida mehāniskie
transportlīdzekļi, tas nepieciešams ķīlnieku atbrīvošanai, notiek bēgšana no
apcietinājuma, pielietojot ieroci vai izmantojot transportlīdzekli, vai notiek
apcietināto bēgšana no transportlīdzekļa tā braukšanas laikā.
Aizliegts pielietot un izmantot šaujamieročus vietās, kur to pielietošanas
rezultātā var ciest citas personas, kā arī aizliegts pielietot šaujamieročus pret
sievietēm un nepilngadīgām personām, izņemot gadījumus, kad tās izdara bruņotu
uzbrukumu, izrāda bruņotu pretošanos vai ar grupveida uzbrukumu apdraud citu
personu vai policijas darbinieku dzīvību.
Policijas darbiniekam ir tiesības izvilkt šaujamieroci un sagatavot to šaušanai,
ja viņš uzskata, ka konkrētajā situācijā nav izslēgta tā pielietošana vai izmantošana.
Ja aizturētā persona tīšām izdara negaidītas kustības vai citas bīstamas darbības,
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kuras policijas darbinieks var saprast kā vardarbības mēģinājumu, mēģina tuvoties
policijas darbiniekam tuvāk par viņa norādīto attālumu, policijas darbiniekam ir
tiesības pielietot šaujamieroci saskaņā ar šo likumu.
Visos šaujamieroču pielietošanas un izmantošanas gadījumos policijas
darbiniekam jādara viss iespējamais, lai garantētu citu personu drošību, kā arī lai
sniegtu cietušajiem nepieciešamo pirmo palīdzību. Par katru šaujamieroča
pielietošanas gadījumu atbildīgajai policijas iestādes amatpersonai nekavējoties
jāziņo prokuroram.
6.3. Pašvaldības policijas darbiniekam, pielietojot speciālo līdzekļu veidus un fiziska
spēka vai speciālo līdzekļu intensitāti, jāņem vērā konkrētā situācija, pārkāpuma
raksturs, kā arī likumpārkāpēja individuālās iezīmes, maksimāli ierobežojot nodarīto
kaitējumu vainīgajai personai. Ja fiziska spēka vai speciālo līdzekļu lietošanas dēļ ir
cietušais vai cietušie, Pašvaldības darbinieka pienākums – nekavējoties sniegt
medicīnisko palīdzību cietušajam vai cietušajiem un nekavējoties par to ziņot savam
tiešajam priekšniekam – novada domes priekšsēdētājam, kurš par notikušo paziņo
prokuratūrai. Par visiem speciālo līdzekļu lietošanas gadījumiem Pašvaldības policijas
darbiniekam rakstveidā jāziņo novada domes priekšsēdētājam vienas diennakts laikā.
6.4. Pašvaldības policijas darbiniekam aizliegts lietot speciālos cīņas paņēmienus, roku
dzelžu uzlikšanu, steku un asaru izraisošu vielu, kā arī dienesta suņa pielietošanu pret
sievietēm, personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm, nepilngadīgām personām,
izņemot gadījumus, kad tās izdara grupveida uzbrukumus, apdraud citu personu vai
policijas darbinieku veselību vai dzīvību, kā arī gadījumos, ja tās izdara pretošanos.
7.
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA TIESISKĀ AIZSARDZĪBA UN
DARBĪBAS GARANTIJAS
7.1. Policijas darbinieks ir Valsts varas pārstāvis, un likumīgās prasības un rīkojumi, ko
viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta pienākumus, visām personām ir obligāti
jāizpilda. Nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgajām prasībām ir sodāma.
Pašvaldības policijas darbinieka goda aizskaršana, pretošanās viņam, viņa veselības
vai dzīvības apdraudējums, kā arī rīcība, kas traucē viņam izpildīt dienesta pienākumus,
ir sodāma Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
Policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas dienesta pilnvaru
ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī nepakļaujas vai pretojas.
Policijas darbinieka prasības ir obligātas un rīcība ir saistoša jebkurai personai,
kamēr amatpersona, kas pilnvarota kontrolēt vai uzraudzīt viņa darbību, nebūs tās
apturējusi vai atcēlusi.
7.2. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot viņam uzliktos pienākumus, ir pakļauts
savam tiešajam priekšniekam – novada domes priekšsēdētājam. Ja Pašvaldības policijas
darbinieks ir saņēmis priekšnieka pavēli, rīkojumu vai norādījumu, kas ir pretrunā ar
likumu, viņš ievēro likuma prasības.
Policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un
kustību statūti un nolikumi vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi.
Partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību pārstāvju iejaukšanās
policijas darbībā ir aizliegta.
Profesionāls risks atzīstams par attaisnotu, ja Pašvaldības policijas darbinieks rīkojies
atbilstoši viņa rīcībā esošajai informācijai par faktiem un apstākļiem, bet likumīgais
mērķis nav bijis sasniedzams bez riska darbībām, un, ja viņš, pieļaudams risku, darījis
visu iespējamo kaitējuma novēršanai.
Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības pārsūdzēt tiesā par viņu pieņemtos
novada domes lēmumus, ja viņš uzskata, ka šie lēmumi nepamatoti ierobežo viņa
tiesības un pilnvaras, vai arī tie aizskar viņa cieņu.
Pašvaldības policijas darbinieks ir pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Latvijas
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Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Zaudējumi, kas nodarīti Pašvaldības policijas darbinieka vai viņa radinieku mantai
sakarā ar policijas darbinieka dienesta darbību, atlīdzināmi pilnā apmērā no budžeta
līdzekļiem.
Kaitējums, kas nodarīts Pašvaldības policijas darbinieka veselībai viņam izpildot
dienesta pienākumus, atlīdzināmi pilnā apmērā.
8. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA ATBILDĪBA
8.1. Policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Ja viņš ir pārkāpis fizisko personu tiesības, kā arī aizskāris to likumīgās
intereses, novada domei ir jāveic pasākumi šo tiesību atjaunošanai un nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanai.
8.2. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādu darbību, kas
saistīta ar spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu, cieņu pazemojošu apiešanos
un sodīšanu. Neviens policijas darbinieks nedrīkst atsaukties uz augstākas personas
rīkojumu vai tādiem izņēmuma apstākļiem kā karastāvoklis vai kara draudi, draudi
nacionālajai drošībai, valsts iekšējā politiskā nestabilitāte vai uz ārkārtējiem apstākļiem,
lai attaisnotu spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu
apiešanos un sodīšanu.
8.3. Apzināta nelikumīgas pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo Pašvaldības
policijas darbinieku no atbildības.
8.4. Kriminālsodu Pašvaldības policijas darbinieks izcieš saskaņā ar vispārējiem
noteikumiem, taču atsevišķi no pārējiem notiesātajiem.
8.5. Par administratīvo pārkāpumu Pašvaldības policijas darbinieks tiek saukts pie
administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
8.6. Sūdzības par Pašvaldības policijas darbinieka rīcību izskata novada dome noteiktajā
kārtībā. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pieņemto novada domes lēmumu,
viņš to var pārsūdzēt tiesā.
8.7. Par likuma neievērošanu, varas vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu,
dienesta pilnvaru pārsniegšanu, uzlikto pienākumu, šā Nolikuma neizpildīšanu vai par šo
pienākumu negodprātīgu veikšanu, Pašvaldības policijas darbinieks tiek saukts pie
disciplinārās, administratīvās, materiālās un kriminālatbildības. Pašvaldības policijas
darbinieka saukšana pie disciplinārās atbildības neatbrīvo viņu no iespējamās
administratīvās, materiālās un kriminālatbildības.
9. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS FINANSĒŠANA UN MATERIĀLTEHNISKĀ
APGĀDE
9.1. Pašvaldības policijas vajadzībām atbilstošas dienesta telpas ierāda Līgatnes novada
dome.
9.2. Pašvaldības policija tiek finansēta no Līgatnes novada domes budžeta līdzekļiem
saskaņā ar šim nolūkam nošķirtiem līdzekļiem.
9.3. Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Līgatnes novada dome.
10. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBAS KONTROLE UN UZRAUDZĪBA
10.1. Pašvaldības policijas darbību kontrolē Līgatnes novada domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības policijas darbinieks ne retāk kā vienu reizi mēnesī sniedz pārskatu par
savu darbu Līgatnes novada domes izpilddirektoram.
10.2. Uzraudzību par likuma ievērošanu Pašvaldības policijas darbībā veic Latvijas
Republikas Ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori.
Sēdes vadītājs
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