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APSTIPRINĀTS 

ar Ilūkstes novada domes 
27.03.2014. lēmumu Nr.168 

(prot.Nr.4, 77.&) 
 
„IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS” 

(reģ.Nr.1/2014) 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15. panta pirmās daļas 12. punktu,  
21. panta pirmās daļas 27. punktu  

un 41. panta pirmās daļas 2. punktu 
likuma "Par policiju" 19.panta devīto daļu 

 

1. Il ūkstes novada pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, 
kura darbojas Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, ir padota pašvaldības izpilddirektorei un 
darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts un 
pašvaldības institūcijām. 

2. Ilūkstes novada pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, 
veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem 
prettiesiskiem apdraudējumiem un tās darbs tiek organizēts balstoties uz Ilūkstes novada 
iedzīvotāju palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēktiesības, sociālo taisnību un 
atklātumu. 

3. Il ūkstes novada pašvaldības policijai ir: 

3.1. savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu pašvaldības policijas nosaukumu;  

3.2. sava veidlapa ar pašvaldības ģerboņa attēlu un tekstu „Latvijas Republika, Ilūkstes 
novada pašvaldība, Pašvaldības policija”, kur lejā norādīta juridiskā adrese, kontakttālrunis, 
faksa numurs, e-pasta adrese un pašvaldības norēķinu konts;  

3.3. var būt pašvaldības policijas karogs. 

4. Il ūkstes novada pašvaldības policijas pienākumi  attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
ir noteikti likumā "Par policiju", šajā Nolikumā un saskaņā ar  likuma "Par policiju" 19.panta 
otro un ceturto daļu: 

4.1. Ilūkstes novada pašvaldības policijas pienākumos ietilpst kontrole pār to, kā tiek 
izpildīti Ilūkstes novada pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu 
paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo saistošo noteikumu 
pārkāpšanu un to piedzīšana.  

4.2. Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana 
ir Valsts policijas kompetencē, Ilūkstes novada pašvaldības policijas darbinieks veic 
nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un 
nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai 
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likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas 
amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekam. 

5. Il ūkstes novada pašvaldības policijas darbinieka tiesības ir noteiktas likuma "Par 
policiju" 12.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 20., 21., 24., 26., 27. un 
28.punktā, kā arī citas noteiktās Ilūkstes novada pašvaldības policijas darbinieka kompetencē 
esošās tiesības šajā Nolikumā un  likumā "Par policiju". 

6. Il ūkstes novada pašvaldības policijas darbiniekam, pildot pienākumus, ir tiesības: 
6.1. lietot likuma "Par policiju" 19.panta sestajā daļā noteiktos speciālos līdzekļus minētā 

likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā; 

6.2. likuma "Par policiju" 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot 
speciālos līdzekļus; 

6.3. lietot noteikta parauga apliecību darba laikā un ārpus darba laika Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā, kuru izsniedz pašvaldība un kas tiek uzrādīta pēc personas 
pieprasījuma; 

6.4. izmantot dienesta transportu ar atšķirības zīmēm un bākugunīm, saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem. 

7. Il ūkstes novada pašvaldības policijas darbinieks ir atbildīgs par: 
7.1. šajā Nolikumā un likumā "Par policiju" noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi; 

7.2. pareizu administratīvo sodu piemērošanu un soda naudas piedziņu LR noteiktajā 
kārtībā; 

7.3. personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu vai tādas privātas informācijas  
saglabāšanu, kura iegūta, pildot dienesta pienākumus; 

7.4. lietvedības kārtošanu atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un  
dokumentu nodošanu arhīvā  pašvaldības noteiktā kārtībā; 

7.5. telpu, tehnisko vienību, materiālo vērtību un materiāltehniskās bāzes saglabāšanu; 

7.6. teicamu pašvaldības policijas tēla pārstāvēšanu publiskā telpā. 

8. Pašvaldības policijas darbības finansēšana, materiāli tehniskā nodrošināšana un 
darbinieku darba samaksa tiek veikta no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem Domes 
noteiktajā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9. Ilūkstes novada pašvaldības policijas finanšu ieņēmumus veido: 

9.1. no Pašvaldības policijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 

9.2. no Pašvaldības policijas kompetences ietvaros iekasētajiem naudas sodiem; 

9.3. no ziedojumiem, dāvinājumiem. 

10. Ilūkstes novada pašvaldības policija ne retāk kā reizi gadā iesniedz pašvaldībai 
pārskatu par pašvaldības policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu Domes un LR 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11. Sūdzības par pašvaldības policijas darbinieka rīcību izskata Dome. Ilūkstes novada 
pašvaldības policijas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā. 

12. Šajā nolikumā neatrunātos jautājumus, Ilūkstes novada Pašvaldības policija risina LR 
normatīvo aktu noteiktā kārtībā, kā arī saskaņā ar domes lēmumiem un domes priekšsēdētāja, 
domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora rīkojumiem. 

13. Nolikums stājas spēkā 2014. gada 27.martā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna 
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