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ar Rucavas novada domes  

2018. gada 22. februāra 

lēmumu (protokols Nr. 4, 2.4.) 

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

POLICIJAS NOLIKUMS  
  

Izdots saskaņā ar 

                                                                               likuma "Par policiju" 19.panta astoto daļu un 

19.06.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 

„Pašvaldības policijas paraugnolikums”. 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Rucavas novada pašvaldības policija (turpmāk – Pašvaldības policija) ir militarizēta, 

bruņota pašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, 

kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policija ir Rucavas novada 

domes izveidota struktūrvienība, kas risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas 

ar Valsts policiju un citām institūcijām. 

1.2. Pašvaldības policijas juridiskā adrese ir “Centra dzirnavas”, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV – 3477. 

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

Latvijas Republikas likums “Par policiju”, citi Latvijas Republikas normatīvie akti un 

starptautiskie līgumi, kam pievienojusies Latvijas Republika, Rucavas novada domes 

saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī šis nolikums. 

1.4.  Pašvaldības policijai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu Pašvaldības 

policijas nosaukumu, noteikta parauga veidlapas. 

 

2. Galvenie uzdevumi un pienākumi 

2.1. Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi Rucavas novada administratīvajā teritorijā: 

2.1.1.  nodrošināt personu un sabiedrības drošību; 

2.1.2.  novērst administratīvos pārkāpumus; 

2.1.3.  atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas 

administratīvos pārkāpumus; 

2.1.4. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, 

uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu 

noteikto pienākumu izpildē; 
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2.1.5.  atbilstoši savai kompetencei izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt 

administratīvos sodus. 

2.2. Pašvaldības policijas galvenie pienākumi Rucavas novada administratīvajā teritorijā: 

2.2.1.  atbilstoši savai kompetencei kontrolēt, kā tiek ievēroti Latvijas Republikas 

likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi un Rucavas novada 

domes saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā 

atbildība, atbilstoši savai kompetencei uzlikt naudas sodus par šo noteikumu 

pārkāpšanu un piedzīt tos, kā arī nepieciešamības gadījumā nosūtīt lēmumus 

piespiedu izpildei; 

2.2.2.  atbilstoši savai kompetencei novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības 

pārkāpumus. Ja ar Pašvaldības policijas spēkiem pārkāpumus novērst vai 

pārtraukt nav iespējams, piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā 

sadarbībā ar Valsts policiju; 

2.2.3. veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai. Ja ar Pašvaldības 

policijas spēkiem nav iespējams novērst likumpārkāpumu veicinošos apstākļus, 

informēt par tiem attiecīgās kompetentās institūcijas un sadarboties ar tām šo 

apstākļu novēršanā; 

2.2.4.  ja saņemtas ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura 

izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, veikt nepieciešamos pasākumus 

likumpārkāpuma novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas 

apsargāšanai, nekavējoties par to paziņot attiecīgajai Valsts policijas iestādei 

(darbiniekam), kā arī nodot tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus. 

Risinot šos jautājumus, Valsts policijas darbinieku norādījumi ir saistoši 

Pašvaldības policijas darbiniekam; 

2.2.5. sniegt neatliekamo palīdzību, tai skaitā neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai 

atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt neatliekamo palīdzību, tai skaitā 

neatliekamo medicīnisko palīdzību, nepilngadīgām personām, kuras palikušas 

bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības, līdz viņu nodošanai attiecīgajām 

institūcijām; 

2.2.6.  nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, 

vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai 

kompetentai institūcijai; 

2.2.7. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par 

administratīvajiem pārkāpumiem; 

2.2.8.  atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc 

palīdzības Pašvaldības policijā; 

2.2.9. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī 

pasākumiem, ko sakarā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts 

policijas vai citu kompetentu institūciju rakstveida pieprasījuma sniegt 

Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju, kā arī materiālus par 

pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas; 

2.2.10. Rucavas novada administratīvajā teritorijā piedalīties civilās aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā, glābšanas darbos, palīdzības sniegšanā cietušajiem; 

2.2.11. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu; 

2.2.12. uzraudzīt lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

bērniem izpildi; 

2.2.13. veikt citus pašvaldības uzdevumus, ja tas nav pretrunā ar likumu “Par policiju” 

un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

2.2.14. pastāvīgi pilnveidot savu darbību, sadarbojoties ar fiziskām un juridiskām 

personām, valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, kā arī sabiedriskajām 

organizācijām un ārvalstu organizācijām. 
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2.3.  Pašvaldības policija, risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts 

policiju, bet sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā atbalsta Valsts 

policiju un Drošības policiju. 

 

3. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības: 

3.1. Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot pienākumus atbilstoši savai kompetencei, ir 

tiesības: 

3.1.1.  pieprasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumu vai citu rīcību, kas traucē 

sabiedrisko kārtību un policijas darbinieka pilnvaru realizāciju, kā arī pielietot 

pret likumpārkāpēju paredzētos piespiedu līdzekļus; 

3.1.2.  pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus personām, kuras tiek turētas 

aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, kā arī pārbaudīt citus dokumentus, 

kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole 

un uzraudzība uzdota policijai; 

3.1.3.  izsaukt uz Pašvaldības policiju jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, 

kuru izskatīšana ir Pašvaldības policijas kompetencē. Ja pēc izsaukuma šīs 

personas bez attaisnojoša iemesla neierodas, likumdošanas aktos paredzētajos 

gadījumos un noteiktajā kārtībā veikt viņu piespiedu atvešanu; 

3.1.4. atbilstoši savai kompetencei sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus; 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā 

nogādāt Pašvaldības policijas vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt 

viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi 

aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā 

arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktajā kārtībā nosūtīt 

protokolus pēc piekritības; 

3.1.5.  atbilstoši savai kompetencei sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un 

piemērot administratīvos sodus par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu neievērošanu Rucavas novada administratīvajā teritorijā; 

3.1.6. atbilstoši savai kompetencei sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un 

piemērot administratīvos sodus Rucavas novada administratīvajā teritorijā, ja 

tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu 

stāvēšanu vai apstāšanos, ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

krasta kāpu aizsargjoslā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un 

transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā; 

3.1.7.  aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt speciāli iekārtotās telpās 

personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta vai 

apcietinājuma. Ja pašvaldības policijas rīcībā šādu speciāli iekārtotu telpu nav, 

minētās personas nogādājamas Valsts policijas iestādē; 

3.1.8.  aizturēt personas līdz 16 gadu vecumam, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu 

vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, līdz nodošanai vecākiem, aizbildņiem 

vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādei; 

3.1.9.  aizturēt līdz nodošanai kompetentām iestādēm personas, kuras pārkāpušas 

ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

noteikumu prasības; 

3.1.10. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko, 

psihotropo vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi 

pārvietoties vai orientēties vai kuras var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas 

sev. Ja tas nav iespējams, nogādāt šīs personas Pašvaldības policijas iestādē un 

turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām; 

3.1.11. pamatojoties uz rakstveida pieteikumu, aizturēt personas, kuras atrodas mājoklī 

alkohola, toksisko, psihotropo vai narkotisko vielu iespaidā un var nodarīt 
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kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī tad, ja apkārtējie cilvēki baidās 

palikt vienatnē ar šādu personu un nav cita pamata tās aizturēšanai, turēt šādas 

personas Pašvaldības policijas telpās līdz nogādāšanai ārstniecības iestādē 

atskurbšanai vai līdz apstākļu noskaidrošanai; 

3.1.12. aizturēt personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām 

darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem; turēt šīs 

personas Pašvaldības policijas telpās līdz nogādāšanai ārstniecības iestādē vai 

līdz nogādāšanai mājoklī; 

3.1.13. nogādāt Valsts policijas vai Pašvaldības policijā personas, kuras mēģinājušas 

izdarīt pašnāvību un noskaidrot notikušā apstākļus; 

3.1.14. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transportlīdzekļu vai gājēju satiksmi ielās un uz 

ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no 

tiem, ja tas saistīts ar sabiedrības drošību, personu dzīvību un veselību, mantas 

vai īpašuma aizsardzību, kā arī izmeklēšanu; 

3.1.15. likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā apsekot personas, lai konstatētu, vai šīs 

personas ir lietojušas alkoholu, toksiskās, psihotropās vai narkotiskās vielas, vai 

arī nosūtīt tās apsekošanai vai ekspertīzes izdarīšanai uz ārstniecības iestādēm, ja 

nepieciešams atzinums, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu un 

objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu; 

3.1.16. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats aizdomām, ka tā 

vadītājs pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības. Aizliegt 

personai lietot transportlīdzekli, kura tehniskais stāvoklis apdraud transporta 

satiksmes drošību vai kura izplūdes gāzes atmosfērā pārsniedz pieļaujamās 

normas; atstādināt no transportlīdzekļa vadīšanas personas, kurām ir konstatētas 

alkohola, toksisko, psihotropo vai narkotisko vielu lietošanas pazīmes, 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 ja nav transportlīdzekļa reģistrāciju 

vai īpašumtiesības apliecinoša dokumenta un citādi nav iespējams konstatēt 

transportlīdzekļa lietošanas likumību; 

3.1.17. ierobežot vai aizliegt remontdarbu un celtniecības darbu, kā arī citu darbu 

veikšanu uz ielām un ceļiem, ja netiek ievērotas prasības sabiedrības drošības un 

transporta satiksmes drošības garantēšanai; 

3.1.18. 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; 

3.1.19. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot fiziskām 

vai juridiskām personām piederošus transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu 

diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību transportlīdzekļus, 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; 

3.1.20. amata pildīšanas vajadzībām bez atlīdzības izmantot fiziskām un juridiskām 

personām piederošus vietējo sakaru līdzekļus; 

3.1.21. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību plašsaziņas līdzekļus, lai 

noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kuras to 
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izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī veiktu 

likumpārkāpumu profilaksi; 

3.1.22. pieprasīt un saņemt bez maksas no publiskām personām un privātpersonām 

informāciju, dokumentus un citus materiālus; 

3.1.23. izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

3.2.  Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par policiju” 13.pantu un 19.panta sesto daļu 

Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības lietot fizisku spēku, roku dzelžus, asaras 

izraisošas vielas, stekus, sasiešanas līdzekļus, dienesta suņus tādā pašā kārtībā, kāda 

noteikta Valsts policijas darbiniekam. 

3.3. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības Latvijas Republikas iekšlietu ministra 

noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un Latvijas Republikas likuma 

“Par policiju” 14. pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot tos. 

 

4. Pašvaldības policijas darba organizācija un vadība: 

4.1. Pašvaldības policijas struktūru un darbinieku skaitu nosaka Rucavas novada dome. 

4.2. Pašvaldības policijas sastāvu var veidot Pašvaldības policijas priekšnieks, vecākie 

inspektori un inspektori. 

4.3. Pašvaldības policijas darbu organizē un vada Pašvaldības policijas priekšnieks, kurš 

pakļauts Rucavas novada domes izpilddirektoram. Pašvaldības policijas priekšnieku 

pieņem darbā un ar viņu izbeidz darba tiesiskās attiecības Rucavas novada domes 

izpilddirektors pēc Rucavas novada domes lēmuma. 

4.4. Pašvaldības policijas priekšnieks: 

4.4.1. veic Pašvaldības policijas vispārējo vadību un personīgi atbild par tās uzdevumu 

izpildi, nosaka darba organizācijas un darbības prioritāros virzienus; 

4.4.2. sagatavo Pašvaldības policijas iekšējo normatīvo aktu projektus un nodod tos 

apstiprināšanai; 

4.4.3.    izdod rīkojumus, dod norādījumus un kontrolē to izpildi: 

4.4.3.1. par darba laika organizāciju; 

4.4.3.2. par darbinieku amata aprakstā noteikto pienākumu izpildes organizāciju; 

4.4.3.3. par materiālo vērtību lietošanu. 

4.5. Pašvaldības policijas vecākais inspektors: 

4.5.1. aizvieto Policijas priekšnieku tā prombūtnes laikā un pilda viņa pienākumus; 

4.5.2. veic darbu atbilstoši šim nolikumam, amata aprakstam, darba līgumam, kā arī                    

pilda citus pienākumus. 

4.6. Pašvaldības policijas inspektors: 

4.6.1. veic darbu atbilstoši šim nolikumam, amata aprakstam, darba līgumam, kā arī pilda 

citus pienākumus. 

 

5. Personālsastāvs: 

5.1. Pašvaldības policijas darbinieks ir amatpersona, kura ieņem noteiktu amatu Pašvaldības 

policijā ar atbilstošu amata pakāpi (1.pielikums). 

5.2.  Pašvaldības policijas darbinieka amatā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus no 18 gadu 

vecuma, kuri pārvalda valsts valodu un kuri, ņemot vērā viņu izglītību, profesionālās un 

personiskās īpašības, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi pildīt 

Pašvaldības policijā veicamos pienākumus. 

5.3.  Pašvaldības policijas darbinieka amatā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par 

tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem. 

5.4. Pirms pašvaldības policijas darbinieku iecelšanas amatā Latvijas Republikas iekšlietu 

ministra noteiktajā kārtībā tiek pārbaudīta viņu atbilstība ieņemamajam amatam; 

5.5. Pašvaldības policijas darbiniekus, pieņem darbā un atlaiž no amata Rucavas novada 

domes izpilddirektors. 
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5.6.  Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, slēdz ar Rucavas novada domi 

rakstveida darba līgumu. 

5.7. Pašvaldības policijas darbinieks savus darba pienākumus pilda iekšlietu ministra 

apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā. Formas tērpu Pašvaldības policijas 

darbiniekam izsniedz bez maksas. 

5.8. Pašvaldības policijas darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Rucavas 

novada domi, apliecība, formas tērps un citi izsniegtie darba līdzekļi ar nodošanas–

pieņemšanas aktu jānodod Pašvaldības policijas priekšniekam. 

 

6. Tiesiskā un sociālā aizsardzība: 

6.1. Pašvaldības policijas darbinieks ir valsts varas un pašvaldības pārstāvis, kura godu, cieņu, 

dzīvību un veselību no apdraudējumiem aizsargā Latvijas Republikas likumi, kas 

reglamentē arī profesionālā riska tiesiskos nosacījumus. Pašvaldības policijas darbinieku 

tiesisko aizsardzību, darbības garantijas un atbildību nosaka Latvijas Republikā spēkā 

esošie normatīvie akti. 

6.2. Pašvaldības policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski politisko      

organizāciju un kustību vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi. Partiju un citu sabiedriski 

politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju iejaukšanās Pašvaldības policijas darbībā ir 

aizliegta. 

7. Pašvaldības policijas manta un finanšu līdzekļi, tiesiskuma nodrošināšana: 

7.1.  Pašvaldības policijas manta ir Rucavas novada domes manta, kas atrodas Pašvaldības 

policijas valdījumā. 

7.2.  Pašvaldības policijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru nosaka 

ikgadējā budžetā, kuru apstiprina Rucavas novada dome. 

7.3.  Pašvaldības policijas priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus pašvaldības policijas 

darbinieku lēmumus. 

7.4. Pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

privātpersona apstrīd Pašvaldības policijas priekšniekam, kurš vada Pašvaldības 

policijas darbu. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā. 

7.5. Pašvaldības policija reizi gadā iesniedz Rucavas novada domei pārskatu par Pašvaldības 

policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu (ja tādi ir piešķirti). 

8. Pašvaldības policijas darbinieka atbildība: 

8.1.Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs likumos un citos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldības policijas darbinieks ir pārkāpis personu 

tiesības un aizskāris to likumīgās intereses, Rucavas 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 vai sodīšanu.       

Neviens Pašvaldības 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 vai sodīšanu. 

8.3.Ja Pašvaldības policijas darbinieks saņēmis sava vai augstāka priekšnieka rīkojumu,   

norādījumu vai pavēli, kas ir pretrunā ar likumu, viņš ievēro likuma prasības. Apzināta 

nelikumīgas pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo Pašvaldības policijas darbinieku no 

atbildības.          

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   (personīgai paraksts)           Jānis Veits 
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        1. pielikums  

 

AMATU ATŠĶIRĪBAS ZĪMES 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                       Pašvaldības policijas priekšnieks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības policijas inspektors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Rucavas novada domes priekšsēdētājs                 (personīgais paraksts)                               Jānis Veits 
 

 

  



8 

 

2. pielikums 

Rucavas novada pašvaldības 

policijas nolikumam 

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 

DARBINIEKU FORMAS TĒRPS 
 

1. Vispārīgie nosacījumi. 
1.1.Rucavas novada pašvaldības policijas darbinieki (turpmāk RNPP) saskaņā ar šo 

nolikumu un pēc darba līguma noslēgšanas brīža ir tiesīgi saņemt un atbilstoši prasībām nēsāt 

formas tērpu. 

1.2.RNPP formas tērpa virsdrēbēm ir noteikta melnā krāsa, apaviem, krekliem melna 

un balta krāsa. 

 

2. Formas tērpi iedalās pa sezonām - vasaras un ziemas. 

2.1.RNPP darbinieki pāriet uz vasaras (pavasarī) vai ziemas (rudenī) formas tērpa 

nēsāšanu pēc saskaņošanas ar RNPP priekšnieku. 

2.2.Vasaras formas tērps sastāv no vasaras cepures ar nagu, ar uzrakstu “pašvaldības 

policija” vai “policija”, uzvalka vai biksēm (svārki), krekla (baltas vai melnas krāsas), t-krekla 

(balta vai melnas krāsas) vai krekla ar īsām piedurknēm, kaklasaite, melnām kurpēm un 

vasaras zābakiem, melnas jostas, dzeltenzaļas atstarojošas vestes, operatīvās vestes. 

2.3.Vasaras formas tērpu atļauts nēsāt bez galvassegas un bez kaklasaites, saskaņojot 

ar RNPP  priekšnieku. 

2.4.Ziemas formas tērps sastāv no adītas cepures ar uzrakstu “policija”, siltās virsjakas 

ar uzrakstu “pašvaldības policija”, uzvalka vai biksēm (kombinezona), pulovera un krekla, 

zābakiem, melnas jostas, atstarojošas vestes. 

 

3. Nēsājot formas tērpu, aizliegts. 
3.1.Formas tērpa priekšmetus jaukt ar civilo apģērbu. 

3.2.Dienesta pienākumus pildīt netīrā, nekārtīgā, saplēstā, negludinātā formas tērpā vai 

bez atšķirības zīmēm. 

 

4. Atšķirības zīmju izvietojums uz formas apģērba. 
4.1.Atšķirības zīmes vienādi izvietojamas uz vasaras un ziemas formas tērpa. 

4.2.Uzšuve ar Rucavas novada ģerboni un uzrakstu “Rucavas novada pašvaldības 

policija” izvietojama uz formas tērpa kreisās piedurknes, zem pleca līnijas nošuves. 

4.3.Uzšuve ar pašvaldības policijas darbinieka uzvārdu un vārda pirmo burtu var būt  

izvietojama uz formas tērpa krūts, labā pusē. 

4.4.Uzšuve ar uzrakstu “pašvaldības policija” vai “policija” formas tērpam izvietojama 

krūts kreisajā pusē. 

4.5.Cepurei priekšā pa vidu uzraksts “pašvaldības policija ”vai “policija”; 

4.6.Policijas darbinieks atbilstoši ieņemtajam amatam nēsā uz formas tērpa abu plecu 

uzplečiem amata atšķirības zīmes. 

 

5. Rucavas novada pašvaldības policijas darbinieku amata atšķirības zīmes. 
     5.1.Policijas priekšnieks – divas lielas (izšūtas zelta krāsā) sešstūra zvaigznes 

izvietotas vienā    rindā gareniski pa uzpleča vidu un Rucavas novada ģerbonis. 

5.1.Vecākais inspektors - trīs mazas (izšūta zelta krāsā) sešstūru zvaigznes ar sešiem 

maziem stariem izvietotas pa vidu uzplečiem; 

    5.1.Inspektors – divas mazas (izšūta zelta krāsā) sešstūru zvaigznes ar sešiem maziem 

stariem izvietotas pa vidu uzplečiem; 

    6. Rucavas novada pašvaldības policijas darbinieku nodrošināšana ar formas tērpu. 
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6.1.Visi Rucavas novada pašvaldības policijas darbinieki, kuri ieņem amatus un kam 

noteikta amata pakāpe saņem bezmaksas formu saskaņā ar tabulā norādītiem formas tērpa 

elementa nosaukumiem, skaitu un to paredzamo nēsāšanas laiku (skat. 1.tabulu). 

6.2.Formas tērpa elementa, ja tie neatkarīgi no nēsātāja ir kļuvuši nēsāšanai nederīgi 

līdz nēsāšanas termiņa izbeigšanai, tad atsevišķos gadījumos tiek pieņemts lēmums par tā 

ātrāku atjaunošanu, pamatojoties uz darbinieka ziņojuma un aktu, ko sastāda komisija. 

6.3.Ja kāds formas tērpa elements nēsātāja vainas dēļ ir kļuvis nēsāšanai nederīgs vai 

pazaudēts, tad to policists iegādājas no saviem līdzekļiem. 

6.3.Pašvaldības policijas darbinieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības nodod 

nenolietotu formu vai atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību. 

 

1.tabula  

Nr.p.k. Formas tērpa elementa nosaukums Skaits (gab.)    Nēsāšanas laiks (gadi) 

1.  Vasaras cepure ar nagu 1 2 

2.  Ziemas cepure ar nagu 1 2 

3.  Adīta cepure 1 2 

4.  Uzvalks 1 3 

5.  Ziemas virsjaka 1 3 

6.  Ziemas bikses 1 3 

7.  Pulovers 1 2 

8.  Kombinezons/puskombinezons 1 3 

9.  Vasaras bikses 1 1 

10.  Svārki 1 1 

11.  Krekls (melns) ar īsām vai garām 

piedurknēm 

1 1 

12.  Krekls (balts) ar īsām vai garām 

piedurknēm 

1 1 

 

13.  Polo krekls (melns)  2 1 

14.  Polo krekls (balts) 1 1 

15.  Kaklasaite (karmīnsarkana) 1 1 

16.  Kurpes 1 1 

17.  Zābaki (ziemas) 1 2 

18.  Zābaki 1 2 

19.  Šalle 1 5 

20.  Cimdi 1 2 

21.  Siksna 1 3 

22.  Operatīvā veste 1 2 

23.  Amata atšķirības zīmes 2 1 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)         Jānis Veits 
 

 

 


