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I. Vispārīgie noteikumi
1. Talsu novada pašvaldības policija (turpmāk tekstā - PP) ir pašvaldības sabiedriskās kārtības
uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Talsu novada administratīvajā
teritorijā, ir pakļauta Talsu novada domei, un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts
policijas iestādēm un citām institūcijām.
2. Pašvaldības policija ir izveidota pēc teritoriālā principa. Talsu novada pašvaldība izstrādā šo
nolikumu saskaņā ar likuma “Par policiju” 19.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.397
“Pašvaldības policijas paraugnolikums”.
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

3. Pašvaldības policija tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums "Par
policiju", Talsu novada pašvaldības apstiprinātais pašvaldības policijas nolikums, saistošie
noteikumi, citi normatīvie akti un pieņemtie lēmumi.
5. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu
un pilda likumā “Par policiju” noteiktos pienākumus Talsu novada administratīvajā teritorijā.
6. Pašvaldības policijas darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.
7. Pašvaldības policijai ir sava veidlapa un zīmogs.
8. Pašvaldības policiju bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldības policijas priekšnieks.
II. Pašvaldības policijas darba organizācijas un darbības principi
9. Pašvaldības policijas darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības,
sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību.
10. Pašvaldības policija aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses neatkarīgi no to
pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un
vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības.

11. Izslēgts ar 26.11.2009.
12. Pašvaldības policija ar savu darbību nodrošina personu tiesību un brīvību ievērošanu. Šo
tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā
kārtībā. Ikreiz, kad policijai nākas ierobežot personu tiesības un brīvības, policijas darbinieks
sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato katru konkrēto ierobežojumu. Šādos gadījumos pēc
personu pieprasījuma policijas darbiniekam jānosauc savs uzvārds, amats un darbavieta, kā arī
jāuzrāda darba apliecība.
13. Pašvaldības policija dod iespēju aizturētajām personām realizēt tiesības uz juridisko palīdzību,
un, ja šīs personas vēlas, nekavējoties paziņo viņu atrašanās vietu ģimenei un darbavietas vai
mācību iestādes administrācijai. Pašvaldības policija nodrošina aizturēto personu veselības
aizsardzību, veic neatliekamus pasākumus medicīniskās palīdzības sniegšanai.
III. Pašvaldības policijas pienākumi
14. Policijas darbinieka pienākums ir visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no viņa
ieņemamā amata, atrašanās vietas un laika gadījumā, ja pie viņa griežas personas ar pieteikumu
vai ziņojumu par notikumu, kurš apdraud personu un sabiedrības drošību, kā arī pašam konstatējot
tādu notikumu, veikt iespējamos 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.
15. Pašvaldības policijas priekšnieka, priekšnieka vietnieka, vecākā inspektora un inspektora
pienākumi Talsu novada teritorijā ir:
15.1. likumpārkāpumu profilakse;
15.2. par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un
konvojēšana;
15.3. kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru
pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo
noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
15.4. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un
noziedzības apkarošanā;
15.5. tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt
kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata
jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību;
15.6. ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana
ir Valsts policijas kompetencē, veikt nepieciešamos pasākumus tā novēršanai,
pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņojot
attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodot tai likumpārkāpēju un
attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu
norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekiem;
16.7.aktīvi sekot, lai netiktu bojāti pašvaldībai piederošie īpašumi, kā arī pašvaldības
teritorijā tiktu ievērotas Talsu novada intereses;
15.8. veikt citus pašvaldības amatpersonu uzdotos uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar
likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

IV. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības
16. Pašvaldības policijas priekšniekam, priekšnieka vietniekam, vecākajam inspektoram un
inspektoram savas kompetences ietvaros ir tiesības:
16.1.prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē policijas
pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;
16.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu,
personību apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to
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tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota
policijai;
16.3. veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz policijas iestādi
jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir policijas
kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma,
likumā noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu;
16.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir Talsu
novada pašvaldības policijas vai Talsu novada pašvaldības administratīvās komisijas
kompetencē;
16.5. likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt policijas iestādē likumpārkāpējus,
izdarīt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati,
administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus
administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem
administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības;
16.6. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un nodot tās
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
16.7. aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt speciāli iekārtotās telpās
personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta,
apcietinājuma;
16.8. 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 bērnu iestādēm;
16.9. aizturēt līdz nodošanai kompetentām iestādēm personas, kas pārkāpušas ārvalstnieku
un bezvalstnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu prasības;
16.10. nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko,
psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi
pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja
tas nav iespējams, — nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās
līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām;
16.11. aizturēt uz rakstveida pieteikuma pamata personas, kuras atrodas mājoklī alkohola,
narkotisko, psihotropo 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, kā arī uzturēt tādas
personas policijas iestādē līdz atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai, bet ne ilgāk
par 12 stundām;
16.12. ja pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt
kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas (turpmāk — aizsargājamā
persona) dzīvībai, brīvībai vai veselībai, uz rakstveida pieteikuma pamata pieņemt
lēmumu, kas uzliek par pienākumu pilngadīgai personai, kura rada draudus, atstāt
mājokli, kur pastāvīgi dzīvo aizsargājamā persona, neatgriezties un neuzturēties šajā
mājoklī un tā tuvumā (turpmāk — policijas lēmums par nošķiršanu) tuvāk par lēmumā
noteikto attālumu uz laiku līdz astoņām dienām no lēmuma pieņemšanas brīža.
Policijas lēmumā par nošķiršanu var noteikt arī aizliegumu personai, kas rada draudus,
kontaktēties ar aizsargājamo personu;
16.13. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un
kuras ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem;
16.14. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un
noskaidrot notikušā apstākļus;
16.15. novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos
līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības
apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai
transportlīdzekļus, kā arī, izmantojot tehniskos līdzekļus, novērot policijas iestāžu
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ēkas, telpas un teritoriju, policijas apsargājamos objektus, lai nodrošinātu policijas
iestāžu ēku, telpu un teritorijas apsardzi, aizturēto personu un apsargājamo objektu
drošību;
16.16. ar attiecīgā valdītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un tajās esošos
priekšmetus;
16.17. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā
arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa
sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī
izmeklēšanas intereses;
16.18. nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai
toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar
ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai,
portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādāt šīs personas
pārbaudes izdarīšanai ārstniecības iestādē, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu
vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma
izdarīšanu;
16.19. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka
transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu
prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt
lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību;
atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā,
narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, 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 nav
transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un citādi
nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību;
16.20. 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;
16.21. 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;
16.22. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm,
privātpersonām vai personu apvienībām 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
neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē;
16.23. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm
piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus;
16.24. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību masu informācijas līdzekļus, lai
noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas,
meklētu noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu
profilaksi;
16.25. pieprasīt un saņemt bez maksas no publiskām personām un privātpersonām
informāciju, dokumentus un citus materiālus;
16.26. apturēt atpūtas kuģi un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka vadītājs pārkāpis
noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos; veikt pārbaudi, ja ir
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konstatēts, ka kuģošanas līdzeklis vai tā motors izsludināts meklēšanā, vai rodas
pamatotas aizdomas, ka kuģošanas līdzekļa identifikācijas numurs, motora numurs,
reģistrācijas dokumenti vai personas vadītāja apliecība ir viltota; atstādināt no atpūtas
kuģa vadīšanas personu, kura ir alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko, citu
apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu
ietekmē vai ir tādā slimības vai noguruma pakāpē, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspēju
un ūdens satiksmes drošību; atstādināt no atpūtas kuģa vadīšanas personu, kurai nav
dokumentu, kas apliecina kuģošanas līdzekļa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas
līdzeklis ir jāreģistrē), vai attiecīgā kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības (ja tāda ir
nepieciešama); aizliegt izmantot atpūtas kuģi, kas nav tehniskā kārtībā, nav apgādāts ar
nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem, kā arī atpūtas kuģi, kuru
nepieciešams reģistrēt un kuram nav šim nolūkam paredzētajās vietās norādītas valsts
reģistrācijas numura zīmes vai nosaukums; ja nepieciešams, nogādāt atpūtas kuģi
tuvākajā atpūtas kuģiem paredzētajā piestātnē, ja ir konstatēts, ka kuģošanas līdzekļa
vadītājs nav ievērojis noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;
16.27. izdarīt kontrolpirkumu, kā arī iesaistīt tā izdarīšanā citu personu, tajā skaitā
nepilngadīgu, lai novērstu un atklātu administratīvos pārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus;
16.28. likumā “Par policiju” 13.pantā noteiktajā kārtībā, 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;
16.29. pildot likumā “Par policiju” otrās daļas 6.punktā minēto pienākumu, pašvaldības
policijas darbiniekam ir arī šā likuma 12.panta pirmās daļas 13.1 punktā (veikt to
personu uzskaiti, attiecībā uz kurām pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu) un
16.punktā (jebkurā diennakts laikā iekļūt dzīvoklī bez tajā dzīvojošo atļaujas (ja
nepieciešams, lietojot fizisku spēku) gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā
vai apdraudēta citu personu dzīvība; jebkurā diennakts laikā iekļūt nedzīvojamās telpās
un zemes gabalu teritorijā (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku), izņemot tās
nedzīvojamās telpas un zemes gabalu teritoriju, kam ir eksteritoriāls vai speciālā režīma
statuss, gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā, apdraudēta citu personu
dzīvība, ir pamatotas aizdomas, ka tajā atrodas persona, kura tiek turēta aizdomās,
apsūdzēta vai notiesāta par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un izvairās
no izmeklēšanas, tiesas vai soda izciešanas, vai bezvēsts prombūtnē esoša nepilngadīga
persona, kā arī stihisko nelaimju un citu ārkārtēju notikumu gadījumos, kad apdraudēta
personu un sabiedrības drošība. Ikreiz, kad policijas darbinieki šajā pantā paredzētajos
gadījumos ir iekļuvuši personu dzīvoklī pret iemītnieku gribu vai lietojot fizisku spēku,
par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā rakstveidā jāziņo prokuroram.
Jebkurā citā gadījumā iekļūšana dzīvojamās un citās telpās ir pieļaujama tikai likumā
noteiktajos gadījumos uz tiesneša lēmuma pamata vai neatliekamos gadījumos ar
prokurora piekrišanu kratīšanas izdarīšanai) minētās tiesības, kā arī tiesības pieņemt
policijas lēmumu par nošķiršanu;
16.30. pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā likuma “Par policiju” 14.pantā
noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus;
16.31. veikt transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa un pieņemt lēmumu par
transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu;
16.32. veikt kontroli par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu
Talsu novadā un izskatīt administratīvo pārkāpuma lietas par šo noteikumu
neievērošanu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantā,
149.29 panta otrajā daļā un 149.31 panta astotajā daļā.
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)
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V. Pašvaldības policijas darba organizācija
17. Pašvaldības policija ir iekļauta Talsu novada pašvaldības sastāvā, bet darba organizācijas
jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju.
18. Pašvaldības policijas struktūru un darbinieku skaitu nosaka Talsu novada dome.
19. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, kurš pakļauts Talsu novada domes
izpilddirektora vietniekam administratīvajos un finanšu jautājumos.
20. Pašvaldības policijas darbības tiesiskumu nodrošina tās priekšnieks.
21. Policijas priekšnieks ir atbildīgs par policijai uzdoto pienākumu un funkciju izpildi.
22. Pašvaldības policijas priekšniekam var būt vietnieks. Pašvaldības policijas sastāvā ir vecākie
inspektori un inspektori. Ieceļot personas pašvaldības policijas amatos, darba devējs ir tiesīgs
noteikt pārbaudes laiku Darba likumā noteiktajā kārtībā.
(Talsu novada domes 26.11.2009. lēmuma nr.457 un 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)
)

221. Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem ir noteiktas amata atšķirības zīmes
(attēlojums un apraksts pielikumā Nr. 1).
(Talsu novada domes 14.04.2011. lēmuma nr.285 redakcijā)

23. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus ieceļ amatā Talsu novada domes
izpilddirektors, pēc tam, kad saņemta iekšlietu ministra piekrišana. Pašvaldības policijas
priekšnieku un viņa vietniekus atbrīvo no amata Talsu novada domes izpilddirektors pēc savas
iniciatīvas vai pēc iekšlietu ministra pieprasījuma, kas domei jāizskata septiņu dienu laikā.
24. Talsu novada domes izpilddirektoram ir tiesības līdz dienai, kad dome izskata jautājumu par
pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieku atbrīvošanu no amata, atstādināt minētās
amatpersonas no amata pienākumu pildīšanas.
25. Pašvaldības policijas priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus pašvaldības policijas
darbinieku lēmumus.
26. Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu pašvaldības
policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību.
27. Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt
Talsu novada domē un Talsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
28. Pašvaldības policijas priekšnieks ne retāk kā reizi gadā iesniedz domes izpilddirektora
vietniekam administratīvajos un finanšu jautājumos pārskatu par pašvaldības policijas funkciju
izpildi.
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

29. Pašvaldības policija Talsu novadā tiek izveidota kā pašvaldības policijas grupa. Pašvaldības
policijas grupas rīcībā ir dienesta telpas, sakaru līdzekļi, transports, kā arī speciālie līdzekļi.
30. Likumā noteiktajā kārtībā aizturēt un turēt pašvaldības policijas speciāli iekārtotās telpās
apsardzībā personas, kuras tiek turētas aizdomās par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, ne
ilgāk kā uz četrām stundām.
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

31. Aizliegts pašvaldības policijas speciāli iekārtotās telpas izmantot personu atskurbināšanai. Uz
šīm dienesta telpām nogādātās personas aizliegts atstāt bez pašvaldības policijas darbinieka
uzraudzības.
32. Pašvaldības policijas darbiniekam var atļaut ar Talsu novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu glabāt speciālos līdzekļus viņa dzīvesvietā saskaņā ar šo speciālo līdzekļu glabāšanas
noteikumiem.
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

33. Pašvaldības policijas darbinieks savus dienesta pienākumus pilda vienotā Talsu novada
pašvaldības policijas formas tērpā, pie kura redzamā vietā uz kreisās rokas ir piestiprināta Talsu
novada pašvaldības policijas atšķirības zīme, nosaukums, darbinieka uzvārds ir piestiprināts labajā
pusē (priekšpusē), darbinieka amata apzīmējumi ir piestiprināti uz pleciem un struktūrvienības
nosaukums “policija” ir piestiprināts kreisajā pusē (priekšpusē).
(Talsu novada domes 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)
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34. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi darba apliecību, kuru
izsniedz Talsu novada dome.
35. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Talsu novada teritorijā ārpus dienesta pienākumu
veikšanas laika, uzrādot savu darba apliecību, izmantot šajā nolikumā paredzētās tiesības.
VI. Pašvaldības policijas personāls
36. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu pašvaldības policijas
struktūrvienībā, un ir nokārtojusi atestācijas pārbaudījumu.
37. Pašvaldības policijas darbā pieņem Latvijas pilsoņus no 18 gadu vecuma, kuri pārvalda valsts
valodu un kuri, ņemot vērā viņu izglītību, personiskās īpašības, fizisko sagatavotību un veselības
stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt pašvaldības policijā veicamos pienākumus.
38. Pašvaldības policijas darbā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziedzīgiem
nodarījumiem.
39. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz rakstveida darba līgumu ar Talsu
novada domes izpilddirektoru. Darba līgumā tiek paredzēta pašvaldības policijas darbinieka darba
pienākumi, tiesiskā aizsardzība, izdienas piemaksas, atbildība u.c.
40. Pašvaldības policijas priekšniekam un vietniekam nepieciešama augstākā izglītība un
atbilstoša darba pieredze.
(Talsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.457 un 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

41. Pirms pašvaldības policijas darbinieka iecelšanas amatā viņa atbilstību darbam pašvaldības
policijā pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbinieku.
42. 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, kā arī domes lēmumi.
VII. Pašvaldības policijas finansēšana un materiāltehniskā apgāde
43. Pašvaldības policija un tās apakšvienības tiek finansētas no pašvaldību līdzekļiem, bet to
materiāltehnisko apgādi veic pašvaldību iestādes un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija par
pašvaldību līdzekļiem.
VIII. Pašvaldības policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība,
darbības garantijas un atbildība
44. Pašvaldības policijas darbinieku godu, cieņu, dzīvību un veselību no apdraudējumiem aizsargā
likums.
45. Pašvaldības policijas darbinieks ir valsts varas pārstāvis, un likumīgās prasības un rīkojumi, ko
viņš izvirzījis vai devis, pildot dienesta pienākumus, visām personām ir obligāti jāizpilda.
46. Nepakļaušanās pašvaldības policijas darbinieka likumīgajām prasībām vai pretošanās viņam ir
sodāma likumā noteiktajā kārtībā.
47. Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas dienesta
pilnvaru ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī nepakļaujas un pretojas.
48. Zaudējumi, kas nodarīti pašvaldības policijas darbinieka vai viņa tuvāko radinieku (ģimenes
locekļu) sakarā ar pašvaldības policijas darbinieka dienesta darbību, kaitējumu, kas nodarīts
pašvaldības policijas darbinieka veselībai, viņam pildot dienesta pienākumus, atlīdzina saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
49. Pašvaldības policijas darbinieks ir obligāti apdrošināms par pašvaldības līdzekļiem.
50. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību atbild likumā un citos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
51. Ja pašvaldības policijas darbinieks ir pārkāpis personu tiesības un aizskāris to likumīgās
intereses, tas atbild likumā noteiktajā kārtībā.
52. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādas darbības, kas saistīta ar
spīdzināšanu vai citāda veida cietsirdīgu, necilvēcīgu, cieņu pazemojošu izturēšanos un sodīšanu.
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53. Neviens pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst atsaukties uz augstākstāvošas amatpersonas
rīkojumu, jebkādiem izņēmumiem vai ārkārtējiem apstākļiem, lai attaisnotu spīdzināšanu vai
citāda veida cietsirdību, necilvēcīgu vai cieņas pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu.
54. Ja pašvaldības policijas darbinieks saņēmis sava vai augstākstāvoša priekšnieka, vai arī
pašvaldības rīkojumu vai pavēli, kas ir pretrunā ar likumu, viņš ievēro likuma prasības.
55. Apzināta nelikumīgas pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo pašvaldības policijas
darbinieku no atbildības.
56. Par administratīvu pārkāpumu pašvaldības policijas darbinieku sauc pie administratīvās
atbildības noteiktajā kārtībā.
57. Sūdzības par pašvaldības policijas darbinieka rīcību izskata un lēmumu pieņem novada domes
izpilddirektors. Ja sūdzības iesniedzējas nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, viņš mēneša laikā
var to pārsūdzēt prokuratūrā vai tiesā.
IX. Pašvaldības policijas darbinieka darba laiks un darba samaksa
58. Pašvaldības policijas darbiniekam noteikta 40 stundu darba nedēļa. Vecākajiem inspektoriem
un inspektoriem tiek noteikta summētā darba laika uzskaite. Ja nepieciešams, pašvaldības policijas
darbinieku pēc pašvaldības policijas priekšnieka norādījuma var iesaistīt darbā Darba likumā
noteiktajā kārtībā virs noteiktā darba laika normas.
(Talsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.457 un 09.02.2017. lēmuma Nr.35 redakcijā)

59. Pašvaldības policijas darbinieks par darbu policijā saņem darba samaksu, kurā ietilpst
amatalga, piemaksa par virsstundām, tajā skaitā nakts laikā un citas piemaksas, kuru veidus un
apmērus atbilstoši darba apstākļiem nosaka atbilstoši Darba likums un nolikums par darba
samaksas kārtību un sociālajām garantijām Talsu novada domes darbiniekiem.
60. Pašvaldības policijas darbinieka darba attiecības ar Talsu novada domi nosaka normatīvie akti,
kas regulē darba tiesiskās attiecības, darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.
X. Pašvaldības policijas darbinieka stimulēšana un atbildība
61. Par priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu pašvaldības policijas darbiniekam piemērojami
šādi pamudinājumi:
1) pateicības izteikšana;
2) apbalvošana ar vērīgu balvu vai naudas prēmiju;
3) apbalvošana ar goda rakstu;
4) agrāk uzlikta disciplinārsoda pirmstermiņa noņemšana;
5) cita veida pamudinājumi.
62. Par darba pienākumu izpildē parādīto varonību un drosmi un citiem izciliem nopelniem
Pašvaldības policijas darbinieku var ieteikt Latvijas Republikas valsts apbalvojuma piešķiršanai.
63. Par likuma neievērošanu, varas vai amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, amata pilnvaru
pārsniegšanu, uzlikto pienākumu neizpildīšanu vai par šo pienākumu pienācīgu nepildīšanu
Pašvaldības policijas darbinieks tiek saukts pie disciplinārās, administratīvās, materiālās vai
kriminālās atbildības.
64. Pašvaldības policijas darbinieka saukšana pie disciplinārās atbildības neatbrīvo viņu no
iespējamās administratīvās, materiālās un kriminālās atbildības. Pašvaldības policijas darbiniekam
piemēro disciplinārsodus atbilstošus Darba likumdošanai.
(Talsu novada domes 26.11.2009. lēmuma nr.457 redakcijā)

XI. Pašvaldības policijas kontrole un uzraudzība
65. Pašvaldības policijas darbu kontrolē Talsu novada domes Tautsaimniecības komiteja.
66. Uzraudzību pār likumu ievērošanu pašvaldības policijas darbībā veic Latvijas Republikas
ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori.
Domes priekšsēdētājs

M.Krotovs
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