
 

 

VENTSPILS VALSTSPILS TAS PAŠVALD BAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, fakss: 63601118, e-pasts: dome@ventspils.lv 

 

 

NOLIKUMS 

 

Ventspilī 
2022.gada 17.februārī         Nr.2  

 (protokols Nr.4; 13.§ ) 
 

Ventspils valstspils tas pašvald bas iestādes “Ventspils Pašvald bas policija” 

nolikums 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 8.punktu un 

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro 

daļu un 28.pantu 

 
I. Vispār gie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Pašvaldības 

policija” (turpmāk – Pašvaldības policija) funkcijas, uzdevumus un kompetenci, struktūru, 
darba organizāciju, Pašvaldības policijas darbinieku tiesisko aizsardzību un darbības garantijas,  

rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem un tās darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu. 
2.  Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

(turpmāk – Dome)  izveidota un tās padotībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras 

pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un 
valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā. 

3. Pakļautību pār Pašvaldības policiju īsteno Pašvaldības izpilddirektors.  

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

„Par policiju”, citi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti un starptautiskie līgumi, kurus 
noslēgusi vai kuriem pievienojusies Latvijas Republika, Domes saistošie noteikumi, lēmumi un 
rīkojumi, kuri nosaka ar Pašvaldības policijas darbību saistīto jautājumu reglamentējošas 
normas, kā arī šis nolikums. 
5. Pašvaldības policijai ir savs zīmogs ar Ventspils pilsētas erboni un pilnu Pašvaldības 
policijas nosaukumu: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Pašvaldības 
policija”, noteikta parauga veidlapas, norēķinu konti kredītiestādēs un Valsts kasē. 

6. Pašvaldības policijas juridiskā adrese ir Andreja iela 3, Ventspilī, LV-3601, e-pasts: 

pasvaldibas.policija@ventspils.lv.  

7. Pašvaldības policija veic savas funkcijas un uzdevumus patstāvīgi, sadarbojoties ar Valsts 

policiju, Pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām,  
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem. 
 

II. Pašvald bas policijas funkcijas, uzdevumi un kompetence 

8.  Pašvaldības policijas galvenās funkcijas ir: 
 8.1. kontrolēt Domes pieņemto saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu 
 paredzēta administratīvā atbildība, un piemērot administratīvos sodus par šo noteikumu 
 pārkāpšanu;  
 8.2. atbalstot Valsts policiju un Valsts drošības dienestu sabiedriskās drošības 
 garantēšanā un noziedzības apkarošanā, savas kompetences ietvaros novērst un 

mailto:dome@ventspils.lv
mailto:pasvaldibas.policija@ventspils.lv


2 

 

 pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, tai skaitā noziedzīgus nodarījumus, par 
 kuriem tieši informēta Pašvaldības policija; 

8.3. 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;  

 8.4. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personai, ja viņa vēršas pēc palīdzības 
 Pašvaldības policijā par to, ka tiek traucēta viņas likumīgā darbība; 
 8.5. re istrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā 
 arī pasākumus, kurus, sakarā ar šo informāciju, veikusi Pašvaldības policija. Nodrošināt 
 Sodu re istra likuma un attiecīgo Ministru kabineta noteikumu prasību izpildi par 
 administratīvo pārkāpumu vienotu uzskaiti Latvijas Republikā; 

8.6. savas kompetences ietvaros veikt atbildīgās un koordinējošās institūcijas funkcijas 
likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem; 

 8.8. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos iekārtot katram bērnam profilakses 
 lietu un izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu; 

 8.7. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu; 
8.8. nodrošināt Ventspils Zilā karoga pludmales glābšanas dienesta darbu; 

8.9. nodrošināt maluzvejniecības apkarošanu Ventspils valstspilsētas administratīvajā 
teritorijā; 

8.10. īstenot citus pienākumus, kas noteikti likumā “Par policiju”, citos normatīvajos 
aktos, Domes lēmumos un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumos. 

9. Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi: 
 9.1. nodrošināt personu un sabiedrības drošību; 
 9.2. novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus; 
 9.3. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras administratīvā 
 pārkāpuma lietas apstākļus, noskaidrot un atbilstoši savai kompetencei saukt pie 
 administratīvās atbildības personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus; 

9.4.  noskaidrot likumpārkāpumu veicinošus apstākļus, informēt par tiem Pašvaldības 
atbildīgās amatpersonas  un veikt nepieciešamos profilaktiskos pasākumus; 

 9.5. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību fiziskām, juridiskām 
 personām, personu apvienībām un iestādēm to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu   
 noteikto pienākumu realizācijā; 

 9.6. veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem, viņu vecākiem (likumiskajiem 

pārstāvjiem), izglītības iestādēm u.c. institūcijām. 
10.  Papildus likumā “Par policiju” noteiktajām tiesībām, īstenojot savas funkcijas, Pašvaldības 
policijai ir tiesības: 

10.1. pieprasīt un saņemt no citām Pašvaldības iestādēm un institūcijām, tās 
uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas, informāciju un dokumentus; 
10.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs; 
10.3. piedalīties Domes un Domes komiteju sēdēs, kā arī Domes komisiju un citu 
pārvaldes vienību sēdēs; 
10.4. patstāvīgi lemt par Pašvaldības policijas kompetencē esošajiem jautājumiem un 
veikt darbības, kas nodrošina Pašvaldības policijai noteikto uzdevumu izpildi; 

10.5. izstrādāt priekšlikumus un rosināt izmaiņas Pašvaldības policijas kompetencē 
esošajās jomās. 

 

III. Pašvald bas policijas struktūra, personālsastāvs un darba organizācija 

11. Pašvaldības policijas personālsastāva darbinieku amata vienību sarakstu un to atlīdzību 
apstiprina Pašvaldības izpilddirektors. 
12. Pašvaldības policijas darbu vada Pašvaldības policijas priekšnieks, kuram jāatbilst likumā 

“Par policiju” noteiktajām prasībām.  
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13. Pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ amatā Dome pēc tam, kad saņemta Iekšlietu ministra  
rakstveida piekrišana. Pašvaldības policijas priekšnieks ir tieši pakļauts Pašvaldības 
izpilddirektoram. 

14. Darba līgumu ar Pašvaldības policijas priekšnieku slēdz Pašvaldības izpilddirektors. 
15. Pašvaldības policijas priekšnieks: 

15.1. vada, plāno, organizē un kontrolē Pašvaldības policijas darbu, funkciju un 

uzdevumu izpildi, nodrošina tās darbības tiesiskumu; 
15.2. ir atbildīgs par Pašvaldības policijas finanšu, personāla, materiāli tehniskās 
bāzes un citu resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu; 
15.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldības policiju tiesā un citās institūcijās, 
vai ir tiesīgs pilnvarot citas personas to veikt; 
15.4. veic darījumus un patstāvīgi slēdz līgumus Pašvaldības policijas darbības 
nodrošināšanai atbilstoši pašvaldības iedalīto budžeta līdzekļu apjomam un 
norādītajiem mērķiem, t.sk. publisko tiesību līgumus, kas piekritīgi Pašvaldības 
policijas kompetencei. Gadījumos, kad līgumi netiek slēgti publiskā iepirkuma ietvaros, 
līgumus ar vērtību virs 15 000 EUR bez PVN slēdz, iepriekš saskaņojot ar Pašvaldības 
izpilddirektoru; 

15.5. izdod Pašvaldības policijas iekšējos normatīvos aktus; 
15.6. ir tiesīgs izveidot komisijas un darba grupas Pašvaldības policijas funkciju 

izpildei, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus;  
15.7. ir atbildīgs par Pašvaldības policijas budžeta projekta, atskaišu un pārskatu 
izstrādi un iesniegšanu Pašvaldības izpilddirektoram; 

15.8. iesniedz Pašvaldības policijas personālsastāva darbinieku amata vienību 
sarakstu apstiprināšanai Pašvaldības izpilddirektoram; 
15.9. pēc saskaņošanas ar Pašvaldības izpilddirektoru pieņem darbā un atbrīvo no 
darba Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku, galveno grāmatvedi un finansistu;  
15.10. slēdz darba līgumus ar Pašvaldības policijas personālsastāva darbiniekiem un 

nosaka to pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, izdod rīkojumus; 
15.11. nodrošina iekšējās kārtības, darba likumdošanas, darba aizsardzības, drošības 
tehnikas, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un Pašvaldības policijas funkcijas 

veikšanai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;  
15.12. izskata  iesniegumus  un  sūdzības,  sniedz  skaidrojumus  par  Pašvaldības 
policijas kompetencē esošiem jautājumiem; 
15.13. veic citus pienākumus, ko nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi un rīkojumi. 

16. Pašvaldības policijas priekšnieku prombūtnes laikā aizvieto Pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieks policijas darbā. Pašvaldības policijas priekšnieka vietniekam policijas 

darbā ir jāatbilst likuma “Par policiju” noteiktajām prasībām. Pašvaldības policijas priekšnieka 
vietnieku policijas darbā pieņem Pašvaldības policijas priekšnieks, saskaņojot ar Pašvaldības 

izpilddirektoru un saņemot Iekšlietu ministra rakstveida piekrišanu.    
17. Policijas personālsastāvā ir:  

17.1. darbinieki, kuriem nav likumā “Par policiju” noteikto pašvaldības policijas 
darbinieka pilnvaru (turpmāk – Pašvaldības policijas darbinieks/-i); 

17.2. darbinieki, kuriem ir likumā “Par policiju” noteiktās pašvaldības policijas 
darbinieka pilnvaras (Pašvaldības policijas priekšnieks, Pašvaldības policijas vietnieks 
policijas darbā, vecākie inspektori, inspektori) (turpmāk – Pašvaldības policijas 
amatpersona/-as). 

18. Pašvaldības policijas darbinieku un Pašvaldības policijas amatpersonu darba tiesiskās 
attiecības, sociālās garantijas regulē Darba likums un citi normatīvie akti, tās savus darba 

pienākumus veic atbilstoši amata aprakstam, darba līgumam, šim nolikumam un citiem tiesību 
aktiem. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar Pašvaldības izpilddirektora un Pašvaldības policijas 
priekšnieka rīkojumiem. 

19. Pašvaldības policijas darbinieki: 
19.1. veic Pašvaldības policijas administratīvo darbu;  
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19.2. Pašvaldības policijas Ventspils Zilā karoga pludmales glābšanas dienesta darbu nodrošina 
vecākie glābēji un glābēji. 
20. Pašvaldības policijas amatpersonas:  

20.1. ieņem amatu Pašvaldības policijā, ievērojot amata aprakstā noteikto;  
20.2. atbilstoši Pašvaldības policijas formas tērpa nolikuma prasībām, pilda savus amata 

pienākumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā apstiprinātā vienota parauga formas 
tērpā un pildot amata pienākumus, tām ir klāt vienota parauga Pašvaldības policijas 
apliecība, ko paraksta Pašvaldības policijas priekšnieks;  

20.3. atbilst likuma “Par policiju” noteiktajām prasībām; 
20.4. Pašvaldības policijas amatpersonām, kuras ieņem Pašvaldības policijas policista 
amatu un kurām darba līgumā ir noteikts pārbaudes laiks, tiek noteikta kārtība, kādā 
noskaidro, vai konkrētās Pašvaldības policijas amatpersonas prasmes, kompetence un 

spējas ir atbilstošas attiecīgo darba pienākumu veikšanai, kas noteikti ar Pašvaldības 
policijas priekšnieka apstiprinātiem noteikumiem;  

20.5. Pašvaldības policijas amatpersonas, kuras ieņem Pašvaldības policijas policista 
amatu, ne retāk kā vienu reizi gadā iziet (kārto) kārtējo atestāciju atbilstoši Pašvaldības 
policijā noteiktajiem kritērijiem;  

20.6. Pašvaldības policijas amatpersonas, kuras ieņem Pašvaldības policijas policista 
amatu, patstāvīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju un fizisko sagatavotību.  

21. Pašvaldības policija, Domes apstiprinātā budžeta ietvaros, sniedz atbalstu Pašvaldības 
policijas amatpersonām un Pašvaldības policijas darbiniekiem profesionālajā apmācībā, 
kvalifikācijas paaugstināšanā. 
22. Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts Pašvaldības policijas administratīvajā ēkā un 

šādās struktūrvienībās: 
 22.1. Dežūrdaļa (adrese ir ertrūdes iela 16, Ventspilī); 

22.2. Glābšanas stacija (adrese ir Medņu iela 42, Ventspilī). 
23. Pašvaldības policijas rīcībā esošie speciālie līdzekļi, ieroči tiek glabāti šim nolūkam 
ierīkotās telpās Pašvaldības policijas Dežūrdaļā, dežūrējošo Pašvaldības policijas amatpersonu  

diennakts apsardzē. 

 

IV. Pašvald bas policijas amatpersonas tiesiskā aizsardz ba un darb bas garantijas 

24. Pašvaldības policijas amatpersonu godu, cieņu, dzīvību un veselību no apdraudējumiem 
aizsargā likums.  
25. Pašvaldības policijas amatpersonas neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas amata 

pienākumu pildīšanas ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas brīdī nepakļaujas, 

vai pretojas.  

26. Kaitējumu, kas nodarīts Pašvaldības policijas amatpersonas veselībai, viņam pildot amata 

pienākumus, atlīdzina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašvaldības policijas 
amatpersonas ir pakļautas obligātai veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanai par 
Pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
27. Pašvaldības policijas amatpersonas prasības, tai pildot amata pienākumus, ir obligātas un 
rīcība ir saistoša jebkurai personai, kamēr Pašvaldības policijas priekšnieks vai vietnieks nebūs 
tās apturējis vai atcēlis. 

28. Pašvaldības policijas amatpersonas par prettiesisku rīcību ir atbildīgas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Apzināta nelikumīgas pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo 
Pašvaldības policijas amatpersonas no atbildības. 
29. Pašvaldības policijas amatpersona nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādu darbību, kas saistīta ar 
spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu, cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu. 
Pašvaldības policijas amatpersona nedrīkst atsaukties uz augstākas personas rīkojumu vai 
tādiem izņēmuma apstākļiem kā karastāvoklis vai kara draudi, draudi nacionālajai drošībai, 
valsts iekšējā politiskā nestabilitāte vai uz ārējiem apstākļiem, lai attaisnotu spīdzināšanu vai 
citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu. 
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V. Pašvald bas policijas finans jums 

30. Pašvaldības policijas darbība tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
31. Pašvaldības policija ir tiesīga slēgt sadarbības līgumus par sabiedriskās kārtības uzturēšanu 
vai atsevišķu ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu saistītu darbību veikšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
32. Pašvaldības policijai ir tiesības slēgt pakalpojumu sniegšanas līgumu ar komersantiem par 
drošības uzraudzību līguma objekta pieguļošajās teritorijās vai iekšējās teritorijās, t.sk. ar 

paaugstinātas bīstamības statusu, pirms pakalpojumu sniegšanas, izvērtējot pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamā laika un citu maksas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo resursu 
patēriņu un to savienojamību ar Pašvaldības policijas darbu, kā arī to, vai līguma objekts ir 
Pašvaldībai stratē iski svarīgs.  
33. Pašvaldības policijai ir tiesības iegūt līdzekļus no personu ziedojumiem un dāvinājumiem 
vai citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu avotiem.  

34.   Pašvaldības policijas valdījumā esošie pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi ir Pašvaldības 
īpašums. Par šiem līdzekļiem atbild Pašvaldības policijas priekšnieks. 
35. Par Pašvaldības policijas finansiālo darbību atbild Pašvaldības policijas priekšnieks, 
galvenais grāmatvedis un ekonomists. Pašvaldības policijas finanšu līdzekļu uzskaiti un atskaiti 
par to izlietojumu veic Pašvaldības policijas galvenais grāmatvedis. 

 

VI. Pašvald bas policijas darb bas tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms 

36. Pašvaldības policijas darbības lietderību un tiesiskumu nodrošina Pašvaldības policijas 
priekšnieks, kurš ir atbildīgs par Pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu 
un darbību. 
37. Administratīvā pārkāpuma procesā Pašvaldības policijas amatpersonas pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt Pašvaldības policijas priekšniekam. Administratīvā pārkāpuma procesā 

Pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.  

38. Pašvaldības policijas darbinieka un Pašvaldības policijas amatpersonas faktisko rīcību un 
izdoto sākotnējo administratīvo aktu var apstrīdēt Pašvaldības policijas priekšniekam. 
Pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
39. Pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu  
var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram. 

 

VII. Nosl guma jautājums 

40. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra lēmumu Nr.194 

“Par Ventspils pilsētas pašvaldības policijas Nolikuma apstiprināšanu”. 
 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Pašvaldības policija” 

priekšnieks          O.Rudzītis 



 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILS TAS PAŠVALD BAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 

Ventspils valstspils tas domes 2022.gada 17.februāra nolikumam Nr.2 

“Ventspils valstspils tas pašvald bas iestādes "Ventspils Pašvald bas policija" nolikums” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 

1.  Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

emot vērā, ka iepriekšējais Ventspils valstspilsētas pašvald bas 
iestādes “Ventspils Pašvald bas policija” (turpmāk – Pašvald bas 
policija) nolikums tika apstiprināts 2013.gada 24. oktobr  (ar 
groz jumiem 2020. gada 26. jūnijā), nolūkā veikt tā aktualizāciju 
atbilstoši normat vo aktu izmai ām, tai skaitā Ventspils valstspilsētas 
pašvald bas domes 2021. gada 14. oktobr  pie emtajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvald bas nolikums”, 
ir izstrādāts jauns iestādes nolikums. 

  
2. ss projekta satura izklāsts Nolikums nosaka Pašvald bas policijas funkcijas, uzdevumus un 

kompetenci, struktūru, darba organizāciju un tās darb bas tiesiskuma 
nodrošināšanas mehānismu.  

3. Informācija par plānoto 
ietekmi uz pašvald bas budžetu  

Nav ietekmes 

4. Informācija par 
administrat vajām 

procedūrām 

 

Nolikuma projekts ir izskat ts Ventspils valstspilsētas pašvald bas 
Likum bas komisijā 2021. gada 29. decembr  un Finanšu komitejā 
2022. gada 20. janvār . 
 

 

 

 

 

Sēdes vad tājs, 
Domes priekšsēdētājs          J.V toli š 

mailto:dome@ventspils.lv

