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DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija (tālāk tekstā "Pašvaldības policija")
izveidota, pamatojoties uz likumu „Par policiju”.

2. Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, kuras pienākums
ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts
intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pašvaldības policijai ir savs zīmogs ar Daugavpils pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu
pašvaldības policijas nosaukumu, noteikta parauga veidlapas, norēķinu konts un pašvaldības
policijas karogs.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
3. Pašvaldības policija savā darbībā ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domes

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

starptautiskie līgumi, Latvijas Republikas normatīvie akti, Daugavpils  pilsētas  domes
pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi, kas reglamentē ar Pašvaldības policijas darbību
saistītos jautājumus, Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas iekšējais reglaments un šis
Nolikums.

5. Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros nodrošina sabiedrisko kārtību
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības
policija sadarbojas ar Valsts policiju un citām  institūcijām.

II. Pašvaldības policijas pienākumi
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6.  Pašvaldības policijas pienākumi Daugavpils pilsētas teritorijā ir:
6.1. likumpārkāpumu profilakse;
6.2. (svītrots ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
6.3. par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un

konvojēšana;
6.4. Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontrole, naudas sodu

uzlikšana par saistošo noteikumu pārkāpšanu un naudas sodu piedzīšana;
6.5. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā

un noziedzības apkarošanā;
6.6. tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt

kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošo personu dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa
izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību un veikt citas normatīvajos aktos
noteiktas darbības.

(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
6.7. uzraudzīt lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam

izpildi.
(papildināts ar 26.01.2017. lēmumu Nr.27)
7. Ja ienāk ziņas par to, ka  tiek gatavots  vai  ir  izdarīts likumpārkāpums, kura

izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policija veic nepieciešamos
pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un
nekavējoties par  to paziņo  attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod
tai likumpārkāpēju un attiecīgos  dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas
amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekam.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
8. Pašvaldības policijas darbinieki  savus  pienākumus pilda vienota parauga apstiprinātā

formas tērpā, pie kura redzamā vietā ir piestiprināta Daugavpils pilsētas pašvaldības atšķirības
zīme un nosaukums.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
9. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības Latvijas Republikas likumdošanā

noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma "Par policiju” 14.pantā
noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot tos.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
10. Pašvaldības policijai tās pienākumu izpildei savas kompetences ietvaros ir likumā

"Par policiju” minētās tiesības, kā arī tiesības lietot fizisku spēku, roku dzelžus, asaras
izraisošas vielas, stekus, sasiešanas līdzekļus, dienesta suņus un zirgus tādā pašā kārtībā, kāda
noteikta Valsts policijas darbiniekam.

III. Pašvaldības  policijas  personālsastāvs un darba organizācija

11. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu Pašvaldības
policijā.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
12. Pašvaldības policijas darbinieku skaitu nosaka Daugavpils pilsētas dome, atkarībā no

pienākumiem, kuri tiek uzdoti Pašvaldības policijai.
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
13. Pašvaldības policijas darbinieka funkcionālos pienākumus nosaka un apstiprina

Pašvaldības policijas priekšnieks.
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
14. Pašvaldības policijas sastāvā ir tās priekšnieks, viņa  vietnieks, nodaļu priekšnieki,

vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie kārtībnieki, kārtībnieki un
jaunākie kārtībnieki.

15. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku apstiprina amatā Daugavpils
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pilsētas dome tikai pēc tam, kad ir saņemta iekšlietu ministra piekrišana attiecīgas
kandidatūras apstiprināšanai. Pašvaldības policijas priekšniekam ir piešķirtas paraksta
tiesības;

15.1 Daugavpils pilsētas dome uzdod personai pildīt pašvaldības policijas priekšnieka
vai viņa vietnieka amata pienākumus uz laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, tikai pēc tam,
kad ir saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana.

(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
16. Pašvaldības policijas priekšnieks:
16.1. organizē Pašvaldības policijas darbu, dod saistošus rīkojumus pakļautībā esošajiem

pašvaldības policijas darbiniekiem, kontrolē to izpildi;
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
16.2. atbild par Pašvaldības policijai uzdotajiem pienākumiem;
16.3. nosaka Pašvaldības policijas saimnieciskās darbības virzienus apstiprinātās

budžeta tāmes ietvaros;
16.4. rīkojas ar Pašvaldības policijas finanšu līdzekļiem;
16.5. nodrošina Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu;
16.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldības policiju tiesā, attiecībās ar valsts,

pašvaldības iestādēm vai privātpersonām.
16.7. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības policijas darbiniekus, apstiprina

pašvaldības policijas darbinieku amata pienākumus;
(papildināts ar 23.09.2010. lēmumu Nr.585)
16.8. saskaņojot ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar

pašvaldības policijas darbinieku arodbiedrību vai pašvaldības policijas darbinieku
pilnvarotiem pārstāvjiem, ja pašvaldības policijas darbinieki nav apvienojušies arodbiedrībā.

(papildināts ar 23.09.2010. lēmumu Nr.585)
16.1 Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks pilda pašvaldības policijas priekšnieka

pienākumus viņa prombūtnes laikā, pašvaldības policijas vārdā izdod pilnvaras, paraksta
līgumus un citus juridiskos dokumentus, kā arī pilda citus pienākumus likumā, Ministru
kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

(papildināts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
17. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku atbrīvo no amata Darba likumā

noteiktajā kārtībā Daugavpils pilsētas dome pēc savas iniciatīvas vai pēc iekšlietu ministra
rīkojuma, ko Daugavpils pilsētas domei jāizskata septiņu dienu laikā.

18. Pirms pašvaldības policijas darbinieka apstiprināšanas amatā tiek pārbaudīta viņa
atbilstība ieņemamajam amatam.  Pašvaldības policijas darbiniekiem ir jāapgūst profesionālās
apmācības kurss un jānokārto attiecīgie eksāmeni. Pašvaldības policijas darbiniekiem obligāti
jāprot valsts valoda.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
19. Pašvaldības policijas dienestā nedrīkst pieņemt personas, kuras agrāk sodītas par

tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī kurām saskaņā ar Ieroču aprites likuma prasībām
nav tiesību saņemt šaujamieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
20. (svītrots ar 23.09.2010. lēmumu Nr.585)
 (grozīts ar 09.11.2006. lēmumu Nr.1013)
21. Pašvaldības policijas darbinieks darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar štatu

sarakstu, atbilstoši Nolikumam par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku darba
samaksu.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
22. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi dienesta

apliecību, kuru izsniedz Pašvaldības policijas priekšnieks. Pašvaldības policijas priekšniekam
un viņa vietniekam dienesta apliecību izsniedz Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
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(grozīts ar 12.02.2014. lēmumu Nr.71)
23. Pašvaldības policijas darbinieku apstiprina amatā un izsniedz pašvaldības policijas

darbinieka dienesta apliecību pēc sekmīgas atestācijas pārbaudījumu nokārtošanas.
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
24. Pašvaldības policijas darbinieka dienesta apliecībai ir šādi rekvizīti:
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
24.1. pašvaldības teritorijas nosaukums;
24.2. pašvaldības policijas darbinieka vārds, uzvārds;
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
24.3. (svītrots ar 12.02.2014. lēmumu Nr.71);
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
24.4. pašvaldības policijas darbinieka amata nosaukums;
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
24.5. pašvaldības policisjas darbinieka fotogrāfija;
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
24.6. pašvaldības policijas zīmoga nospiedums;
24.7. atzīme par šaujamieroča nēsāšanas tiesībām.
25. Pašvaldības policijas darbiniekam ir aizliegts organizēt streikus un piedalīties tajos.

Pašvaldības policijas darbinieks nepiedalās partiju, citu sabiedriski politisko organizāciju un
kustību darbībā un uz dienesta laiku policijā aptur savu piederību tajās. Pašvaldības policijas
darbiniekam ir tiesības apvienoties arodbiedrībās.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
26. Pašvaldības policijas darbinieka pienākums ir nelokāmi pildīt likuma prasības,

ievērot profesionālās ētikas normas, respektēt un aizstāvēt cilvēka cieņu, atbalstīt un aizstāvēt
cilvēka tiesības attiecībā uz visām personām, rūpēties par cilvēkiem un būt gatavam jebkurā
brīdī sniegt viņiem palīdzību, darboties noteikti un mērķtiecīgi, netaupot savus spēkus, bet, ja
nepieciešams, nežēlot arī savu dzīvību, lai izpildītu dienesta pienākumus. Šo prasību
neievērošana nav savienojama ar pašvaldības policijas darbinieka pienākumu pildīšanu.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
27. Pašvaldības policijā darbojas vienvadības princips. Pašvaldības policijas priekšnieks

vada iestādes darbu, dod saistošus norādījumus padotajiem, un nes pilnu atbildību par iestādes
un viņa padoto darbību.

28. Pašvaldības policijas darbības iekšējo organizāciju reglamentē šis Nolikums,
Daugavpils pilsētas domes lēmumi, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumi,
Pašvaldības policijas iekšējais reglaments, Pašvaldības policijas priekšnieka pavēles un
instrukcijas.

28.1 Administratīvo pārkāpumu lietās uzliktās soda naudas tiek ieskaitītas ar bezskaidras
naudas pārskaitījumu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta kontos.

(papildināts ar 10.09.2009. lēmumu Nr.565)
29. Pašvaldības policijas sastāvā ir šādas struktūrvienības: pārvalde, nodaļas, iecirkņi,

posteņi un grupas. Pašvaldības policijā tiek ierīkota speciālā telpa administratīvi aizturēto
personu turēšanai.

30. Pašvaldības policija nodrošina dienesta šaujamieroču un munīcijas saņemšanu,
glabāšanu, nēsāšanu un  pielietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

IV. Pašvaldības policijas darbinieka pienākumi un tiesības
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)

31. Pašvaldības policijas darbinieka pienākumi ir:
31.1. kontrolēt, kā tiek ievēroti Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi, par

kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, savas kompetences ietvaros uzlikt un
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piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
31.2. savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus; ja

ar  saviem  spēkiem  pārkāpumus  novērst  vai  pārtraukt  nav  iespējams,  sadarbībā ar  Valsts
policiju piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā;

31.3. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; ja ar saviem spēkiem
nav iespējams novērst likumpārkāpumu veicinošos apstākļus, informēt par tiem pašvaldību
vai tās uzdevumā attiecīgās kompetentās institūcijas un sadarboties ar tām šo apstākļu
novēršanā;

31.4. sniegt  neatliekamo palīdzību, tai skaitā neatliekamu medicīniska rakstura
palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas
bezpalīdzības stāvoklī, kā arī līdz nodošanai aizbildniecības iestādēm sniegt neatliekamu
palīdzību nepilngadīgajām personām, kas palikušas bez vecāku vai viņu aizstājēju
uzraudzības;

31.5. novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos, savas
kompetences ietvaros sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot
tās izskatīšanai pēc pakļautības;

31.6. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru
un cita īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai  kompetentai institūcijai;

31.7. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem
pārkāpumiem;

31.8. (svītrots ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
31.9. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības

Pašvaldības policijā;
31.10. sniegt atbalstu Valsts policijai arī citos sabiedriskās drošības garantēšanas un

noziedzības apkarošanas pasākumos;
31.11. reģistrēt  informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī

pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības  policija;
31.12. veikt citus Daugavpils pilsētas pašvaldības uzdotos uzdevumus, ja tas nav

pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.
32. Saņemot ziņas par to, ka pašvaldības teritorijā tiek gatavots vai ir izdarīts

likumpārkāpums, kura  izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, Pašvaldības policijai jāveic
nepieciešamie pasākumi tā novēršanai, pārkāpēja  aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai
un nekavējoties par to jāpaziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī
jānodod tai likumpārkāpējs un attiecīgie dokumenti. Šajos jautājumos Valsts policijas
amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekiem.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
33. Ja Pašvaldības policijas darbiniekam ir ziņas par likumpārkāpumu, kas tiek gatavots

vai notiek citas pašvaldības teritorijā, šīs ziņas atkarībā no pārkāpuma rakstura nododamas
attiecīgai Pašvaldības policijai vai Valsts policijai. Ja ar likumpārkāpumu tiek apdraudēta
iedzīvotāju dzīvība vai veselība, jāveic iespējamie neatliekamie pasākumi likumpārkāpuma
pārtraukšanai arī citas pašvaldības teritorijā.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
34. Pēc Valsts policijas (amatpersonu) pieprasījuma Pašvaldības policijai ir jāsniedz

jebkuri tās rīcībā esošie materiāli un informācija par likumpārkāpumiem un personām. Ja
pašvaldības policijas darbinieki piedalās Valsts policijas pasākumos nozieguma atklāšanā vai
to personu aizturēšanā, kuras izdarījušas noziegumu, pašvaldības policijas darbiniekiem
obligāti jāievēro Valsts policijas amatpersonu norādījumi.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
35. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot pienākumus, atbilstoši savai dienesta

kompetencei, ir tiesīgs:
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
35.1. prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumu un citu  rīcību, kura traucē policijas
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darbinieka pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu
līdzekļus;

35.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu,
personību apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību
normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Pašvaldības
policijai;

35.3. izsaukt uz Pašvaldības policiju jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem,
kuru izskatīšana ir Pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša
iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu;

35.4. savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus par administratīvajiem
pārkāpumiem, likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt likumpārkāpējus, izdarīt
viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt
likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu
lietvedības nodrošināšanai, piemērot administratīvos sodus vai nosūtīt protokolus izskatīšanai
likumā noteiktā kārtībā;

35.5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un nodot Militārai
policijai;

35.6. aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt Pašvaldības policijas
pārvaldē speciāli iekārtotās telpās administratīvi aizturēto personu turēšanai personas, kuras
izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta, apcietinājuma;

35.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu
vai bērnu iestādi un turēt tās Pašvaldības policijas pārvaldes telpās līdz nodošanai vecākiem
vai personām, kuras viņus aizstāj, vai bērnu iestādēm;

35.8. aizturēt līdz nodošanai kompetentām iestādēm personas, kas pārkāpušas
ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu
prasības;

35.9. nogādāt medicīnas 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;

35.10. uz rakstiska pieteikuma pamata aizturēt 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, līdz atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;

35.11. aizturēt personas, kurām ir nepārprotami psihiskie traucējumi un kuras ar savām
darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem, un turēt tās
Pašvaldības policijas pārvaldes telpās (vai nogādāt tās Valsts policijā) līdz nodošanai
ārstnieciskajai iestādei vai nogādāšanai mājoklī;

(grozīts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.12. nogādāt Pašvaldības policijas dienesta telpās vai Valsts policijas dienesta telpās

personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un ja tām nav nepieciešama medicīniska
palīdzība;

(grozīts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.13. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem,

kā arī ierobežot vai pārtraukt 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, nekavējoties paziņojot par to Valsts policijai;

(grozīts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.14. nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai

toksiskās vielas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar 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;
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35.15. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka tā vadītājs
pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības; aizliegt lietot transportlīdzekļus,
kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu
vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā, narkotisko un citu apreibinošu vielu iespaidā,
kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesībām vai
attiecīgas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli
Pašvaldības policijā vai Valsts policijā 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;

(grozīts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.16. ierobežot un 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, un nekavējoties ziņot par to kompetentām iestādēm;

35.17. 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;

35.18. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm,
privātpersonām un 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 medicīniska palīdzība, kā arī tādu
personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai
policijas iestādē;

35.19. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm
piederošos vietējos elektroniskos sakaru līdzekļus;

35.20. 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;

35.21. savas kompetences ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību
institūcijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus;

(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.22. ja pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var

nodarīt kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas 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 un lēmuma
pieņemšanas brīža. Policijas lēmumā par nošķiršanu var noteikt arī aizliegumu personai, kas
rada draugus, kontaktēties ar aizsargājamo personu;

(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.23. novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos

līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu,
noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;

(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.24. ar attiecīgā vadītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un tajās esošos

priekšmetus;
(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)
35.25. izdarīt kontrolpirkumu, kā arī iesaistīt tā izdarīšanā citu personu, tajā skaitā

nepilngadīgu, lai novērstu un atklātu administratīvos pārkāpumus un noziedzīgus
nodarījumus.
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(papildināts ar 15.01.2015. lēmumu Nr.1)

V. Pašvaldības policijas darbinieka tiesiskā aizsardzība un darbības garantijas
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)

36. Pašvaldības policijas darbinieka godu, cieņu, dzīvību un veselību no
apdraudējumiem aizsargā  likums.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
37. Pašvaldības policijas darbinieka likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš izvirzījis

vai devis, pildot  dienesta  pienākumus, visām personām ir obligāti jāizpilda. Nepakļaušanās
pašvaldības policijas darbinieka likumīgām prasībām vai pretošanās viņam ir sodāma
likumos noteiktajā kārtībā. Pašvaldības policijas darbinieka prasības un rīcība ir saistoša
jebkurai personai, kamēr amatpersona, kas pilnvarota kontrolēt vai uzraudzīt viņa darbību,
nebūs tās apturējusi vai atcēlusi.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
38. Pašvaldības policijas darbinieks neatbild par mantisko un fizisko kaitējumu, kas

dienesta pilnvaru ietvaros nodarīts likumpārkāpējam, kurš aizturēšanas  brīdī  nepakļaujas un
pretojas.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
39. Zaudējumi, kas nodarīti pašvaldības policijas darbinieka vai viņa radinieku (ģimenes

locekļu) mantai, un kas radušies sakarā ar pašvaldības policijas darbinieka dienesta
pienākumu izpildi, pilnā mērā atlīdzināmi no Daugavpils pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Kaitējumu, kas nodarīts pašvaldības policijas darbinieka veselībai, viņam pildot dienesta
pienākumus, atlīdzina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašvaldības policijas
darbiniekiem Daugavpils pilsētas pašvaldība var noteikt arī papildu atvieglojumus un
garantijas Nolikumā par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku darba samaksu.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
40. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs likumā un citos

normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldības policijas darbinieks ir pārkāpis personu
tiesības un aizskāris to likumīgas intereses, pašvaldības policijas darbiniekam ir jāveic
pasākumi šo tiesību atjaunošanai, kā arī jāatlīdzina nodarītais kaitējums.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
41. Pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst veikt vai atbalstīt nekādu darbību, kas

saistīta ar spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu, cieņu pazemojošu apiešanos un
sodīšanu. Neviens pašvaldības policijas darbinieks nedrīkst atsaukties uz augstākās
amatpersonas rīkojumu vai jebkādiem izņēmuma vai ārkārtējiem apstākļiem, lai attaisnotu
spīdzināšanu vai citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
42. Ja pašvaldības policijas darbinieks saņēmis tiešā vai augstāka priekšnieka,

pašvaldības 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.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
43. Kriminālsodu pašvaldības policijas darbinieks izcieš saskaņā ar vispārējiem

noteikumiem, taču atsevišķi no pārējo kategoriju notiesātajiem.
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
44. Par administratīvu pārkāpumu pašvaldības policijas darbinieks tiek saukts pie

administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)
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45. Pašvaldības policijas priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus pašvaldības
policijas darbinieku lēmumus.

Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu
pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)

46. Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var
pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(grozīts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)

VI. Pašvaldības policijas finansēšana un materiāltehniskā apgāde

47. Pašvaldības policija tiek finansēta no Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

48. Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Daugavpils pašvaldības iestādes
un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

VII. Pašvaldības policijas darbības kontrole un uzraudzība

49. Pašvaldības policijas darbību kontrolē Ministru kabinets, iekšlietu ministrs un
Daugavpils pilsētas dome savas kompetences ietvaros.

50. Uzraudzību par likumu ievērošanu Pašvaldības policijas darbībā veic Latvijas
Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori.

51. Pašvaldības policijas priekšnieks ne retāk kā reizi gadā iesniedz Daugavpils
pašvaldībai pārskatu par pašvaldības policijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu,
kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kartībā sagatavo gada publisko pārskatu.

(papildināts ar 08.11.2007. lēmumu Nr.946)

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājas 1.vietniece (personiskais paraksts) E.Kleščinska
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