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Par Ilūkstes novada pašvald ības policijas izveidošanu 

 
 
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir „piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un 
netiklību”. Šī likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild novada 
pašvaldība (LR Likuma “Par pašvaldībām” 7.pants).   

Pašvaldības izdoto saistošo noteikumu, administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana un 
administratīvo sodu uzlikšana ir viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevumiem sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā. 

Latvijas Republikas likuma “Par policiju” 19.pants nosaka, ka „Pašvaldība var izveidot 
pašvaldības policiju un Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst: 

1) likumpārkāpumu profilakse; 
2) (izslēgts ar 28.10.2010. likumu); 
3) par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana; 
4) 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; 
5) Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un 

noziedzības apkarošanā. 
Pašvaldības policijas darbinieku skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība. Pašvaldības policijas sastāvā 

var būt tās priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie 
kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki. Pašvaldības policisti savus pienākumus pilda iekšlietu 
ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā.” 

Noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai likums pašvaldības policijai ir piešķīris virkni tiesību. 
Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir svarīgs priekšnoteikums pašvaldības autonomās 
funkcijas - sabiedriskās kārtības nodrošināšanas izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu, likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, un lai pilnvērtīgāk un efektīvāk nodrošinātu 
sabiedriskās kārtības uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā, ar 13 bals īm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nol ēma:   
1. Izveidot  Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību – „Ilūkstes novada pašvald ības 
policija ”. 

2. Ar 2014. gada 1. martu izveidot amata vienību „Pašvald ības policijas inspektors ”, profesiju 
klasifikatora kods 3355 14, un veikt atbilstošus grozījumus 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 (prot.Nr.1; 
16.&) „Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un   darbinieku, pašvaldības 
iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”. 

3. Atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai izstrādāt Ilūkstes pašvaldības policijas nolikumu. 

4. Uzdot Pašvaldības policijas inspektoram sadarbojoties ar pašvaldības juristi un Finanšu un 
grāmatvedības nodaļu atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai nodrošināt šī lēmuma 3. punkta izpildi. 
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