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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 29.maij ā                                                                             Nr. 7., 1.& 
                                                                               Lēmums Nr.255 

     
Par 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 1/2014  „Gro zījumi pašvald ības 25.07.2013. 

saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Il ūkstes novada pašvald ības nolikums”” preciz ēšanu         

 

Izskatot un izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
05.05.2014. atzinumu Nr.18-6/4072 par 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2014 
„Grozījumi pašvaldības 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikums””, tika konstatēts: 

1) VARAM domei norāda uz saistošo noteikumu 3. punkta precizēšanu, kurā norādīts, ka  Ilūkstes 
novada pašvaldības policija nav iestāde, bet ir izveidota kā  pašvaldības (administrācijas) 
struktūrvienība bez juridiskas personas statusa. VARAM vērš uzmanību uz to, ka likuma ”Par 
policiju” 19.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība var izveidot pašvaldības policiju vai Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt šā panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktā minēto 
uzdevumu izpildi citai pašvaldībai. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta trešā daļa noteic, ka 
iestāde ir institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu noteikta 
kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs 
personāls. VARAM secina, ka likumdevēja griba, iekļaujot likuma “Par policiju” 19.panta devīto 
daļu, ir bijusi noteikt, ka pašvaldības policiju veido kā iestādi, nevis struktūrvienību. Ņemot vērā 
minēto, VARAM norāda, ka pārskatāms saistošo noteikumu 3.punkts. 

2) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā 
daļa nosaka, ka “pašvaldība rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura 
rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem 
mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, bet likuma 3.panta pirm ās da ļas 
1.punkts  paredz, ka “pašvaldība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, un tās rīcībai 
jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu”. 
3) 19.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.397 “Pašvaldības policijas paraugnolikums” 
1.punkts nosaka, ka “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”. Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkts definē, ka “iestāde ir institūcija, kura darbojas 
publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti 
finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls.” 
   Ilūkstes novada pašvaldības policijas sastāvā iekļauts tikai viens darbinieks – policijas 
inspektors, pašlaik tās štatu skaitlisko sastāvu palielināt nav paredzēts. 
4) Savukārt  likuma ”Par policiju” 19.panta pirmā daļa ļauj pašvaldībām  izveidot pašvaldības 
policiju, nenorādot tieši uz tās juridisko formu (bez juridiskas personas statusa vai ar juridiskas 
personas statusu), tāpēc šobrīd LR normatīvie akti pieļauj duālo situāciju, Pašvaldība secina, ka 
pašvaldības policiju var izveidot gan kā administrācijas struktūrvienību, gan kā iestādi. 
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5) Dome,  veidojot “Ilūkstes novada  pašvaldības policiju” kā administrācijas struktūrvienību bez 
juridiskas personas statusa, vadījās no lietderības apsvērumiem, no citu pašvaldību (Rundāles 
novada pašvaldības, Saldus novada pašvaldības u.c.) pieredzes un  pamatojās uz LR 
normatīvajiem aktiem un  nosacījumu, par  efektīvu un ekonomisku pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu pašvaldības policijas uzturēšanā un tās  darba nodrošināšanā, izmantojot esošos  
pašvaldības resursus, ar mērķi sasniegt mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu 
pašvaldībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu,  ar 13 balsīm par, pret – nav, atturas – 
nav, novada dome nol ēma:    

  

1. Pieņemt zin āšanai  VARAM 05.05.2014 atzinumā Nr.18-6/4072 par 27.03.2014. saistošajiem 
noteikumiem Nr.1/2014 „ Grozījumi pašvaldības 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 
„Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”“ norādīto precizējumu attiecībā uz noteikumu 3. punkta 
redakciju. 

2. Atst āt negroz ītu 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.1/2014 „ Grozījumi pašvaldības 
25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”“ 
3.punkta redakciju , kurā norādīts, ka Ilūkstes novada pašvaldības policija ir izveidota kā  
pašvaldības (administrācijas)  struktūrvienība bez juridiskas personas statusa. 

3. Atz īt, ka dome, veidojot Ilūkstes novada  pašvaldības policiju kā administrācijas struktūrvienību 
vadījās no šobrīd LR normatīvajos aktos atļautās duālās pašvaldības policijas izveidošanas 
formas (iestāde vai administrācijas struktūrvienība), no lietderības apsvērumiem, no citu 
pašvaldību pieredzes un pamatojās uz nosacījumu, par  efektīvu un ekonomisku pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības policijas uzturēšanā un tās  darba nodrošināšanā, 
izmantojot esošos  pašvaldības resursus ar mērķi sasniegt mazāko finanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu pašvaldībā. 

4. Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai I.Bogdanovai nosūtīt minēto lēmumu  VARAM. 

 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  


