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NOLIKUMS
Par Tērvetes novada pašvaldības policijas
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aprakstu un to izsniegšanas normām
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Tērvetes novada pašvaldības policijas (turpmāk tekstā- Pašvaldības policija) darbinieki saskaņā ar
šo nolikumu ir tiesīgi saņemt un atbilstoši šī nolikuma prasībām nēsāt formas tērpu.
2. Formas tērps valkājams saskaņā ar šī nolikuma prasībām.
3. Formas tērpa sastāvdaļām un atribūtikai jāatbilst šī nolikuma prasībām.
4. Formas tērpa virsdrēbēm ir noteikta zila krāsa, krekliem zila un balta krāsa.
II. FORMAS TĒRPU IEDALĪJUMS
5. Formas tērpi iedalās:
5.1. svētku (parādes) formas tērps;
5.2. ikdienas formas tērps;
5.3. mobīlais formas tērps.
6. Svētku (parādes) formas tērpi valkājami sekojošos gadījumos:
6.1. piedaloties parādēs;
6.2. ārvalstu pārstāvju pieņemšanās;
6.3. pamatojoties uz Tērvetes novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības policijas

priekšnieka rīkojumu.
7. Ikdienas formas tērpi un mobīlie formas tērpi valkājami pildot ikdienas dienesta pienākumus.
8. Atkarībā no gadalaika formas tērpi iedalās vasaras formas tērpos un ziemas formas tērpos.
9. Pašvaldības policijas darbinieki pāriet uz vasaras (pavasarī) vai ziemas (rudenī) formas tērpa
nēsāšanu atbilstoši pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumam.
10. Svētku (parādes) formas tērps sastāv no:
10.1. Vasaras formas tērps sastāv no beretes vai parādes cepures, uzvalka, balta krekla, kakla saites
karmīnsarkanā krāsā, melnām kurpēm, siksnas;
10.2. Ziemas formas tērps sastāv no ziemas cepures, uzvalka, balta krekla, ziemas jakas, melniem saišu
zābakiem, kakla saites karmīnsarkanā krāsā, siksnas, melniem cimdiem.
11. Ikdienas formas tērps sastāv no:
11.1. Vasaras formas tērps sastāv no mobilā lauku formas tērpa, (zilas bikses. zila virsjaka, balts vai
melns T-krekls), melnas beretes vai žokejcepure, uzvalka, zila krekla, karmīnsarkanā krāsā kakla saites,
melnām kurpēm, siksnas, zaļas atstarojošas vestes;
11.2. Ziemas formas tērps sastāv no ziemas cepures vai melnas adītas cepures, uzvalka, siltā ziemas
zilas krāsa kombinezona, melna džempera, saišu zābakiem, siksnas, zaļas atstarojošas vestes.
11.3. Nēsājot formas tērpus, atļauts vasaras sezonas laikā, bereti nēsāt salocītu zem kreisā uzpleča,
kreklu bez kaklasaites ar īsām piedurknēm līdz elkonim.
12. Nēsājot formas tērpu, aizliegts:
12.1. Formas tērpa priekšmetus jaukt ar civilo apģērbu;
12.2. Dienesta pienākumus pildīt netīrā, nekārtīgā, saplēstā negludinātā formas tērpā vai bez atšķirības
zīmēm.
III. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS ATŠĶIRĪBAS ZĪMES
UN TO IZVIETOJUMS UZ FORMAS TĒRPA
13. Pašvaldības policijas darbinieki atbilstoši ieņemamajam amatam nēsā uz formas tērpa uzplečiem
šādas atšķirības zīmes:
13.1. pašvaldības policijas priekšnieks: divi ausekļi 2,5cm diametrs, kuri izvietoti simetriski uz uzpleča
un Tērvetes novada ģerboņa;
13.2. pašvaldības policijas vecākais inspektors četri ausekļi 2cm diametrs, kas izvietoti simetriski uz
uzplečiem;
13.3. pašvaldības policijas inspektors trīs ausekļi 2cm diametrs, kas izvietoti simetriski uz uzplečiem;
13.4. atšķirības zīmes vienādi izvietojamas uz vasaras un ziemas formas tērpiem.
14. Uzšuves, žetoni un zīmotnes izvietojamas šādā kārtībā:
14.1. Uzšuve ar policijas emblēmu un uzrakstu «Pašvaldības policija" izvietojama uz formas tērpa
kreisās piedurknes uzpleča viduslīnijas turpinājumā, 60 mm attālumā no pleca līnijas nošuves;
14.2. Analogi 14.1.apakšpunktā noteiktajam izvietojumam uz formas tērpa labās rokas piedurknes
nēsājama uzšuve ar Tērvetes novada ģerboņa attēlu un uzrakstu «Pašvaldības policija".
14.3. Uzšuve ar policijas emblēmu un uzrakstu ''Pašvaldības policija'' nēsājama uz zaļās atstarojošās
vestes labās puses krūšu kabatas;
14.4. Uzšuve ar pašvaldības policista uzvārdu izvietojama virs policijas formas uzvalka un
kombinezona labās puses krūšu kabatas;
14.5. Uzšuve ar uzrakstu ''Pašvaldības policija'' izvietojama virs policijas formas uzvalka un

kombinezona kreisās puses krūšu kabatas;
14.6. Zīmotnes PP (pašvaldības policija) izvietojamas formas krekla apkakles atloka stūros;
14.7. Kokarde ar valsts ģerboni, izvietojama beretes priekšdaļas kreisajā pusē;
14.8. Kokarde ar valsts ģerboni izvietojama parādes cepures priekšdaļā;
14.9. Pašvaldības policijas emblēma ar Tērvetes novada ģerboni izvietojama žokejcepures priekšā;
14.10. Uzraksts ''Pašvaldības policija'' izvietojams ziemas jakas, T- krekla un zaļās atstarojošās vestes
mugurpusē;
14.11. Kaklasaites piespraude nēsājama, piestiprinot kaklasaiti pie krekla un tā izvietojama starp trešo
un ceturto pogu, skaitot no apkaklītes.
IV. FORMAS TĒRPU IZSNIEGŠANAS NORMAS, TO APRAKSTI UN ATJAUNOŠANAS
KĀRTĪBA
15. Formas tērpu izniegšanas normas ir noteiktas šī nolikuma 1.pielikumā.
16. Formas tērpi pašvaldības policijas darbiniekam tiek atjaunoti, kad tiem ir beidzies šī nolikuma
1.pielikumā noteiktais lietošanas termiņš.
17. Formas tērpa priekšmeti, kuri ir kļuvuši lietošanai nederīgi līdz lietošanas termiņa beigām,
atsevišķos gadījumos var tikt atjaunoti. Lēmumu par formas tērpu priekšmetu atjaunošanu pieņem
Tērvetes novada domes izpilddirektors.
18. Ja kāds formas tērpa priekšmets lietotāja vainas dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs vai tiek nozaudēts,
tad pašvaldības policists to iegādājas par saviem līdzekļiem.
19. Pašvaldības policijas darbinieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, nodod nelietotu formu vai
atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību Tērvetes novada domes izpilddirektora noteiktajā
kārtībā.
V. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
20. Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Tērvetes novada domes sēdē.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika

1. pielikums
Nolikumam ”Par Tērvetes novada pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu un atšķirības
zīmju aprakstu un to izsniegšanas normām”
Pašvaldības policijas amatpersonu formas tērpu
un atšķirības zīmju veidi un to
izsniegšanas normas
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Priekšmeta nosaukums

ziemas cepure ar nagu
ziemas cepure (adīta)
vasaras cepure ar nagu (vīriešu)
vasaras cepure ar nagu (sieviešu)
žokejcepure
ziemas virsjaka (īsā*)
žakete (vīriešu)
žakete (sieviešu)
pulovers
bikses (vīriešu)
bikses (sieviešu)
svārki (sieviešu)
ikdienas krekls ar garām piedurknēm
ikdienas krekls ar īsām piedurknēm
balts krekls ar garām piedurknēm
balts krekls ar īsām piedurknēm
ikdienas blūze ar garām piedurknēm
ikdienas blūze ar īsām piedurknēm
balta blūze ar garām piedurknēm
balta blūze ar īsām piedurknēm
polo krekls
T krekls
kaklasaite
kaklasaite (sieviešu)
kaklasaites saspraude
ziemas zābaki
vasaras zābaki
zābaki (sieviešu)
kurpes (vīriešu, sieviešu)
cimdi (pirkstaiņi)
šalle
siksna (ieroču josta)
bikšu siksna

Domes priekšsēdētāja

Daudzums
(vienam
cilvēkam)

Lietošanas ilgums
(gadi)

1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
2 gab.
1 gab.
1 gab.
3 gab.
3 gab.
1 gab.
1 gab.
2 gab.
2 gab.
1 gab.
1 gab.
1 gab.
2 gab.
2 gab.
2 gab.
1 gab.
1 pāris
1 pāris
1 pāris
1 pāris
1 pāris
1 gab.
1 gab.
1 gab.

3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
10
2
2
2
1
2
5
5
4
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