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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes  

2016.gada 28. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 11. §)  

 

Tērvetes novada pašvaldības policijas nolikums  

                                                                                Izdots pamatojoties uz likuma 

 „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 8.punktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,  

 likuma “Par policiju” 12.; 13.; 14. un 19.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Tērvetes novada pašvaldības policija ir Tērvetes novada domes izveidota apbruņota 

militarizēta pašvaldības institūcija - iestāde (turpmāk tekstā – Pašvaldības policija), 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 pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu pašvaldības 

policijas nosaukumu, noteikta parauga veidlapas. 

2. Pašvaldības policija ir sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences 

ietvaros darbojas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, ir pakļauta Tērvetes novada 

domei, finansēta no tās līdzekļiem un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts 

policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām.  

3. Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts balstoties uz Tērvetes novada iedzīvotāju 

palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu un 

vienvadību.  

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

Republikas likumi, likums “Par policiju”, Ministru Kabineta noteikumi, rīkojumi, šis nolikums, 

Tērvetes novada domes pieņemtie lēmumi un citi normatīvie akti.  

5. Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu novēršanas 

preventīvos pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu, dabas un tās bagātības 

aizsargāšanu, Tērvetes novada iedzīvotāju, pašvaldības, uzņēmumu un organizāciju interešu 

aizstāvēšanu.  



6. Pašvaldības policija var sniegt maksas pakalpojumus, kurus apstiprina Tērvetes novada 

dome. 

 

II. Pašvaldības policijas pienākumi 

 

7. Pašvaldības policijai savas kompetences ietvaros ir sekojoši pienākumi:  

7.1. kontrolēt Tērvetes novada domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī Latvijas 

Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi;  kā 

arī naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšanu; 

7.2. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un 

noziedzības apkarošanā; 

7.3. 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. 

7.4. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, nepieciešamības gadījumos 

sadarbojoties ar Tērvetes novada domi vai tās uzdevumā ar attiecīgām kompetentām 

institūcijām;  

7.5. 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 darbiniekiem. 

7.6. sniegt neatliekamo (t.sk. medicīnisko) palīdzību personām, kuras cietušas 

likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī 

nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu 

nodošanai attiecīgām institūcijām;  

7.7. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un 

cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;  

7.8. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem 

pārkāpumiem;  

7.9. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī 

pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts policijas vai 

citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo 

informāciju un materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas;  

7.10. veikt citus Tērvetes novada domes un pašvaldības amatpersonu uzdotos uzdevumus, 

ja tas nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīviem aktiem.  

 

III. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības 

 

8. Pašvaldības policijas darbiniekiem, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta 

kompetencei, ir tiesības:  

8.1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē pašvaldības 

policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus; 

8.2. 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;  

8.3. veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz pašvaldības policijas 

iestādi 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; 

8.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem; likumā paredzētajos 

gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas iestādē likumpārkāpējus, izdarīt viņu 



personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt 

likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu 

lietvedības nodrošināšanai, kā arī noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības; 

8.5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un nodot tās 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;  

8.6. aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt speciāli iekārtotās telpās 

personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta, apcietinājuma 

8.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai 

bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē;  

8.8. nogādāt ārstniecības 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, bet, ja tas nav iespējams, — 

nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk 

par 12 stundām; 

8.9. aizturēt uz rakstveida pieteikuma pamata 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, kā arī uzturēt tādas personas policijas iestādē līdz 

atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai, bet ne ilgāk par 12 stundām; 

8.10. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un 

kuras ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem; 

8.11. nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un 

noskaidrot notikušā apstākļus; 

8.12. 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; 

8.13. ar attiecīgā valdītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un tajās esošos 

priekšmetus; 

8.14. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī 

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; 

8.15. nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai 

toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu 

narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai, 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; 

8.16. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa 

vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis 

tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais 

stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas 

personas, kuras ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī 

personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās 

kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē 

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; 

8.17.  ierobežot vai 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; 



8.18. 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; 

8.19. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm, 

privātpersonām vai 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 medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu 

vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas 

iestādē; 

8.20. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm piederošos 

elektroniskos sakaru līdzekļus; 

8.21. 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; 

8.22. savas kompetences ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un 

amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

8.23. izdarīt kontrolpirkumu, kā arī iesaistīt tā izdarīšanā citu personu, tajā skaitā 

nepilngadīgu, lai novērstu un atklātu administratīvos pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus. 

8.24. lietot likuma "Par policiju" 19.panta sestajā daļā noteiktos speciālos līdzekļus minētā 

likuma13.pantā noteiktajā kārtībā; 

8.25. likuma "Par policiju" 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot 

šaujamieročus. 

 

IV. Pašvaldības policijas darba organizācija 

 

9. Pašvaldības policijas struktūru, darbinieku skaitu un darba algu likmes nosaka Tērvetes 

novada dome. Realizējot vienotu personāla politiku, Latvijas Republikas likumos un Tērvetes 

novada domes noteiktajā kārtībā Pašvaldības policijas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no 

darba Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ 

amatā un atceļ no tā Tērvetes novada dome. 

10. Pašvaldības policijas sastāvu var veidot Pašvaldības policijas priekšnieks, vecākie 

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

kārtībnieki  un  jaunākie  kārtībnieki 

11. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, kurš ir tieši pakļauts Tērvetes novada 

pašvaldības izpilddirektoram.  

12. Pašvaldības policijas priekšnieks:  

12.1. veic Pašvaldības policijas vispārējo vadību un personīgi atbild par tās uzdevumu 

izpildi, nosaka darba organizācijas un darbības prioritāros virzienus;  

12.2. nosaka Pašvaldības policijas darbinieku pienākumus, pēc saskaņošanas ar Tērvetes 

novada pašvaldības izpilddirektoru, apstiprina amata aprakstus;  

12.3. apstiprinātās budžeta tāmes ietvaros, atbilstoši rīkojas ar Pašvaldības policijas finanšu 

līdzekļiem, nodrošina Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu;  

12.4. izdod rīkojumus un dod saistošus  norādījumus, Pašvaldības policijas darbiniekiem;  

12.5. pārstāv Pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, 

citām iestādēm, organizācijām; 

12.6. ierosina pašvaldības policijas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu tarifus 

atbilstošus spēkā esošajiem normatīviem aktiem, kurus apstiprina domes sēdē.   

13. Pašvaldības policijas priekšnieku Tērvetes novada dome apstiprina amatā pēc tam, kad  

ir saņemta Iekšlietu ministra rakstiska piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai.  

14. Pašvaldības policijas priekšnieku atbrīvo no amata Tērvetes novada dome pēc savas 

iniciatīvas vai saskaņā ar Iekšlietu ministra rīkojumu, ko dome izskata septiņu dienu laikā.  

http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju#p19
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju#p13
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju
http://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju#p14


15. Pašvaldības policijas darbinieki savā rīcībā esošus šaujamieročus un speciālos līdzekļus 

glabā speciāli ierīkotās telpās Pašvaldības policijā vai Valsts policijas iestādē.  

Ar Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumu Pašvaldības policijas darbiniekam var atļaut 

glabāt dienesta šaujamieročus un speciālos līdzekļus viņa dzīvesvietā saskaņā ar šaujamieroču 

un šo speciālo līdzekļu glabāšanas noteikumiem.  

16. Pašvaldības policijas darbinieki savus dienesta pienākumus pilda vienota parauga formas 

tērpā, pie kura redzamā vietā ir piestiprināta pašvaldības teritorijas atšķirības zīme un 

nosaukums, kā arī amatu atšķirības zīmes.  

Nepieciešamības gadījumos ar priekšnieka rīkojumu Pašvaldības policijas darbinieki 

dienesta pienākumus drīkst pildīt privātās drēbēs;  

17. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Tērvetes novada teritorijā, ārpus dienesta 

pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta apliecību, izmantot šajā nolikumā paredzētās 

tiesības;  

18. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi apliecību, kurai 

ir šādi rekvizīti: attiecīgās pašvaldības teritorijas nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds, 

personas kods, ieņemamā amata nosaukums, fotogrāfija formas tērpā, kā arī atzīme par 

šaujamieroča nēsāšanas tiesībām.  

Apliecībai jābūt apstiprinātai ar Pašvaldības policijas zīmogu un priekšnieka parakstu;  

 

V. Pašvaldības policijas personāls 

 

19. Par pašvaldības policijas darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām: 

19.1. ir pilngadīgs Latvijas pilsonis; 

19.2. nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai 

noņemšanas; 

19.3. nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; 

19.4. nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot 

gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz 

reabilitējoša pamata; 

19.5. ir ieguvusi vismaz vidējo izglītību. 

Par pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku var pieņemt darbā personu, kura 

atbilst likumā ”Par policiju” 21.panta  pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām 

un ir ieguvusi augstāko juridisko izglītību. 

Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku pieņem darbā, ja saņemta iekšlietu 

ministra rakstveida piekrišana.  

Pašvaldības policijas dienestā pieņem personas, kuras, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, 

fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgas un brīvprātīgi vēlas pildīt Pašvaldības 

policijā veicamos pienākumus.  

20. Pirms Pašvaldības policijas darbinieka pieņemšanas darbā viņa atbilstību darbam 

Pašvaldības policijā pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbiniekam.  

21. Pašvaldības policijas darbinieka amata kandidātam, stājoties policijas dienestā, 

Pašvaldības policija nodrošina sākotnējo profesionālo apmācību. Personas ar profesionālo 

vidējo (juridisko) vai augstāko juridisko izglītību var pieņemt Pašvaldības policijas dienestā 

bez sākotnējās profesionālās apmācības kursa apgūšanas.  

22. Pašvaldības policijas amatpersonai, kuru izvirza paaugstinājumam amatā, tiek 

nodrošināta iespēja celt kvalifikāciju, kā arī juridiskā, fiziskā un cita veida profesionālā 

apmācība.  

23. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz ar Tērvetes novada pašvaldību 

rakstisku darba līgumu, ar 1-3 mēnešu pārbaudes laiku.  

 

 

 

 



VI. Pašvaldības policijas finansēšana un materiālā apgāde 

 

24. Pašvaldības policijas darbības finansēšana, materiāli tehniskā nodrošināšana un 

darbinieku darba samaksa tiek veikta Tērvetes novada domes noteiktajā kārtībā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

25. Pašvaldības policija tiek finansēta no Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem - 

dotācijām, vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. 

 

VII. Pašvaldības policijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības pārskats 

 

26. Pašvaldības policijas pārraudzību veic un darbību kontrolē Tērvetes novada pašvaldības 

izpilddirektors. Pašvaldības policijas priekšnieks vienu reizi gadā sniedz pārskatu par 

Pašvaldības policijas darbu Tērvetes novada domei, bet atskaites par praktisko darbību – 

Tērvetes novada domes priekšsēdētājam un Tērvetes novada domes izpilddirektoram.  

27. Attiecīgās valsts institūcijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

kontrolē, kā Pašvaldības policijā tiek ievērotas speciālo telpu iekārtošanas un izmantošanas 

reglamentējošās normas, speciālo līdzekļu, šaujamieroču glabāšanas un lietošanas kārtība, kā 

arī radiosakaru izmantošana.  

28. Latvijas Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori veic uzraudzību pār 

likumības ievērošanu Pašvaldības policijas darbībā. 

29. Pašvaldības darbinieku faktisko rīcību un izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldības policijas priekšniekam. Pašvaldības policijas 

priekšniekam ir tiesības atcelt pretlikumīgus pašvaldības policijas darbinieku lēmumus. 

30. Pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību un izdotos administratīvos aktus var 

apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

31. Tērvetes novada domes izdotos administratīvo aktus persona var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

VIII. Pašvaldības policijas darbinieku tiesiskā aizsardzība,  

darbības garantijas un atbildība 

 

32. Pašvaldības policijas amatpersona ir valsts un pašvaldības varas pārstāvis, kura godu, 

cieņu, dzīvību un veselību no apdraudējumiem aizsargā Latvijas Republikas likumi, kas 

reglamentē arī profesionālā riska tiesiskos nosacījumus. Pašvaldības policijas amatpersonu 

tiesisko aizsardzību, darbības garantijas un atbildību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti.  

33. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesisku rīcību ir atbildīgs likumā un citos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

IX. Noslēguma jautājums 

 

34. Līdz ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011.gada 

28.aprīļa nolikums “Tērvetes novada pašvaldības policijas nolikums”.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      Dace Reinika 

 

 

 

 
 

 


