Siguldas novada Pašvaldības policijas
2020. gada pārskats

Siguldā, 2020. gada 17. februārī

Pašvaldības policijas (iestādes) statuss, institucionālā un iekšējā struktūra

2020. gada pirmajā ceturksnī veikts būtisks un nozīmīgs darbs pie Siguldas novada Pašvaldības policijas (turpmāk
– Pašvaldības policija) iestādes juridiskā statusa apstiprināšanas, institucionālās un iekšējās struktūras
izveidošanas.

Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra lēmumu Nr.3 “Par Siguldas novada Pašvaldības
policijas amatu saraksta un amatu klasifikācijas apstiprināšanu” apstiprināts amatu saraksts un noteikta amatu
klasifikācija.
Pašvaldības policijas iestādes statuss tika noteikts ne tikai Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19.
oktobra nolikumā Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums” (prot. Nr. 18, 15.§), kas stājās spēkā
2020. gada 1. martā, bet ar atbilstošu dokumentācijas iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā.

Pašvaldības policijas (iestādes) statuss, institucionālā un iekšējā struktūra

Pašvaldības policijas (iestādes) statuss, institucionālā un iekšējā struktūra
Ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 5. marta rīkojumu Nr.2-1/4 “Par personāla saraksta
apstiprināšanu” nodrošināts un apstiprināts Pašvaldības policijas personāla saraksts.

Pašvaldības policijas (iestādes) statuss, institucionālā un iekšējā struktūra

Ar 2020. gada 1. martu stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra
nolikums Nr.1/2018 “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums” (prot. Nr. 18, 15.§),
savukārt –
Ar 2020. gada 18. jūniju ir stājies spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 18. jūnija
nolikums Nr. 6/2020 (prot. Nr.7, 3.§) “Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums”, ka precīzāk
nosaka Pašvaldības policijas funkcijas un galvenos uzdevumus, nosaka iestādes struktūru, darbinieku
tiesības un atbildību, kā arī paredz policijas darbības kontroli, tiesiskuma nodrošināšanu, pārskatu
iesniegšanu un finanšu līdzekļu (materiālo vērtību) plānošanu un apriti.
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Personāla formālā izglītība
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izglītība
39%
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Personāla formālā izglītība
Likums “Par policija” nosaka, ka par pašvaldības policijas darbinieku var būt persona, kura ieguvusi
vismaz vidējo izglītību,
savukārt,2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, kura 115. panta ceturtā daļa nosaka,
ka administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt amatpersonas, kurām ir augstākā izglītība.
Administratīvās atbildības likuma pārejas noteikumu 8. punkts nosaka, ka amatpersonas, kuras
neatbilst izglītības prasībām, attiecīgo izglītību iegūst sešu gadu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

Personāla neformālā izglītība
Neskatoties uz Covid-19 vīrusa pandēmijas izplatības ierobežojumiem, Pašvaldības policijas
amatpersonām nodrošināti šādi profesionālie izglītības pasākumi:
✓ speciālā fiziskā sagatavotība un policijas taktika;
✓ administratīvā pārkāpuma procesa tiesībās, saistībā ar Administratīvās atbildības likuma
spēkā stāšanos (3 tiešsaistes mācības visam kolektīvam);
✓ mācības par analītisko un kritisko domāšanu (visam kolektīvam);
✓ mācības “Operatīvo transportlīdzekļu drošā vadīšanā” (visam kolektīvam);
✓ vadītāju izaugsmes konference “Celtspēja” (M.Riekstiņš, K.Freimanis, K.Žunda);
✓ tiešsaistes seminārs “Ierēdņu, publisko personu darbinieku tiesības un pienākumi Latvijas
Republikas Augstākās tiesas judikatūrā”.

Personāla neformālā izglītība
Speciālā fiziskā sagatavotība

Personāla neformālā izglītība
Operatīvā transportlīdzekļa vadīšana

Sadarbība, pieredzes apmaiņa
No 24. līdz 25. jūlijam organizēts komandējums uz Talsu novada pašvaldības policiju un Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Talsu iecirkni, lai pieredzes apmaiņā iegūtu labās prakses atziņas par Eiropas reģiona attīstības fonda Interreg
Latvija - Lietuva projekta “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”
(VideoGuard) ieviešanu un īstenošanu tehnisko līdzekļu (videonovērošanas) iegādē un uzstādīšanā, kā arī
videomonitorešanas veikšanā, kā arī gūtu atziņas par cita novada pašvaldības policijā īstenoto kompetenci sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā.

Sadarbība, pieredzes apmaiņa
✓ 30. septembrī organizēta pieredzes apmaiņa ar Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada
nodaļas vadību, kuras ietvaros pārrunāti darba kārtības un darba organizācijas praktiskie un tiesiskie
aspekti, noskaidrots kopīgais un atšķirīgais atlīdzības un sociālo garantiju nodrošināšanā,
Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā veicamie pasākumi.
✓ Oktobrī un novembrī nodrošināta pieredzes apmaiņa ar Kuldīgas novada Pašvaldības policiju saistībā
ar pieredzes un labās prakses noskaidrošanu “Zivju fonda” valsts finansējuma apguvē, finansējuma
mērķa zivju resursu aizsardzībai pielietojumā, tehnisko līdzekļu iegādi un izmantošanu kompetences
darbā.
✓ 2020. gadā regulāri veicināta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Rīgas pašvaldības policiju tiesiskā
regulējuma piemērošanas jautājumos, labās prakses noskaidrošanā darba organizācijā un izpildē
jautājumos, kā arī tiesvedības (judikatūras) izzināšanā.
✓ 2020. gadā regulāri veicināta sadarbība ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu policijas
bataljonu, organizēti un nodrošināti pasākumi satiksmes uzraudzības nodrošināšanai Siguldas
pilsētā, īstenots kopīgs darbs un reidi.

Inovācija, digitālā jaunrade Pašvaldības policijā
✓ Atbilstoši Pašvaldības policijas 25.03.2020. rīkojumam Nr.122.1-2/8 “Par administratīvo pārkāpumu
uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu” no rīkojuma izdošanas datuma līdz 1.05.2020. APUS sistēma
lietota testa režīmā, dublējot reģistrētos ierakstus ar IS “Reģistri”, savukārt no 1.05.2020. IKT rīks
“APUS” tiek izmantota kā vienīgā IS, kurā elektroniski tiek reģistrēti Pašvaldības policijas notikumi.

✓ Pašvaldības policijas tālruņiem pieslēgta zvanu auditēšanas sistēma “Zvanu pārvaldnieks”, kura
nodrošina ne tikai zvanu ieraksta funkciju, bet arī analītiskos un statistiskos pārskatus par
Pašvaldības policijā ienākošajiem un izejošajiem zvaniem.
✓ Uzsākta mobilās lietotnes manapilseta.makit.lv lietošana un administrēšana. No 2020. gada aprīļa
tika apstrādāti 22 iedzīvotāju ziņojumi par administratīvajiem pārkāpumiem. Visi ziņojumi tika
operatīvi apstrādāti informācija nodota dežūrmaiņai un ziņojumā minētais notikums vai pārkāpums
tika atrisināts (izpildīts).
✓ Uzsākta regulāra (1 līdz 2 reizes mēnesī) informācijas publicēšana Siguldas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Siguldas Novada
Ziņas”, kā arī citos komunikācijas tīklos .
✓ Uzsākta saziņa ar iedzīvotājiem lietotnē “WhatsApp”.

Inovācija, materiāltehniskā jaunrade Pašvaldības policijā
✓ Uzsākta ķermeņa kameru lietošana, lai digitāli (audio un video) reģistrētu notikumus, nostiprinātu
pierādījumus un auditētu darbinieku un «klientu» savstarpējo sadarbību.
✓ Nodrošinot darbinieku individuālo aizsardzību un drošību, iegādātas bruņuvestes, kuras atbilst ISO
9001:2015 sertifikācijai (bruņu paneļi aizsardzībai pret uzbrukumiem ar aukstajiem ieročiem un
šaujamieročiem).
✓ 2020. gadā divi operatīvie transportlīdzekļi Ford Transit aizstāti kvalitatīvāk nodrošinātiem
operatīvajiem transportlīdzekļiem Toyota Proace.
✓ Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumu Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” iesniegts projekta “Iekšējo
ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā” iesniegumu par tehnisko
līdzekļu iegādi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
kontroles pasākumu veikšanai Siguldas novada publiskajās ūdenstilpnēs, kurš, atbilstoši Zivju fonda
padomes lēmumam, atbalstīts konkursā, piešķirot valsts finansējumu tehnisko līdzekļu iegādei.
Atbilstoši minētajam 2020. gada nogalē Pašvaldības policijas vajadzībām iegādāts kvadricikls Linhai
I500 4x4 un augstas izšķirtspējas termokamera (monokls) ATN CORP OTS HD 384 4.5-18x.

Darbs ceļu satiksmes drošības jomā
2020. gadā Pašvaldības policija ceļu
satiksmes drošības jomā strādāja, liekot
uzsvaru
uz
preventīvo
darbu,
transportlīdzekļu
vadītājiem
skaidrojot
pārkāpuma būtību un brīdināja par
administratīvo
atbildību,
kas
būtisiki
samazinājis piemēroto sodu skaitu, kas pērn
piemērots 98 gadījumos, ar nosacījumu, ka
transportlīdzeklis iepriekš ir brīdināts par
pārkāpumu. Preventīvā darba rezultāts
atspoguļojas piemēroto brīdinājumu skaitā 766, to izsakot mutiski vai rakstisko
brīdinājumu novietojot transportlīdzekļa
vējstiklā.
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Preventīvais darbs ceļu
satiksmes jomā (brīdinājumi)

Administratīvais process
2020.gadā Pašvaldības policijā tika uzsākti 611 administratīvā pārkāpuma procesi par administratīvajiem
pārkāpumiem.
523 gadījumos par administratīvo pārkāpumu Pašvaldības policija veikusi preventīva rakstura pārrunas vai
izteikusi mutisku brīdinājumu, kas ir, par 211 gadījumiem vairāk nekā 2019.gadā.
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Pašvaldības policijā pieņemtie lēmumi
2020.gadā Pašvaldības policijā izskatītas un pieņemti lēmumi kopumā 109 administratīvā pārkāpuma lietās:
• 47 par Latvijas Adminstratīvo pārkāpumu kodeksa (spēkā līdz 01.07.2020.) pārkāpumiem;
• 51 saskaņā ar Administratīvās Atbildības likumu (spēkā no 01.07.2020.);
• 11 par pārsūdzētiem administratīvā pārkāpuma protokoliem – lēmumiem.
Biežākie pārkāpumi, kurus izskata Pašvaldības policija un lēmumus pieņēma 2020.gadā ir par:
• smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem;
• Alkoholisko dzērienu lietošanu un vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē sabiedriskā vietā;
• Atstarojošas vestes neizmantošanu diennakts tumšajā laikā, pārvietojoties par neapgaismotu ceļu;
• Ārkārtas situācijas noteikto ierobežojumu neievērošanu.

Pašvaldības policijā pieņemtie lēmumi
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Reģistrētie notikumi un saņemtie izsaukumi 2020. gadā
Pērn elektroniski reģistrēto notikumu datubāzē veikts 3921 ieraksts – tie ir saņemtie iedzīvotāju izsaukumi, darba
uzdevumi, veiktās profilaktiskās pārbaudes, palīdzības sniegšanas gadījumi, sadarbība ar dažādām institūcijām un
citi ieraksti. No reģistrētajiem ierakstiem 2020. gadā 1609 ir bijuši izsaukumi, kas ir par 193 izsaukumiem vairāk
nekā 2019. gadā (1416). Kopš 2020. gada aprīļa par administratīvajiem pārkāpumiem ir iespēja ziņot Siguldas
mobilajā lietotnē sadaļā “Ziņo Pašvaldības policijai”, ko iedzīvotāji izmantojuši 22 reizes.
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Izglītītojošie pasākumi skolās un sabiedriskās kārtības
nodrošināšana publisko pasākumu laikā
2020.gadā ievērojami samazinājušies izglītojošie pasākumi izglītības iestādēs, 2020.gadā tās bijušas
vien 8 lekcijas, kas ir par trīs reizēm mazāk kā 2019.gadā.
Līdzīga situācija ir ar publiskajiem pasākumiem, ko ietekmējuši ārkārtas situācijā noteiktie
epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Pērn Pašvaldības
policija kārtību publiksa pasākuma laikā nodrošinājusi 21 reizi (pasākumi: Siguldas bobslejtrasē,
ziemas garšas festivāls, divriteņu maratons, zinību diena, pilsētas svētki un citi pasākumi).
Izglītojošie pasākumi skolās

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
publisku pasākumu laikā
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Ugunsbīstama kūla Siguldas novadā
Pamatojoties uz Pašvaldības policijas 2020. gada 9. martā izdoto
rīkojumu Nr.122.1-/1 “Par kūlas ugunsbīstamības profilaktiskajiem
pasākumiem Siguldas novadā”, tika uzsāktas profilaktiskās
pārbaudes Siguldas novada īpašumos, lai konstatētu vai tajos ir
pērnā gada zāle – ugunsbīstama kūla, kas kvalificējams kā
administratīvais pārkāpums un par ko paredzēta administratīvā
atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (spēkā
līdz 1.07.2020.) 51. panta otrās daļas.
Kopumā Pašvaldības policijas amatpersonas pērn apsekoja 178
īpašumus, kuros tika konstatēta kūla. Par konstatēto faktu īpašuma
īpašniekam (tiesikajam valdītājam) tika izsūtīta vēstule (161) ar
aicinājumu kūlu likvidēt, 17 gadījumos veiktas preventīva rakstura
pārrunas par īpašuma sakopšanu.
131 administratīvais pārkāpums tika novērsts, likvidējot pērnā
gada zāli, savukārt 30 gadījumos tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols un lieta nosūtīta izskatīšanai Siguldas
novada pašvaldības domes Administratīvajai komisijai.
Administratīvā komisija 19 gadījumos par administartīvo
pārkāpumu piemērojusi sodu un 11 gadījumos lieta tika izbeigta.
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Izsūtītas vēstules
Prevetīvas pārrunas
Sakopts īpašums
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
Administratīvā komisija piemērojusi sodu
Administartīvā paŗkāpuma lieta izbeigta

Atkritumu apsaimniekošana Siguldas novadā
Pamatojoties uz Pašvaldības policijas 2020. gada 21.
septembrī izdotā rīkojuma Nr.122.1-/22 “Par Siguldas
novadā reģistrēto privātīpašumu īpašnieku (valdītāju) un
iedzīvotāju pienākumu izpildes kontroles pasākumiem”
pamata un SIA “Jumis” sniegto informāciju par adresēm
(589),
kurās
nav
noslēgts
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas līgums, Pašvaldības policija uzsāka
resoriskās pārbaudes.
Pašvaldības policija apsekojusi 500 īpašumus un veikusi to
apskati, ja īpašums ir apdzīvots un pēc saņemtās
informācijas no SIA “Jumis”, ka tajā nav noslēgts atkritumu
apsaimniekošans līgums, īpašuma īpašniekam (valdītājam)
tiek nosūtīta vēstule (251) ar aicinājumu iekļauties atkritumu
apsaimniekošanā, kā tas noteikts Siguldas novada
pašvaldības domes 2017. gada 31. maija saistošajos
noteikumos Nr.17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Siguldas novadā”. Ja īpašnieks atkritumu apsaimniekošanas
līgumu nenoslēdz, Pašvaldības policija uzsāk administratīvo
procesu (57). 21 administratīvā pārkāpuma lieta nodota
Siguldas novada pašvaldības domes Administratīvajai
komisijai, kurā 7 gadījumos par administratīvo pārkāpumu
piemērots naudas sods, 1 gadījumā – brīdinājums un 9
gadījumos administratīvā pārkāpuma lieta izbeigta.
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Izbeigta lietvedība

Darbs ārkārtējās situācijas laikā (Covid-19)
Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu valstī no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam tika noteikti
dažādi epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19
izplatību.

21
47

108

77

2020. gada 6. novembrī tika izdots vēl viens Ministru kabineta rīkojums
Nr.655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar ko tika noteikta ārkārtējā
situācija no 2020. gada 6. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim.
1871

Veiktas profilaktiskās pārbaudes
Izsaukumi
Preventīvas pārrunas
Izteikti brīdinājumi
Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi

Papildus ikdienas darbiem Pašvaldības policjai bija pienākums veikt
dažādas profilaktiskās pārbaudes. Reģulāri apsekoti parki, stadioni,
sabieriskās ēdināšanas vietas, veikali, viesnīcas, degvielas uzpildes
stacijas, apsekošanas laikā pastiprināti tika uzraudzīts, kā iedzīvotāji
ievēro noteiktos ierobežojumus.
Pērn izsludinātajās ārkārtējās situācijas laikā no 12. marta līdz 6. jūnijam
un no 6. novembra līdz 2021. gada 1. janvārim Pašvaldības policija
kopumā veikusi 1871 profilaktiskās pārbaudes, veikusi 108 preventīva
rakstura pārrunas, izteikusi 77 brīdinājumus par dažādiem ierobežojumu
pārkāpumiem, saņēmusi 47 izsaukumus un minētajā periodā uzsākts 21
administratīvā pārkāpuma process no kuriem 4 procesi izbeigti, 2
gādījumos piemērots brīdinājums un 15 gadījumos naudas sods.

Reidi malu zvejniecības apkarošanai
✓ Pašvaldības policija 2020. gadā turpināja uzņemties iniciatīvu organizēt reidus par lašveidīgo zivju
nārstošanas vietu kontroli Gaujā un tās pietekās.
✓ Kopumā organizēti 2 reidi, kuros piedalījās gan iepriekšējā gada reidu dalībnieki no Dabas
aizsardzības pārvaldes un LR Zemessardzes 27. kājnieku bataljona, gan arī dalībnieki no LR
Zemessardzes Zinātnes, pētniecības un inovāciju ieviešanas centra un Reģionālās Pašvaldības
policijas Inčukalna novada nodaļas.

Reidi malu zvejniecības apkarošanai
Pašvaldības policija 2020. gadā veica 3 plānotus reidus Jūdažu ezerā, kuru laikā tika pārbaudīti
makšķernieki un ar speciālu āķi pārbaudīts ezers, vai tajā nav ielikti zvejas tīkli, murdi, ūdas u.tml.
nelegāli zvejas rīki.
Vienlaikus šo reidu laikā tika apsekotas un uzraudzītas Gaujas pietekas un Gaujas upes akvatorija,
pārbaudot personām makšķerēšanas kartes un zvejas rīku legālo izmantošanu.

Reidi malu zvejniecības apkarošanai
✓ Pašvaldības policija 2020. gadā sekmīgi piesaistīja Zivju fonda atbalstu kvadricikla un
termokameras iegādei.
✓ Minētais materiāltehniskais nodrošinājums nākotnē ļaus Pašvaldības policijai sekmīgāk kontrolēt
lašveidīgo zivju nārstošanas vietas un Zvejniecības likumā noteikto prasību ievērošanu kopumā.
✓ Mērķis 2021. gadā ir piesaistīt Zivju fonda atbalstu jaunas motorlaivas un drona, ar iebūvētu
termokameru, iegādei.

Likumīgā apritē esošu tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu
tirdzniecības nepilngadīgām personām ierobežojumu kontrole
Pašvaldības policija 2020. gadā 3 reizes organizēja «kontrolpirkumu» veikšanu, lai pārbaudītu iespēju
Siguldas novada jauniešiem iegādāties tabakas izstrādājumus, alkoholu vai enerģijas dzērienus
Siguldas novada tirdzniecības vietās.
Izdarīto kontrolpirkumu rezultātā tika uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi par to, ka
nepilngadīgām personām bija pārdoti enerģijas dzērieni.

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ 2020. gadā finansiālu apsvērumu dēļ tika pieņemts lēmums nepieteikties “Zilā karoga” statusa
iegūšanai.
✓ Neskatoties uz to, Pašvaldības policija, sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldi, Siguldas pilsētas
peldvietā pie Gaujas turpināja nodrošināt augstus peldvietas uzturēšanas standartus.

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ 2020. gadā Siguldas pilsētas peldvietā pie Gaujas, tāpat kā iepriekšējos gadus, par atpūtnieku
drošību gādāja 4 Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji.
✓ Ikdienas darba pienākumu sekmīgākai realizēšanai tika izstrādāts jauna darba organizācijas kārtība.
✓ Konstatēto notikumu atspoguļošanai ieviests elektroniskais notikumu žurnāls.

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji 2020. gada peldsezonas laikā par dažādiem pārkāpumiem
peldvietā izteica 338 aizrādījumus, no kuriem 131 aizrādījums bija par peldēšanu aiz peldvietas
norobežojošajām bojām.
✓ Salīdzinājumam – 2019. gadā bija izteikti 178 aizrādījumi.

Izteiktie aizrādījumi

34%

66%

2020.

2019.

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ Pašvaldības policija 2020. gadā turpināja realizēt mērķi nodrošināt kārtībniekiem-glābējiem vienotu
formas tērpu
✓ Kārtībniekiem-glābējiem tika nodrošināts finansiāls atbalsts kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības
iegūšanai
✓ Glābšanas stacijā, sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldi, tika veikts galvenās darba telpas
kosmētiskais remonts un uzstādīta signalizācija.

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ 2021. gadā plānots realizēt ieceri, kas nodrošinātu pilnvērtīgu peldvietas kāpu zonas izmantošanu
visā pludmales teritorijā.
✓ Šāds risinājums būtiski atvieglotu obligāto pienākumu veikt pludmales smilšu regulāru irdināšanu, kā
arī radītu lielāku, ērtai atpūtai pieejamo pludmales platību.

2021. gada stratēģiskie mērķi
✓ veicināt sadarbību un komunikāciju ar sabiedrību
✓ nostiprināt Pašvaldības policijas tiesisko un juridisko pamatojumu administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas kontekstā
✓ nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību visā jaunizveidotā novada administratīvajā teritorijā, sākot
ar 2021. gada 1. jūliju
✓ turpināt darbu pie iekšējā normatīvā regulējuma izstrādes un aktualizēšanas
✓ personāla kompetenču attīstīšana, profesionālo zināšanu pilnveidošana, personāla “attieksmes
formulas” veidošana
✓ tiešo policijas funkciju un uzdevumu īstenošanai nepieciešamās materiāltehniskās apgādes
nodrošināšana vai atjaunošana
✓ ES struktūrfondu izpēte, iepazīšanās ar iespējamā finansējuma apguvi Pašvaldības policijas attīstības
nodrošināšanai
✓ turpināt “Zivju fonda” valsts finansējuma apguvi, ieviešot un īstenojot noteiktus projektus zivju
resursu aizsardzībai un saglabāšanai
✓ apstiprināt Pašvaldības policijas darba plānu 2021. gadam

