Siguldas novada Pašvaldības policijas
2021.gada pārskata sanāksme

Siguldā, 2021.gada 15.februārī

Pašvaldības policijas (iestādes) statuss, institucionālā un iekšējā struktūra

2021.gada pirmajā pusgadā veikts būtisks, nozīmīgs un nepārtraukts darbs, lai izveidotu Siguldas novada
Pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) struktūras un darba organizācijas modeļa projektu. Projekts,
kopā ar provizoriskajiem finanšu aprēķiniem, iesniegts auditoru kompānijai «Ernst&Young», kura izstrādāto projektu
apstiprinājusi un prezentējusi Siguldas novada pašvaldības vadībai.

Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta lēmumu Nr.6 “Par Siguldas novada veidojošo bijušo
pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju» apstiprināta Siguldas novada pašvaldības
iestāde «Siguldas novada Pašvaldības policija», kā arī atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada
12.augusta lēmumam Nr.6 (7. §) «Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu», apstiprināts
Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums.

Pašvaldības policijas (iestādes) statuss, institucionālā un iekšējā struktūra
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Personāla formālā izglītība
Maģistra grāds
8%
Bakalaura grāds
22%

1.līmeņa profesionālā
augstākā izglītība
22%

Vidējā/specialā
vidējā izglītība
48%

Personāla neformālā izglītība
Neskatoties uz Covid-19 vīrusa pandēmijas izplatības ierobežojumiem, Pašvaldības policijas amatpersonām
nodrošināti šādi profesionālie izglītības pasākumi:
✓ Saskaņā ar likuma ,,Par policiju’’ 13.pantā noteiktās tiesības lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus un ievērojot
Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikuma Nr.5/2021 ,,Siguldas novada Pašvaldības
policijas nolikums’’ 2. un 6.punktā noteikto pienākumu Pašvaldības policijai nodrošināt sabiedriskās kārtības un
drošības uzturēšanu Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī garantēt personu un
sabiedrības drošību, lai veicinātu Pašvaldības policijas amatpersonu kompetenci un profesionālo sagatavotību
likumpārkāpēju aizturēšanā, pārmeklēšanā, konvojēšanā, individuālās drošības un pašaizsardzības garantēšanā,
kā arī, nepieciešamības gadījumā, samērīga fiziskā spēka un policijas speciālo līdzekļu pielietošanā, Pašvaldības
policija rīkoja regulāras mācības - speciālā fiziskā sagatavotība un policijas taktika (visam kolektīvam)
✓ Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 31. augusta noteikumu Nr.304 ,, Noteikumi par operatīvajiem
transportlīdzekļiem ‘’ 4.4.apakšpunktā noteiktajam, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā Pašvaldības
policijas materiāltehniskajā apgādē atrodas operatīvie transportlīdzekļi. Ņemot vērā, ka operatīvo
transportlīdzekļu vadīšana ir saistīta ar paaugstināta riska un stresa situācijām, amatpersonām ir nepieciešamas
augstas prasmes un spējas operatīvo transportlīdzekļu drošā vadīšanā tika rīkotas mācības - Operatīvo
transportlīdzekļu drošā vadīšanā (visam kolektīvam)
✓ Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 12.augusta nolikuma Nr.5/2021 ,,Siguldas
novada Pašvaldības policijas nolikums’’ 14.9 punktā noteikto rīkotas mācības – drona pilotēšanas apmācības
(visam kolektīvam)
✓ vadītāju izaugsmes konference “Celtspēja” (M.Riekstiņš, K.Freimanis, A.Ispodkins, K.Žunda, A.Nette, J.Timoškina)
✓ Kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību iegūšana (visam kolektīvam)

Personāla neformālā izglītība
Speciālā fiziskā sagatavotība

Personāla neformālā izglītība
Operatīvā transportlīdzekļa vadīšana

Sadarbība, pieredzes apmaiņa

✓ 2021.gada ietvarā regulāri veicināta sadarbība ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu
policijas bataljonu, organizēti un nodrošināti pasākumi satiksmes uzraudzības nodrošināšanai
Siguldas novadā, īstenots kopīgs darbs un reidi. Būtisks Ceļu policijas atbalsts sniegts «Rudens
zelta lapu» laikā.
✓ 2021.gada ietvarā būtiski uzlabojusies Pašvaldības policijas un Valsts policijas Siguldas iecirkņa
sadarbība (vadības līmenī).
✓ 2021. gada ietvarā nodrošināta laba sadarbība pieredzes nodrošināšanā (apmaiņā) starp
Pašvaldības policiju un Kuldīgas novada pašvaldības policiju, Talsu novada pašvaldības policiju,
Rīgas pašvaldības policiju, Cēsu novada pašvaldības policiju, Ādažu novada pašvaldības
policiju (Carnikavā), Ropažu novada pašvaldības policiju u.c.

Inovācija, digitālā jaunrade Pašvaldības policijā
✓ 2021.gada 1.jūlijā darbs uzsākts ZZ Dats uzturētajā un administrētajā IS «Elektronisko notikumu
žurnāls», atsakoties no līdzšinējās ZZ Dats uzturētās un administrētās APUS informācijas sistēmas
✓ 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
✓ Tiek administrēta informācijas saņemšana, nodošana un apkalpošana mobilajā lietotnē un WhatsApp
kontā
✓ Uzsākta regulāra (1 līdz 2 reizes mēnesī) informācijas publicēšana Siguldas novada pašvaldības
mājaslapā internetā, avīzē «Siguldas Ziņas», kā arī citos komunikācijas tīklos
✓ Uzsākta WhatsApp konta lietošana un administrēšana

Materiāltehniskais nodrošinājums saistībā ar Administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanu
✓ Jaunizveidotais Siguldas novads sadalīts četros apgabalos; Inčukalna, Krimuldas,
Mālpils un Siguldas. Katrā no apgabaliem darbiniekiem izveidotas darbam
nepieciešamās darba telpas, kuras aprīkotas ar datortehniku, interneta pieslēgumu
un mēbelēm.

✓ Veicot iepirkumus pašvaldības policijas darbinieki nodrošināti ar jauniem formas
tērpiem, speciālajiem līdzekļiem – elektrošoka pistolēm, roku dzelžiem, stekiem.
✓ Iegādātas un nodotas lietošanā ķermeņa kameras, lai digitāli (audio un video)
reģistrētu notikumus, nostiprinātu pierādījumus un auditētu darbinieku un «klientu»
savstarpējo sadarbību
✓ Nodrošinot darbinieku individuālo aizsardzību un drošību, iegādātas un nodotas
lietošanā bruņuvestes, kuras atbilst ISO 9001:2015 sertifikācijai (bruņu paneļi
aizsardzībai pret uzbrukumiem ar aukstajiem ieročiem un šaujamieročiem)

Materiāltehniskais nodrošinājums saistībā ar Administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanu
✓ Materiāli tehniskā bāze papildināta ar divām jaunām operatīvām automašīnām Toyota Proace City un
ar bijušās Mālpils novada pašvaldības policijas operatīvo automašīnu Renault Kango. Kopā
pašvaldības policija izmanto piecas operatīvās automašīnas.

Darbs ceļu satiksmes drošības jomā
2021.gadā Pašvaldības policija ceļu satiksmes
drošības jomā strādāja, turpinot likt uzsvaru uz
preventīvo darbu, transportlīdzekļu vadītājiem
skaidrojot pārkāpuma būtību un brīdinot par
administratīvo atbildību, kas samazinājis
piemēroto sodu skaitu, kas pērn piemērots 91
gadījumā, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis
iepriekš ir brīdināts par pārkāpumu. Preventīvā
darba
rezultāts
atspoguļojas
piemēroto
brīdinājumu skaitā - 501, to izsakot mutiski vai
rakstisko
brīdinājumu
novietojot
transportlīdzekļa vējstiklā. Lai arī 2021.gadā
piemēroto brīdinājumu skaits ir bijis mazāks,
nekā pērn, tas liecina par to, ka
transportlīdzekļu vadītāji arvien vairāk ievēro
ceļu satiksmes noteikumus.

Darbs ceļu satiksmes drošības jomā
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Preventīvais darbs ceļu
satiksmes jomā (brīdinājumi)

Administratīvais process
2021.gadā Pašvaldības policijā tika uzsākti 616 administratīvā pārkāpuma procesi par administratīvajiem
pārkāpumiem, kas liecina par to, ka administratīvo pārkāpumu dinamika, salīdzinot ar 2020.gadu, nav
būtiski palielinājusies.
574 gadījumos par administratīvo pārkāpumu Pašvaldības policija veikusi preventīva rakstura pārrunas vai
izteikusi mutisku brīdinājumu, kas ir, par 51 gadījumu vairāk nekā 2020.gadā.
Preventīva rakstura pārrunas un izteikti
brīdinājumi par administratīvajiem pārkāpumiem
(ne ceļu satiksmes jomā)
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Pašvaldības policijā pieņemtie lēmumi
2021.gadā Pašvaldības policijā izskatītas un pieņemti lēmumi kopumā 198 administratīvā pārkāpuma lietās:
• 194 saskaņā ar Administratīvās Atbildības likumu (spēkā no 01.07.2020.);
• 4 par pārsūdzētiem administratīvā pārkāpuma protokoliem – lēmumiem.
Biežākie pārkāpumi, kurus izskata Pašvaldības policija un lēmumus pieņēma 2021.gadā ir par:
• ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu pārkāpumiem, tai skaitā par Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma pārkāpumiem;
• smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem;
• Administratīvo sodu likuma pārkāpumiem;
• Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Pārkāpumu veidi par ko sodu piemēro Pašvaldības
policija
Par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu
pārkāpumiem, tai skaitā par Covid-19 infekcijas…

83

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem
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Par Administratīvo sodu likuma pārkāpumiem
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Par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem
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Par Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pārkāpumiem
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Reģistrētie notikumi un saņemtie izsaukumi 2021.gadā
Pērn elektroniski reģistrēto notikumu datubāzē veikti 8577 ieraksti – tie ir saņemtie iedzīvotāju izsaukumi, darba
uzdevumi, veiktās profilaktiskās pārbaudes, palīdzības sniegšanas gadījumi, sadarbība ar dažādām institūcijām un
citi ieraksti. No reģistrētajiem ierakstiem 2021.gadā 1814 ir bijuši izsaukumi, kas ir par 205 izsaukumiem vairāk kā
2020.gadā (1609). Kopš 2020.gada aprīļa par administratīvajiem pārkāpumiem ir iespēja ziņot ‘’S!‘’ mobilajā
aplikācijā sadaļā ‘’Ziņo Pašvaldības policijai‘’, ko 2021.gadā iedzīvotāji izmantojuši 25 reizes.
Pašvaldības policijā reģistrēti notikumi un
izsaukumi
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Sabiedriskās kārtības nodrošināšana publisko pasākumu laikā
✓ Sakarā ar Covid-19 pandēmiju un to saistītajiem publisko pasākumu rīkošanas ierobežojumiem,
Pašvaldības policija 2021.gadā turpināja nodrošināt atbalstu to sekmīgai norisei.
✓ Lielākie no tiem – Stādu parade, Stirnu buks un Vienības brauciens, kuru norisei jauni izaicinājumi bija
saistīti gan ar epidemioloģisko situāciju, gan jaunu pasākumu norises vietu izvēlēm.

Izglītītojošie pasākumi skolās un sabiedriskās kārtības
nodrošināšana publisko pasākumu laikā
2021.gadā ievērojami auguši izglītojošie pasākumi izglītības iestādēs, proti, par 32 pasākumiem vairāk
kā 2020.gadā.
Līdzīga situācija ir arī ar publiskajiem pasākumiem, kur pērn Pašvaldības policija kārtību nodrošinājusi
31 reizi (pasākumi: Stirnu buks, stādu tirgus, divriteņu maratons, zinību diena, pilsētas svētki un citi
pasākumi).
Izglītojošie pasākumi skolās

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
publisku pasākumu laikā
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Latvāņu uzraudzība Siguldas novadā
Sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldes Vides
pārvaldības nodaļas Lauku attīstības speciālistiem
veikts kontroles darbs pie invazīvo augu sugu,
precīzāk, latvāņu, kontroles.

67
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Darba
procesā
apsekoti
175
īpašumi.
Administratīvais process uzsākts 87 gadījumos,
no kuriem 67 administratīvie procesi tika izbeigti,
likvidējot latvāņu izplatību. Savukārt 20
administratīvā
pārkāpuma
lietas
nodotas
Administratīvajai komisijai.

175

87

Apsekotas adreses
Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi
Administratīvā pārkāpuma lieta nodota Administratīvajai komisijai
Administratīvā pārkāpuma 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, kurās nav noslēgts
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums,
Pašvaldības policija uzsāka resoriskās pārbaudes.

Pašvaldības policija apsekojusi 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 (85) 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 (39). 4 administratīvā
pārkāpuma lietas nodotas Siguldas novada
pašvaldības domes Administratīvajai komisijai.
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Nosūtītas vēstules
Uzsākts administratīvais process
Administratīvā pārkāpuma lieta nodota Administratīvajai komisijai

Noslēgti līgumi

Darbs ārkārtējās situācijas laikā (Covid-19)
Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 «Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu» valstī no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada
28.februārim ir noteikti dažādi epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību, tostarp no 2021.gada 21.oktobra līdz
2021.gada 14.novembrim tika noteikta «mājsēde».

Darbs ārkārētjā situācijā (Covid-19)
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Preventīva rakstura pārrunas

Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi
"Mājsēdes" laikā pārbaudītas personas
Veiktas profilaktisās pārbaudes pakalpojumu sniegšanas vietās

2500

Papildus ikdienas darbiem Pašvaldības policijai bija pienākums veikt
dažādas profilaktiskās pārbaudes, regulāri tika apsekoti parki, stadioni,
sabiedriskās ēdināšanas vietas, veikali, viesnīcas, degvielas uzpildes
stacijas, apsekošanas laikā pastiprināti tika uzraudzīts kā iedzīvotāji
ievēro noteiktos ierobežojumus.
2021.gadā Pašvaldības policija kopumā veikusi 2347 profilaktiskās
pārbaudes, kas ir par 476 pārbaudēm vairāk, nekā 2020.gadā.
2021.gadā tika uzsākti 119 administratīvā pārkāpuma procesi, no
kuriem 34 procesi izbeigti, 42 gadījumos piemērots brīdinājums un 43
gadījumos naudas sods.

Likumīgā apritē esošu tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu
tirdzniecības nepilngadīgām personām ierobežojumu kontrole
Pašvaldības policija 2021.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 tika pārdots alkohols un enerģijas dzēriens.

Velo apmācības izglītības iestādēs
Siguldas novadā, attīstoties veloinfrastruktūrai, arvien
biežāk uz ielām var sastapt dažādu vecumu
riteņbraucējus. Liela daļa velosipēdistu ir bērni un
jaunieši. Lai bērns būtu pārliecināts un labs
velosipēda vadītājs, kurš pārzina ceļu satiksmes
noteikumus un ir informēts par drošību uz ceļa,
Pašvaldības policija, sadarbojoties ar novada skolām
organizē organizēja un vadīja apmācības velosipēda
vadītāja apliecības iegūšanai.
Pašvaldības policija 2021.gadā novada izglītības
iestāžu skolēniem vadīja 46 nodarbības, kurām
noslēdzoties skolēni kārtoja kvalifikācijas eksāmenu,
kurā jāatbild uz 10 teorijas jautājumiem un drīkst
pieļaut 2 kļūdas.

Velosipēda vadītāja apliecību
2021.gadā ieguvuši

360 skolēni

Reidi malu zvejniecības apkarošanai
✓ Pašvaldības policija 2021.gadā turpināja uzņemties iniciatīvu organizēt reidus par lašveidīgo zivju
nārstošanas vietu kontroli Gaujā un tās pietekās.
✓ 2021.gadā tika rīkoti gan regulāri reidi patruļu ietvaros, gan arī 1 reids, kurā piedalījās dalībnieki no
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa, Valsts policijas Galvenās kārtības
policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja, Dabas aizsardzības pārvaldes, LR
Zemessardzes 27.kājnieku bataljona un Valsts vides dienesta.

Reidi malu zvejniecības apkarošanai
Pašvaldības policija 2021.gadā veica 4 plānotus reidus Jūdažu ezerā un Aijažu 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.

Zivju fonda projektu īstenošana
✓ Pašvaldības policija 2021.gadā sekmīgi piesaistīja Zivju fonda atbalstu jaunas motorlaivas un drona, ar
iebūvētu termokameru, iegādei.
✓ Minētais materiāltehniskais nodrošinājums ļauj Pašvaldības policijai sekmīgāk kontrolēt lašveidīgo zivju
nārstošanas vietas un Zvejniecības likumā noteikto prasību ievērošanu kopumā, kā arī nodršināt
sekmīgāku citu darba pienākumu izpildi.
✓ Mērķis 2022.gadā ir piesaistīt Zivju fonda atbalstu vēl viena jauna kvadricikla iegādei un mobilās video
novērošanas kameras iegādei

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ 2021.gadā Siguldas pilsētas peldvietā pie Gaujas, tāpat kā iepriekšējos gadus, par atpūtnieku
drošību gādāja 4 Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji.

Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji 2021.gada peldsezonas laikā par dažādiem pārkāpumiem
peldvietā izteica 412 aizrādījumus, kas ir par 74 aizrādījumiem vairāk kā 2020.gadā.
Šobrīd novērojama tendence, ka peldsezonas laikā izteikto aizrādījumu skaits aug ik gadu.

Izteiktie aizrādījumi
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Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji
✓ Pašvaldības policija, sadarbībā ar Teritorijas attīstības pārvaldi, Siguldas pilsētas peldvietā pie
Gaujas arī 2021.gadā turpināja nodrošināt augstus peldvietas uzturēšanas standartus.

Budžets
(atbilstoši informācijas sistēmas Mico Strategy datiem)
✓ 2018.gadā 289’011 EUR (EKK 1000 jeb «atlīdzība» izlietoti 235’413 EUR, kas ir 81,5% no
kopējās summas)
✓ 2019.gadā 312’840 EUR (EKK 1000 jeb «atlīdzība» izlietoti 256’464 EUR, kas ir 82% no kopējās
summas)

✓ 2020.gadā 353’404 EUR (EKK 1000 jeb «atlīdzība» izlietoti 267’809 EUR, kas ir 76% no kopējās
summas)
✓ 2021.gada janvārī apstiprināts 332’028 EUR liels budžets, no kuriem 252’372 EUR bija
ieplānoti EKK 1000 jeb «atlīdzība». ATR īstenošanā Pašvaldības policijas budžets palielināts
kopā 429’277 EUR, no kuriem 324’651 izlietoti EKK 1000 jeb «atlīdzība», kas ir 76% no kopējās
summas)
✓ 2022.gadam apstiprināts budžets 711’694 EUR liels budžets, no kura 553’054 EUR ieplānoti
EKK 1000 jeb «atlīdzība», kas ir 78% no kopējās summas

Budžets
(atbilstoši informācijas sistēmas Mico Strategy datiem)
800000
700000
600000
500000
400000

300000
200000
100000
0
2019

2020

2021
Budžets kopā

Atlīdzība

2022

Budžets 2022.gadā

No 2022.gadam pieprasītā finansējuma 759’166 EUR (neieskaitot ēku uzturēšanai un remontdarbiem,
IKT un video novērošanai nepieciešamo finansējumu), piešķirts 711’694 EUR.

Budžets uzskatāms par pārdomātu, izsvērtu un racionālu, jo 2021.gada nogalē tikai veikta būtiska
finanšu līdzekļu apguve no pašvaldības finansējuma un valsts finanšu dotācijas ATR īstenošanai, lai
Pašvaldības policijas darbiniekus nodrošinātu ar ikdienā nepieciešamiem policejiskiem speclīdzekļiem
un ekipējumu.
Vienlaikus nepieciešams pieņemt zināšanai, ka 2023.gada budžetā plānošanā, attiecībā uz
Pašvaldības policijas apgādei nepieciešamā finansējuma piešķiršanu nedrīkstētu attiecināt nosacījumu,
ka plānošana veicama iepriekšējā gada izdevumu apmērā, jo 2022.gadā būtiski finanšu līdzekļi
speclīdzekļu, ekipējuma u.tml. izdevumu kategorijā netiks iztērēti.

2022.gada mērķi
✓ veicināt sadarbību un komunikāciju ar sabiedrību, veicināt uzticēšanos policijai
✓ turpināt darbu pie iekšējā normatīvā regulējuma izstrādes un aktualizēšanas, nostiprināt Pašvaldības
policijas tiesisko un juridisko pamatojumu darba kārtības un darba organizācijas kontekstā

✓ nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību visā jaunizveidotajā novada administratīvajā teritorijā
✓ personāla kompetenču attīstīšana, profesionālo zināšanu pilnveidošana, personāla «attieksmes
formulas» veidošana

✓ turpināt «Zivju fonds» valsts finansējuma apguvi, ieviešot un īstenojot noteiktus projektus zivju
resursu aizsardzībai un saglabāšanai
✓ apstiprināt Pašvaldības policijas darba plānu 2022.gadam, kurā būs noteikti kolektīvie un individuālie
uzdevumi un mērķi

