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IEVADS 
 

Lai nodrošinātu efektīvu Smiltenes novada pašvaldības policijas darbību, Smiltenes 

novada dome ar 2019.gada 30.janvāra lēmumu Nr. 95 (protokols Nr.1,19.§) apstiprināja 

Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plānu 2019.-2025. gadam.     

Attīstības plānā ir noteikta rīcība, lai sasniegtu augstāku sabiedrisko kārtību un drošību 

sešu gadu periodā. 

Efektīvai pārvaldībai nozīmīgs un neatņemams posms ir uzraudzība un novērtēšana 

konkrētā laika posmā. Plāna īstenošanas uzraudzības ietvaros tiek izvērtēta noteikto mērķu un 

rezultātu sasniegšanas pakāpe, kas sasniegta īstenojot politiku, ieguldītos resursus, kā arī ārējās 

vides faktorus ietekmē. Lai konstatētu pārmaiņas Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un 

drošības jomā, paradītu pašvaldības darbības progresu, noteiktu vai Smiltenes novada 

sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāns tiek īstenots, kā plānots tika izstrādāts pārskats.  

Šis ir otrais apstiprinātais Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības 

plāna 2019.-2025. gadam pārskats. 

Pārskatu sagatavo Smiltenes novada Pašvaldības policija, izmantojot informāciju no 

Smiltenes novada Pašvaldības policijas reģistriem, iedzīvotāju aptauju, apkopojot informāciju 

no valsts reģistriem un datu bāzēm un cita veida informāciju. 

 

Komentārus un ieteikumus par pārskata pilnveidošanu var iesniegt Smiltenes novada 

Pašvaldības policijai: tālrunis 26157117, e-pasts egija.cekula@smiltene.lv 
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SITUĀCIJAS ANALĪZE 
 

1.  REĢISTRĒTO NOTIKUMU ANALĪZE 
 

1.1. Smiltenes novada Pašvaldības policijā reģistrētais notikumu skaits kopš 2015.gada 

turpina pakāpeniski palielināties, tas varētu būt saistīts ar to, ka sabiedrība kļūst 

aktīvāka un vairāk iesaistās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā (diagramma Nr.1) 

– ziņojot Pašvaldības policijai un Valsts policijai par dažādiem likumpārkāpumiem 

un citām iedzīvotāju konstatētām problēmām Smiltenes novadā.  

 

1.2. Tāpat arī Pašvaldības policija ir ieviesusi precīzāku notikumu reģistrāciju, līdz ar 

to palielinājies notikumu skaits, kas fiksēts patruļas laikā (tabula Nr.1). 

 

1.3. Līdz 2025. gadam Pašvaldības policijai jāuzsāk notikumu reģistrēšana izmantojot 

Iekšlietu informācijas sistēmas nodrošināto Vienoto notikumu žurnālu. 

 

1.4. No 2020.gada 1.jūlija visas administratīvo pārkāpumu lietas tiek reģistrētas 

Iekšlietu informācijas sistēmā APAS. 

 

Secināts: 

❖ Uzkrātā informācija regulāri jāanalizē. 

❖ Jāuzsāk notikumu reģistrācija Vienotā notikumu žurnālā. 

 

 

SNPP reģistrētie notikumi / izsaukumi 
 

 

Diagramma Nr.1 
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Reģistrētās informācijas sadalījums par saņemšanas veidiem 
 

 

Tabula Nr.1 

 

2.  NOTIKUMU ANALĪZE SMILTENES NOVADA PAGASTU 

TERITORIJĀ 

 

2.1.Smiltenes novadu pagastu teritorijās notikumi ir reģistrēti  samērā maz (tabula Nr.2), 

kā arī var secināt. 

 

2.2. Informācija par notikumiem visbiežāk ir saņemta no iedzīvotājiem (tabula Nr. 

3.,4.). 

 

 

2.3. Iedzīvotāju aptaujā par 2020.gadu iedzīvotāji norāda, ka:  

 

- Vakaros un vasarās jaunieši pagastu centros ālējās ar automašīnām, tajā brīdī 

pietrūkst uzraugošo dienestu; 

- Meža ceļos netālu no pilsētas, parkos, Silvā, pie ūdeņiem, pie Niedrāja būtu 

jāpievērš lielāka uzmanība jauniešu un alkohola mīļu auditorijai.  

-  Blomes pagasta centrs - pārvērties par pienotavas auto stāvlaukumu. Vai tad 

tiešām uzņēmums pats nav spējīgs izbūvēt savu stāvlaukumu savā īpašumā? Ja 

vajadzīgs ir piebraukt pie pagasta vai fedlšerpunkta, nav kur novietot mašīnu. 

- Posmā Gulbene – Ķeņģi – Smiltene netiek ievērots ātrums, un tiek radītas 

bīstamas situācijas.  

- Variņu pagastā bieži novērojami agresīvi autobraucēji un miera traucētāji 

vakaros.  

- Nelegālas atkritumu izmešanas ārpus apdzīvotām teritorijām (Saltupu mežs), 

atkritumu kurināšana pagalmos. 
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-  Svarīgi, ka policija apseko pagastus un iedzīvotāji to redz un jūt. Jo biežāk to 

dara, jo labāk.  

-  Izsaucot uz pagastiem, bieži vien viss ir atrisinājies kamēr atbrauc policijas 

darbinieki.  

Secināts: 

❖ Ir nepieciešams biežāk plānotas patruļas uz pagasta teritorijām. 

❖ Nepieciešams panākt pagasta iedzīvotāju lielāku uzticēšanos Pašvaldības policijai. 

❖ Turpināt attīstīt video novērošanu pagastu centros. 

❖ Analizēt iegūtos datus no iedzīvotāju aptaujas, novērst pārkāpumus. 

Reģistrētie notikumi Smiltenes novada pagastos 

 

Tabula Nr.2 

Reģistrētie notikumi pagastos pēc konstatēšanas veida par 2020.gadu 

 

Tabula Nr.3 

Bilskas pag Bomes pagats
Launkalnes

pagasts
Palsmanes

pagats
Grundzāles

pagasts
Variņu
pagasts

Brantu
pagasts

2015.gads 30 41 53 18 26 12 14

2016.gads 27 48 53 26 26 13 20

2017.gads 44 55 53 22 60 16 26

2018.gads 61 39 63 31 22 32 22

2019.gads 48 76 42 26 41 42 21

2020.gads 55 70 46 24 24 21 24
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Reģistrētie notikumi pagastos pēc konstatēšanas veida par 2019.gadu 

 

Tabula Nr.4 

3. PERSONU ATRAŠANĀS SABIEDRISKĀS VIETĀS ALKOHOLA 

REIBUMĀ UN GULĒŠANA PUBLISKĀS VIETĀS 

 

3.1. Pēc Smiltenes novada Pašvaldības policijas datiem aktuālākā problēma Smiltenes 

novadā identificējama, kā personu atrašanās sabiedriskās vietās alkohola 

reibumā un gulēšana publiskās vietās (tabula Nr.5). 

 

3.2. Analizējot datus iedzīvotāju aptaujā par 2020.gadu (diagramma Nr.2) tiek secināts, 

no 270 respondentiem 82 uzskata, ka personas alkoholisko vai narkotisko vielu 

reibumā ir aktuāla problēma, bet 149 uzskata, ka tie ir retāki gadījumi, 39 no 

aptaujātajiem iedzīvotājiem uzskata, ka šādas problēmas nepastāv.  

 

3.3.Reaģējot uz šāda veida notikumiem, pārkāpumu izdarījušās personas nogādā dzīves 

vietā vai atskurbšanai uz Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu filiāles atskurbtuvi, vai kopš 

2020.gada oktobra mēneša arī uz Latvijas Samariešu apvienības atskurbtuvi 

Valmierā (tabula Nr.6). 

 

3.4. Katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi, nepieciešamības gadījumā ziņas par notikumu 

tiek nodotas Sociālajam dienestam. 

 

3.5.  Vērtējot situāciju  līdz 2020.gada 1.jūlijam tika sastādīts 51 administratīvā 

pārkāpuma protokols, par atrašanos sabiedriskā vietā stiprā alkohola reibumā vai 

alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, savukārt no 2020.gada 1. jūlija 35 gadījumos 

uzsāktas  administratīvā pārkāpuma lietas un pieņemts lēmumi tajās (tabula Nr.6, 

diagramma Nr.2). 

 

 

Secināts: 

❖ Preventīvi jāinformē sabiedrība par sekām, kas iestājas pārmērīga alkohola lietošanas 

gadījumā. 
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❖ Iedzīvotāji jāinformē, kā rīkoties, ja pamana cilvēku bezpalīdzīgā stāvoklī. 

❖ Sadarbojoties ar Sociālo dienestu, iespēju robežās, risināt alkoholisma problēmu 

Smiltenes novadā. 

 

 

Personas nogādātas atskurbtuvē 

 

 
Tabula Nr.5 

 

 

Uzliktie administratīvā pārkāpuma sodi   
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

LAPK 171.p. 1.d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu 

sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi 

pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar 

cilvēka cieņu 

50 24 32 62 44 

LAPK 171.p. 2.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu 

sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi 

pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar 

cilvēka cieņu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas 

8 2 3 5 2 

LAPK 171.1 p. 1.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai 

atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis 

nepilngadīgais 

15 42 12 12 5 

LAPK 171.1 p. 2.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai 

atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis 

nepilngadīgais un ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas 

 3 13 6 0 

 “Administratīvā sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās 

kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.” 10. pantu - Alkoholisko dzērienu vai 

citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā vai atrašanās publiskā vietā reibuma 

stāvoklī 

    34 

 “Bērnu tiesību aizsardzības likumā.” 77. panta otro daļu - Par alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai 

citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns. 

    1 

KOPĀ: 73 71 60 85 86 

Tabula Nr.6 
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Administratīvo pārkāpumu sodi par alkoholisko dzērienu lietošanu vai 

atrašanos sabiedriskā vietā stiprā alkoholisko dzērienu, vai citu apreibinošu 

vielu ietekmē 
 

 
Diagramma Nr.2 

 

 

4. PĀRKĀPUMI CEĻU SATIKSMĒ – AKTUĀLA PROBLĒMA, KAS 

IZRIET NO IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS PAR 2020. GADU 

 

4.1.Iedzīvotāji aptaujā par 2020.gadu norāda, ka visaktuālākā problēma ir pārkāpumi 

ceļa satiksmē, kas izpaužas, kā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana un  agresīva 

braukšana (diagramma Nr.3). 

 

4.2.Pašvaldības policijas kompetencē nav Ceļa satiksmes noteikumu kontrole (izņemot 

apstāšanos, stāvēšanu), bet 2020.gadā ir reģistrēti 127 notikumi (tabula Nr.8), par 

ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, no kuriem 27 gadījumos ir informācija par 

agresīvu automašīnas vadīšanu (tabula Nr.7). 

 

4.3.Lai risinātu problēmu 2020.gada nogalē tika uzsākta pastiprināta video sistēmu 

izmantošana, lai pārkāpumi tiktu fiksēti un materiāli pārsūtīti Valsts policijai pēc 

piekritības, pārkāpuma novērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. 

 

 

Secināts: 

❖ Turpināt uzlabot sadarbību ar Valsts policiju. 

❖ Jāturpina paplašināt video sistēma Smiltenes novadā. 
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Ceļu satiksmes pārkāpumi: 48 134 2 31 215                   

*Automašīnas novietošana 

neatļautā vietā 15 65   2 

  

  
      4 50   4   

*Agresīva transportlīdzekļa 

vadīšana 8 13 1 5 
1 

      9 17   5   

*CSNg 8 10 1 8 1 1   4 15 2 1 1   

*Gājēju pārkāpumi 1 24             2 14   1   

*Aizturēti velosipēdu vadītāji 

reibuma stāvoklī 1 8     
9 

1     6 1       

*Aizturēti mopēdu vadītāji 

reibuma stāvoklī 1 3     
3 

      3     1   

*Aizturēti autovadītāji 

reibuma stāvoklī 14 11   16 
7 

    1 18     16   

Tabula Nr.7 

 

5. KLAIŅOJOŠI, PAMESTI DZĪVNIEKI 

 

5.1. Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki pēc iedzīvotāju aptaujas, par 2020.gadu datiem 36% 

respondentu uzskata, to par aktuālu problēmu, 50% par retākiem gadījumiem 

(diagramma Nr2). 

 

5.2. Pašvaldības policijā reģistrētie notikumi skaitliski ir samazinājušies par 29% 

(tabula Nr.5).  

 

5.3. Informācija no Lauksaimniecības datu centra - Smiltenes novadā reģistrēti kopumā 

1232 suņi. 2020.gadā tika reģistrēti 144 suņi un 15 kaķi (tabula Nr.8). 

 

5.4. 2020.gadā bieži bija manīti gadījumi, ka par atrastu vai pazudušu suni tika publicēta 

informācija sociālajos tīklos, bet netika informēta policija.  

 

5.5. Lai novērstu situāciju, ka policijai nav informācijas par saimnieku, tika izveidots 

raksts ar skaidrojumu un lūgumu ziņot policijai par atrastu, pazudušu mājdzīvnieku. 

 

5.6. 2020.gadā, lai uzlabotu situāciju, kur izveidojušās kaķu kolonijas, tika noslēgts 

līgums ar Smiltenes Tehnikuma veterināro klīniku, par kaķu sterilizāciju. Ar šo 

līgumu tika atrisinātā arī problēma, kad dzīvniekam ir nepieciešama neatliekamā 

veterinārā palīdzība, bet saimnieks nav zināms.  

 

Secināts: 

❖ Jāuzlabo iedzīvotāju izpratne par ziņošanu policijai, ja atrasts vai pazudis mājdzīvnieks. 

❖ Jāturpina kaķu realizācija, tos sterilizējot vai nododot dzīvnieku patversmei. 
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❖ Jāizstrādā tiesiskais regulējumu par mājdzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un 

izķeršanas kārtību Smiltenes novadā. 

 

 

 

Informācija no Lauksaimniecības datu centra par čipētajiem suņiem, kaķiem 

Smiltenes novadā 
 

 
Tabula Nr.8 

 

 

SNPP biežāk reģistrētie notikumi 

 
 
Tabula Nr.9 
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Sabiedriskās kārtības problēmas aktualitātes par 2020.gadu iedzīvotāju 

aptaujas 

 

 
Diagramma Nr.3 
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6. NEPILNGADĪGO PĀRKĀPUMI 

 

6.1. 2019.gada 1.septembrī novada vispārējās izglītības iestādēs (no 1.-12.klasei) 

mācības uzsāka 1371 izglītojamie no tiem Smiltenes pilsētā 1001 1. Smiltenes 

Tehnikumā mācās 912 izglītojamo2. Kopā Smiltenes pilsētā mācās 1913 jauniešu. 

Katru gadu, rudens mēnešos, palielinās pārkāpumi, ko izdarījušas nepilngadīgas 

personas, tāpēc 2020.gadā, sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, daļa mācību 

gada tika nodrošināta attālināti, līdz ar to jauniešu pieplūdums Smiltenes pilsētā 

nebija tik intensīvs.  

 

6.2. 2020.gadā līdz jūlija mēnesim no 115 sastādītiem administratīvā pārkāpuma 

protokoliem, 15 tika sastādīti nepilngadīgām personām. 10 administratīvā 

pārkāpuma lietvedības uzsāktas par smēķēšanu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu 

lietošanu, ja to dara bērns, un 5 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu 

lietošanu, vai atrašanos alkoholisko dzērienu, vai citu apreibinošu vielu ietekmē 

(tabula Nr.9). 

 

6.3. No jūlija līdz gada beigām administratīvie pārkāpumi nepilngadīgām personām tika 

uzsākti septiņos gadījumos. Sešos gadījumos par smēķēšanu vai bezdūmu tabakas 

izstrādājumu lietošanu, ja to dara bērns, un vienā gadījumā par alkoholisko dzērienu 

vai citu apreibinošu vielu lietošanu, vai atrašanos alkoholisko dzērienu, vai citu 

apreibinošu vielu ietekmē (tabula Nr.9). 

 

6.4. 2020.gadā ar jauniešiem informatīvās lekcijās pašvaldības policija tikās 13 reizes. 

 

6.5. Kaut arī ir samazinājies administratīvo pārkāpumu skaits, par ko uzsāktas 

lietvedības 2020. gads ir vērtējams neviennozīmīgi, jo jaunieši daudz laika pavadīja 

mājās, slepus tiekoties ar paziņām. Pašvaldības policijā ir fiksēti pārkāpumi, ko 

izdarījuši jaunieši. Lielākā daļa šādu pārkāpumu ir par huligānisku rīcību. 

 

Secināts: 

❖ Jāturpina ar jauniešiem strādāt preventīvi, vadot lekcijas skolās; 

❖ Uzlabot lekciju kvalitāti; 

❖ Sadarboties ar sociālo dienestu un bāriņtiesu, problēmu risināšanā; 

❖ Lūkoties pēc iespējām jauniešus iesaistīt viņiem interesējošās nodarbēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Smiltenes novada domes publiskais pārskats 2019.- 23.-24. lpp. https://smiltene.lv/wp-
content/uploads/Attistiba/Attistibas_planosana/SND_Publiskais_parskats_2018_ML.pdf 
2 Smiltenes tehnikuma publiskais pārskats par 2019.gadu.,10.lpp. 
https://www.smiltenestehnikums.lv/attachments/article/115/Publiskais%20p%C4%81rskats%202018.pdf 
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Uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības nepilngadīgām 

personām 2020.gadā 

 

 
Tabula Nr.9 

 
 

7. ĢIMENES KONFLIKTI 

 

7.1. 2020.gadā reģistrētie ģimenes konflikti, uz kuriem izbraukusi Pašvaldības policija 

ir samazinājies par  36%, kaut arī Pašvaldības policija, sakarā ar Covid-19 izplatību 

un ierobežojumiem, bija gatavojusies uz ģimenes konfliktu strauju palielināšanos 

(tabula Nr.10). 

 

7.2. Smiltenes novada Pašvaldības policija 2020.gadā nav pieņēmusi lēmumu par 

nošķiršanu tūlītēju draudu gadījumā, bet informējusi aizsargājamo personu par 

tiesībām iesniegt tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī 

izolējusi vardarbīgo personu no dzīvesvietas gadījumos, kad nav iespējams 

samierināt strīdā iesaistītās personas.  

 

7.3. Gadījumos, ja agresīvā persona ir alkohola reibumā un pastāv iespēja, ka šī persona 

var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem, persona tiek nogādāta atskurbtuvē. 

Secināts: 

❖ Apmācīt Pašvaldības policijas darbiniekus, lai situācija tiktu pareizi izvērtēta; 

❖ Par konfliktiem sniegt informāciju sociālajam dienestam. 
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SNPP un VP reģistrētā informācija par ģimenes konfliktiem 

 
  2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

VP reģistrētie ģimenes 

konflikti 
68 56 86 88 73 52 

VP nodotie notikumi SNPP 25 18 43 53 54 28 

SNPP reģistrētie ģimenes 

konflikti 
48 51 73 73 76 48 

Kopā reģistrētie ģimenes 

konflikti 
91 89 116 108 95 72 

 

tabula Nr.10 

 

8. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS TĒLA  UN 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS SMILTENES 

NOVADĀ 

 

8.1. Lai spētu kritiski novērtēt Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbu, kā arī 

identificētu sabiedrības vajadzības sabiedriskās kārtības un drošības jomā Smiltenes 

novadā, tiek aptaujāti iedzīvotāji un iegūtie rezultāti tiek analizēti. 

 

8.2. Salīdzinot aptaujas rezultātus var secināt ka  5% sabiedrības nav apmierināta ar 

Pašvaldības policijas darbu, bet 8% nav viedokļa. 

 

8.3. Uz apgalvojumu: uzticos Pašvaldības policijai, jo risina sabiedriskās kārtības un 

drošības problēmas - 15% atbildēja noliedzoši.  

 

8.4.No iedzīvotāju aptaujas par 2020.gadu izriet, ka apgalvojumam - Pašvaldības 

policijas darbinieki ir zinoši un atsaucīgi nepiekrīt 15% (diagramma Nr. 10). 

  

Secināts: 

❖ Turpināt kvalitatīvi veikt darbu, lai uzlabotu sabiedrības uzticēšanos; 

❖ Komunicēt un informēt sabiedrību par drošības situāciju novadā un aktuālajām 

problēmām; 

❖ Veikt darbinieku kvalifikācijas celšanu. 
 

 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2016.gadu 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija) 

 
Diagramma Nr.4 
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Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2017.gadu 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija) 
 

 
Diagramma Nr.5 

 

 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2018.gadu - 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija) 

 
Diagramma Nr.6 

 

 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2019.gadu - 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija) 

 
Diagramma Nr.7 

 

 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2020.gadu - 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija) 

 

 
Diagramma Nr.8 
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No iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par 2020.gadu - 

 Uzticos Pašvaldības policijai, jo risina sabiedriskās kārtības un drošības 

problēmas 
 

 

 
Diagramma Nr.9 

 

No iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par 2020.gadu - 

Pašvaldības policijas darbinieki ir zinoši un atsaucīgi 

 
Diagramma Nr.10 

 

 

9. SMILTENES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI UN TO 

KONTROLE 

 

9.1.  Kopš 2020.gadā 1.jūlija, kad spēkā stājās jaunais “Administratīvās atbildības 

likums” administratīvie pārkāpumi, un par tiem piemērojamā atbildība ir noteikta 

nozaru likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos. 

 

9.2. Līdz ar to 2020.gadā Smiltenes novada dome pārskatīja daļu saistošo noteikumu, 

lai tie atbilstu jaunajām prasībām. 

 

9.3. Lai vieglāk orientēties sabiedriskās kārtības noteikumos tika apvienoti vairāki 

saistošie noteikumi.(tabula Nr. 11). 

 

9.4. Joprojām nav izstrādāti saistošie noteikumi par Smiltenes novada publisko ūdeņu 

izmantošanu. 
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17 
 

9.5. Nav izstrādāti saistošie noteikumi par mājdzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 

turēšanas un izķeršanas kārtību Smiltenes novadā. 

Secināts: 

❖ Izstrādāt nepieciešamos saistošos noteikumus; 

❖ Uzraudzīt saistošo noteikumu izpildi. 

 

Apvienotie saistošie noteikumi 

1. Saistošie noteikumi Nr. 09/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi" 

2. Saistošie noteikumi Nr. 4/12 "Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā" 

3. 
Saistošie noteikumi Nr. 15/10 "Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu - sporta laukuma 

teritorijā" 

4. 
Saistošie noteikumi Nr. 14/10 "Par kārtību Smiltenes bērnu rotaļu laukumā un skeitparka 

teritorijā" 
Tabula Nr.11 

 

10. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 

NODROŠINĀJUMS 

 

10.1. Smiltenes novada dome ar Nodrošinājuma valsts aģentūru uz pieciem gadiem 

noslēdza līgumu par Nedzīvojamo telpu nomu Pils ielā 2a, Smiltenē. 

 

10.2. Tika panākta vienošanās, kas ļaus Pašvaldības policijas iznomāto kabinetu 

pārveidot, lai izveidotu divus noslēgtus kabinetus. 

 

 

Secināts: 

❖ Izveidot atsevišķos kabinetus; 

❖ Meklēt paplašināšanās iespējas nākotnē. 

 

11. DARBASPĒKA RESURSI 

 

11.1. Šobrīd Smiltenes novada pašvaldības policijā strādā 10 darbinieki un aizpilda 

8,5 slodzes. Priekšnieks, inspektors-lietvedis, trīs vecākie inspektori un 5 inspektori. 

 

11.2. Astoņi darbinieki - 6,5 slodzes nodrošina patruļas darbu maiņu grafikā. 

 

11.3. Astoņi darbinieki veic darba apvienošanu (strādā divos darbos). 

 

11.4. Veicot darbinieku novērtēšanu, noskaidrots, ka darbinieki novērtē materiālo 

nodrošinājumu (formastērpus, darba transportu). 

 

11.5. Darbinieku novērtēšanā noskaidrots, ka daļai darbinieku algas palielināšana 

būtu motivācija atteikties no darba apvienošanas. 
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Secināts: 

❖ Strādāt pie iespējas palielināt algu; 

❖ Regulāri rūpēties par materiālo nodrošinājumu. 

 

12.  DELIĢĒJUMA LĪGUMS AR APES NOVADU, PAR 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANU 

APES NOVADĀ 

 

12.1. 2020.gadā plānotas patruļas uz Apes novadu tika veiktas 33 reizes (tabula Nr. 

12) 

 

12.2. Tika nodrošināta sabiedriskā kārtība Apes pilsētas svētku laikā. 

 

12.3. Tika nodrošināta sabiedriskā kārtība Pierobežas rudens gadatirgū. 

Secināts: 

❖ Turpināt sadarbību, kāda ir līdz šim. 

 
 

 

Patruļas Apes novadā 
 

 
Tabula Nr.12 

 

 

 

 

2018.gads 2019.gads 2020.gads

Plānotas patruļas Apes novadā 44 46 33
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II – REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 

 

 

 
 

 

Rādītājs 
Datu avots 

vai aprēķins 
2018 2019 2020 

Vēlamā 

tendence 

Noziedzīgo nodarījumu skaits 

uz 10000 iedzīvotājiem 

Centrālās 

statistikas 

pārvaldes 

datubāzes  

150 178 

Dati 

nav 

piejami ↓ 
SNPP spēja reaģēt tūlītēju 

draudu novēršanai ierodoties 

notikuma vietā 25min. laikā 

(%) 

193 (25 

min.laikā) no 

201 

      ↑ 
SNPP sastādīto APP skaits uz 

1000 iedzīvotājiem (gab.) 
12472/ 126 19,6 24.33 13,93 ↓ 

SNPP Reģistrēto gadījumu 

skaits (gab.) 

SNPP reģistra 

dati 
1646 1976 2383 ↓ 

SNPP veikto informatīvo 

pasākumu skaits 

Preses relīzes 

pašvaldības 

ikmēneša avīzē 

par SNPP darba 

rezultātiem 

  4 6 

↑ 
Preses relīzes 

pašvaldības 

ikmēneša avīzē 

par SNPP darba 

rezultātiem 

  9 12 

Informatīvas 

lekcijas izglītības 

iestādēs 

2 24 13 

Iedzīvotāju apmierinātība ar 

sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu  

Ikgadējā SND 

aptauja (pilnīgi 

apmierināti un 

drīzāk apmierināti) 

70% 70% 72% ↑ 



 

III – ATSKAITE PAR RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANU 
 

Rīcības plāns veicamajiem pasākumiem un ieviešamajām aktivitātēm 

 

 

Lietotie saīsinājumi: SND - Smiltenes novada dome VP - Valsts policija   

 SNPP - Smiltenes novada Pašvaldības policija II - izglītības iestādes   

 SN - saistošie noteikumi JN - juridiskā nodaļa   

 SD - Sociālais dienests AND - Apes novada dome   

     

     

Pasākumi 

Skaitliskā vai 

kvalitatīvā 

vērtība 

Termiņš 

vai 

Periods 

Izpilde Komentāri Jāuzlabo 

            

1.Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība un nodrošināšana 

1.1. Pilnveidot sistēmu 
publisko pasākumu 
organizēšanas saskaņošanai  

Informācijas 
saņemšana vienu 
mēnesi pirms 
pasākuma 2019-

2025 
Daļēji 

1. Kancelejas nodaļa, saņemot 
iesniegumu vietnē NAMEJS, 
Pašvaldības policijai lūdz 
iepazīties ar iesniegumu, līdz ar 
to, policijai ir zināms pasākums 
un organizatori, 
nepieciešamības gadījumā var 
gūt informāciju. 

 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem 
pasākumi 2020. gadā notika reti, tādēļ 
nevar secināt par pilnīgu sistēmas 
darbošanos 

1.2. Izveidot sistēmu, kā tiek 
nodrošināta sabiedriskā 
kārtība valsts/pašvaldības 
rīkotajos pasākumos. 

Sistēmas ieviešana 

2020-
2025 

Daļēji 

* Ir izveidota sadarbība ar KC, 
plānojot pasākumus, kur 
nepieciešams nodrošināt 
sabiedrisko kartību, tiek 
veidotas sanāksmes, lai 
veiksmīgi varētu sadalīt un 
plānot cilvēku resursus. 

 * Nepieciešams uzlabot komunikācija 
ar organizātoriem par mazāk 
apjomīgiem pasākumiem, lai 
nepieciešamības gadījumā policija būtu 
gatava reaģēt nekavējoties, kā arī 
preventīvi novērst sabiedriskās kārtības 
vai drošības draudus. 
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*Nepieciešamības gadījumā ir 
iespēja lūgt VP palīdzību 

* Iespējams jāizstrādā uzskatāms rīcības 
plāns, kas iesniedzams pasākuma 
rīkotājam, ar nepieciešamo informāciju, 
kādos gadījumos var lūgt SNPP palīdzību 
par sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

    
    

*Veidojas izpratne un sadarbība 
ikgadējos sporta pasākumos   

1.3. Izstrādāt SN par 
Smiltenes novada publisko 
ūdeņu izmantošanu. 

Skaidri noteikts 
regulējums 

2020-
2025 

Nē 

Šobrīd tiek veikta atbilstības un 
lietderības revīzija “Vai 
pašvaldībās ir nodrošināta 
normatīvajiem aktiem 
atbilstoša un ekonomiska 
publisko ūdeņu pieejamība, 
nodrošinot rekreācijas iespējas 
iedzīvotājiem un sekmējot 
pašvaldības izaugsmi?”  

  

1.4. Izstrādāt tiesisko 
regulējumu par 
mājdzīvnieku reģistrācijas, 
uzskaites, turēšanas un 
izķeršanas kārtību Smiltenes 
novadā. 

Skaidri noteikts 
regulējums 

2020-
2025 

Nē 

 *2020.gadā tika uzsākta 
klaiņojošo kaķu sterilizācija 
* Tiks vērtēta situācija, lai 
izstrādātu noteikumus 

  

1.5. Pārskatīt un veikt 
nepieciešamos labojumus, 
papildinājumus esošajos 
SND SN. 

Aktualizēti 14 SND 
SN 

2019-
2020 

Daļēji 

Daļa saistošo noteikumu uz šo 
brīdi ir apstiprināšanā 
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1.6. Par SNPP prioritāti 
noteikt reaģēšanu uz 
aktīviem (notiekošiem) 
likumpārkāpumiem. 

1 patruļa Smiltenes 
novadā ikdienā 

2019-
2020 

Daļēji 

*Kapacitātes trūkuma dēļ, 
plānojot patruļas Apes novadā, 
Smiltenē bieži tiek ieplānots 
patrulēt viens darbinieks un 
nepieciešamības - izsaukuma 
gadījumā kā pārinieks 
pievienojas administratīvais 
darbinieks. Tādā veidā tiek 
tērēts laiks, jo pirms reaģē uz 
notikumu ir jāuzņem pārinieks 
no Pils ielas 2a. 

*Jāpārskata nepieciešamais slodžu 
skaits; 

    

    

*Darbiniekiem ir noteiktas 2h 
neapmaksāts pārtraukums, 
kuru viņi izmanto pēc saviem 
ieskatiem, šajā gadījumā 
darbinieks var nereaģēt uz 
izsaukumu vispār. 

*Jārod iespēja atmaksāt pārtraukumus, 
lai nepieciešamības gadījumā darbinieki 
nekavējoties reaģētu uz notikumiem 

1.7. Deleģēt pašvaldības 
funkciju - klaiņojošu, 
bezsaimnieku dzīvnieku 
izķeršanu un nogādāšanu uz 
Valmieras dzīvnieku 
patversmi.  

Funkcijas veic 
NKUP 2019-

2025 
Nē 

*Uzņemot klaiņojošu suni pēc 
darba laika patruļa suni nogādā 
Valmieras dzīvnieku patversmē. 

 *apsvērt iespēju iegādāties piekabi 
dzīvnieku pārvadāšanai 

  
    

*Izmaksas par pakalpojumu, ko 
sniedz NKUP, ir augstas 

  

1.8. Ieviest informācijas 
apmaiņu starp SNPP un VP 

1 reize gadā 2020-
2025 

Jā 
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1.9. Kopīgu sanāksmju ar 
pagastu pārvalžu vadītājiem 
organizēšana (reizi gadā), lai 
noskaidrotu pagastu 
iedzīvotāju vajadzības 
sabiedriskās drošības 
jautājumos. 

Sanāksme reizi 
gadā 

2019-
2025 

Nē 

    

1.10. Informācijas apmaiņa 
starp SNPP un SND Sociālo 
dienestu. 

Informācijas 
apmaiņa pēc 
nepieciešamības.  

2019-
2025 

Jā 

* Par katru gadījumu, kad 
izvērtējot ir secināts, ka ir 
nepieciešama sociālā palīdzība, 
vai jāiesaista sociālais dienests 
informācija tiek nodota 
nekavējoties sociālajam 
dienestam. 

  

1.11. Antisanitāru apstākļu, 
sliktas sociālās vides 
fiksēšana gadījumos, kuros 
iesaistīti bērni vai personas, 
kurām nepieciešama 
aprūpe. 

1. Izstrādāta 
veidlapa,      
2. Ieviesta 
uzskaite,                
3. Informēts 
sociālais dienests 

2019-
2025 

Jā 

*Veidlapa uzskaite un kārtība, 
kā tiek informēts sociālais 
dienests nepieciešamības 
gadījumā aktīvi tiek izmantots. 

*Jāuzlabo darbinieku izpratne, par 
veidlapas aizpildīšanas nepieciešamību. 

1.12. Deleģējuma līguma ar 
Apes novadu - pārskatīšana 

Līguma noslēgšana 
2019-
2022 

Jā 

Līgums ir noslēgts   

1.13. Reidu un patruļu 
veikšana Apes novadā 

2-3 reidi mēnesī 
2019-
2022 

Jā 
Ik mēnesi par veiktajiem 
reidiem un to rezultātiem tiek 
informēta Apes novada dome 

  

            

2. Preventīvie pasākumi sabiedriskās kārtības un drošības jomā 
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2.1. Preventīva rakstura un 
informatīvas lekcijas ar 
mērķi izglītot jauniešus par 
likuma un sabiedriskās 
kārtības un drošības 
ievērošanu un atbildību 
pārkāpumu gadījumos 

10 novadītas 
lekcijas gadā 

2019-
2025 

Jā 

Sakarā ar Covid 19 izplatības 
ierobežojumiem netika 
novadītas lekcijas visās izglītības 
iestādēs 

*Jāizveido uzskates materiāli 
*Jāpiedāvā konkrētāki lekciju veidi, 
mazākām skolēnu grupām 

    
    

  
 

2.2. Reidu veikšana 
izglītības iestāžu organizēto 
pasākumu laikā un vietās 

5 reidi mācību 
gadā 2019-

2025 
Nē 

Sakarā ar Covid 19 izplatības 
ierobežošanu, lielu laika posmu 
mācības notika attālināti, līdz ar 
to nebija nepieciešami reidi 

  

2.3. Reidu plānošana un 
veikšana par SND SN 
ievērošanu, rezultātu un 
veikto pārbaužu fiksēšana 

3 reidi gadā 

2019-
2025 

 Jā 

    

2.4. Veidlapas izveidošana 
reidu laikā veikto darbību 
fiksēšanai 

Izstrādāta veidlapa 

2019 Jā 

 Veidlapa tika izstrādāta un 
izmantota kopš 2019.gada 

  

2.5. Izstrādāt vadlīnijas, kas 
nosaka apstākļu kopumus 
(kritērijus), kuros tiek 
pieņemts lēmums par 
pārkāpuma atzīšanu par 
maznozīmīgu 

Izstrādāti kritēriji 

2020 Daļēji 

Administratīvā pārkāpuma 
atzīšana par maznozīmīgu, kopš 
2020.gada 1.julija, ir ietverts 
Administratīvās atbildības 
likuma 11.panta pirmajā daļā, 
līdz ar to zūd nepieciešamība 
izstrādāt kritērijus 

  

2.6. Izveidot veidlapu, kur 
fiksēt izteiktos mutvārdu 
aizrādījumus. 

Izstrādāta veidlapa 

2019 Jā 

Veidlapa tika izstrādāta un 
izmantota kopš 2019.gada 
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2.7. Izstrādāt īpašu 
paziņojuma veidlapu, ar 
kuru apdraudētā persona 
tiek informēta par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību 
tiesiskā regulējuma 
iespējām. 

Izstrādāta 
informatīva lapa 

2019 

Jā Veidlapa tika izstrādāta un 
izmantota kopš 2019.gada 

  

2.8. SNPP personāla 
apmācība par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību 
procesuālo darbību 
veikšanu 

10 apmācīti 
darbinieki 

2020-
2025 

Nē 

2020.gadā tika uzrunāta Valsts 
policijas koledža, par iespējamo 
apmācību. Pasniedzēja 
neredzēja iespēju veikt 
apmācības attālināti, jo 
sekmīgai kursa pabeigšanai ir 
nepieciešami praktiski darbi. 

  Tiks īstenots 2021. gadā 

2.9. Personu informēšana 
par pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību iespējām 
Smiltenes novadā 

1 publikācija gadā 

2020-
2025 

Nē 

    

2.10. Ieviest licencēto 
makšķerēšanu Smiltenes 
novada ūdeņos 

Izstrādāti SND SN  

2020-
2025 

Nē 

Šobrīd tiek veikta atbilstības un 
lietderības revīzija “Vai 
pašvaldībās ir nodrošināta 
normatīvajiem aktiem 
atbilstoša un ekonomiska 
publisko ūdeņu pieejamība, 
nodrošinot rekreācijas iespējas 
iedzīvotājiem un sekmējot 
pašvaldības izaugsmi?”  

  

2.11. Reidu veikšana zivju 
resursu aizsardzībā 
aktuālajos mēnešos 

6 reidi sezonā 
2019-
2025 

Jā 
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2.12. Lašveidīgo zivju nārsta 
vietu uzraudzība 

Reidu veikšana 
vismaz 1 reizes 
nedēļā (aktuālās 
sezonas laikā)  

2019-
2025 

Jā 

    

  

3.Kapacitātes uzlabošana                                

3.1. Izveidot SNPP 
mūsdienu prasībām 
atbilstošas dienesta telpas 
Smiltenē 

Kosmētiskais 
remonts, papildus 
telpas 

2019-
2025 

Daļēji 

2020.gadā, kad tika pārslēgts 
līgums par telpu nomu, tika 
iegūts lielāks kabinets, kuru 
2021.gadā plānots izveidot par 
2 atsevišķiem kabinetiem. 

  

3.2. Policijas vajadzībām 
aprīkotas jaunas 
automašīnas iegāde 

1 jauns operatīvais 
auto 

2021 Nē 

  Plānots 2021. gadā 

3.3. SNPP ētikas kodeksa 
izveidošana un ieviešana 

Ētikas kodekss 
2020 Nē 

Pārskatot Pašvaldības policijas 
nolikumu, iespējams ētikas 
normas pievienot nolikumā 

  

3.4. Konkurētspējīga 
atalgojuma un uzturdevas 
noteikšana darbiniekiem 

Darbinieku 
patstāvība, jaunu 
darbinieku 
piesaiste 

2019-
2025 

Daļēji 

 
  

3.5. Prēmiju un 
apbalvojumu iespējas par 
drošsirdīgu rīcību, izrādīto 
iniciatīvu un citiem 
sasniegumiem 

Efektīva, uz 
panākumiem un 
iniciatīvu vērsta, 
SNPP darba 
pienākumu 
pildīšana 

2021-
2025 

Nē 
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3.6. Ikmēneša sanāksmes 
par SNPP darba 
rezultatīvajiem rādītājiem 
un plānoto darbu tuvākajā 
periodā. 

12 sanāksmes 
gadā. 

2019.-
2025. 

Daļēji 

    

3.7. Esošo SNPP veidlapu 
pārskatīšana un uzlabošana. 

Pārskatītas visas 
SNPP veidlapas, 
nepieciešamības 
gadījumā veikts 
uzlabojums. 

2019-
2025 

Jā 

Tiek pārskatītas un uzlabotas 
regulāri pēc nepieciešamības. 

  

3.8. Uzsākt, reidu un 
pārbaužu laikā, pārbaudīto 
personu un sasniegto 
rezultātu fiksēšanu. 

1. Izveidota 
veidlapa;        
2. Uzsākta 
uzskaite; 

2019 2019 

    

3.9. Ieviest dzīvesvietas 
apstākļu apsekošanas 
veidlapu esošās situācijas 
fiksēšanai. 

1. Izstrādāta 
veidlapa;   
2. Ieviesta 
uzskaite;            
3. Informēts; 
sociālais dienests 

2019 2019 

    

  

4.Videonovērošanas 
sistēmas papildināšana 

  
    

    

4.1. Ieviest datu apstrādi 
(ķermeņa kameru ar 
video+audio ieraksta 
funkcijām) darbiniekiem 
kontaktējoties ar trešajām 
personām 

Iegādātas divas 
ķermeņa kameras 

2019 Nē 

   *Tiks iegādāts 2021.gadā 
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4.2. Videokameru iegāde un 
pieslēgšana pagastu 
centros, uzstādot 
videokameras pagastu 
centros (vismaz 1 
stacionāro un 1 grozāmo)  

Katrā pagastā 
uzstādītas 2 video 
novērošanas 
kameras 

2019-
2025 

Daļēji 

 Videosistēma Grundzāles 
pagastā pie kultūras centra 

  

4.3. Papildus planšetdatora 
iegāde darbam ar video 
monitoringu otrā SNPP 
ekipāžā 

 Iegādāts papildus 
1 planšetdators 

2021 Nē 

   *Tiks iegādāts 2021.gadā 

4.4. Videonovērošanas 
sistēmas butaforiju iegāde 

3 gb. 2020-
2025 

Nē 
    

4.5. Pārvietojamas video 
novērošanas sistēmas 
iegāde 

1gb. 

2020-
2025 

Nē 

   *Tiks iegādāta 2021.gadā 

4.6. Videonovērošanas 
sistēmas paplašināšana, 
atjaunošana Smiltenes 
pilsētā. 

Vismaz 6 jaunas 
kameras gadā 2019-

2025 
Jā 

 Baznīcas laukums, Parks un 
rotācijas aplis 

  

4.7.Uzstādītas 
videonovērošanas kameras 
Daugavas, Rūpniecības, 
Valkas, Atmodas, Rīgas ielās 
pie pilsētas robežas – 
mērķis transportlīdzekļu 
valsts numuru zīmju 
fiksēšana un to uzskaite 

5 videokameras ar 
programmatūru 

2020-
2025 

Nē 

   *2021 Valsts veido jaunu sistēmu, lai 
apvienotu vide novērošanas kameras 
vienā  sistēmā, kā arī Valsts, iespējams, 
vēlēsies izmantot pašvaldības video 
novērtēšanas sistēmu, lai uzstādītu 
programmu, kas atpazīs 
transportlīdzekļus un fiksēs iespējamos 
pārkāpumus  



 


