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IEVADS 
 

    2018.gada 30.maijā ar Smiltenes novada domes (turpmāk – SND) lēmumu Nr.351 

tika izveidota Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk - SNPP) darba 

grupa  (turpmāk – DG) septiņu locekļu sastāvā, lai izstrādātu SNPP attīstības plānu. 

          DG tika uzdots izstrādāt pasākumu kopumu Valsts kontroles (turpmāk - VK) 

norādījumu ieviešanai līdz 2019.gada 18.janvārim sagatavot SNPP attīstības plānu un iesniegt 

to VK. 

DG analizēja pieejamo informāciju, ņemot par pamatu VK ziņojumu un tajā ietvertos 

norādījumus SNPP darbības uzlabošanai un secināja, ka kopumā ir nodrošināta likumā “Par 

policiju” noteikto uzdevumu izpilde. Vienlaikus DG secināja, ka ir iespējams uzlabot SNPP 

darbības efektivitāti. 

No visiem reģistrētajiem pārkāpumiem ir jāizvirza svarīgākie pārkāpuma veidi, 

kuriem galvenie kritēriji ir: 

- ar ilgtspējīgu ietekmi, 

- par kuriem uztraucas sabiedrība, 

- kuri pēc pārkāpuma rakstura ir būtiski1. 

Lai nodrošinātu efektīvāku SNPP darbību, ir jāidentificē pastāvošās problēmas un 

jāmeklē to risinājumi. Lai turpmāk varētu veikt SNPP efektivitātes kontroli, SND ir jāizstrādā 

kritēriji, pēc kuriem tiks vērtētā SNPP darbība. Savukārt SNPP ir jāsniedz pārskatāmi rādītāji, 

lai šo kontroli var veikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Smiltenes novada Pašvaldības policijas audita ziņojums 5.lpp. 
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MOTIVĀCIJA 
 

 

Smiltenes novada dome, stiprinot sabiedrisko drošību un kārtību novadā, 2010.gada 

26.novembrī nodibināja Smiltenes novada Pašvaldības policiju. 

 Policija darbojas saskaņā ar pašvaldības policijas nolikumu. Savā darbībā tā ievēro un 

pilda Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par policiju”, likumu “Par pašvaldībām”, 

Ministru kabineta noteikumus un citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Smiltenes 

novada pašvaldības nolikumu, Pašvaldības izdotos Saistošos noteikumus, Pašvaldības 

lēmumus, domes izdotos iekšējos normatīvos dokumentus. 

 Uz 2018.gada decembri visas vakances ir aizpildītas un policijā strādā desmit 

darbinieki, no kuriem seši ir uz pilnu slodzi, trīs uz 0.75 slodzēm un viens uz 0.25 slodzi.  

Kopš 2010.gada ir būtiski mainījusies vide, kurā jānodrošina sabiedriskā kārtība un 

drošība Smiltenes novadā. Ir samazinājies iedzīvotāju skaits, veiktas vairākas reformas  Valsts 

policijā (turpmāk – VP), pēc kurām Smiltenē tika likvidēts 3. kategorijas policijas iecirknis. 

Valsts policijā akūti trūkst darbinieki, no VP policijas koledžas jauni kadri Smiltenes iecirknī 

nenonāk, pieredzējušie VP darbinieki pensionējas.  

Policijas darbība mūsdienu sabiedrībā tiek vērtēta atbilstoši tam, cik efektīvi tiek 

nodrošināta sabiedriskā kārtība.  

 Tādēļ SND ir svarīgi noskaidrot gan sabiedrības intereses un viedokli, gan arī apzināt 

un novērtēt objektīvo situāciju sabiedriskās kārtības un drošības jomā, lai identificētu riskus 

un problēmas, kā arī izstrādātu to risināšanai rīcības plānu. 

Smiltenes novads ir novads ģimenei, kurā par prioritātēm ir noteiktas sabiedrībai droša 

vide, aizsargātas un daudzveidīgas dabas vērtības, sakārtota infrastruktūra un uzņēmējdarbībai 

draudzīgi apstākļi. Tā ir vieta, kur augt! 
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I.daļa  ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

1. SNPP REĢISTRĒTĀS INFORMĀCIJAS ANALĪZE 

 

Analizējot datus uzskaites reģistros, lai identificētu un novērtētu sabiedriskās kārtības 

un drošības problēmas, SNPP darbību traucējošos faktorus mērķu un uzdevumu noteikšanai 

secināts, ka: 

 

1.1. Smiltenes novadā pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 7 

procentiem2, tomēr SNPP reģistrētais notikumu skaits kopš 2015.gada pakāpeniski ir 

palielinājies (diagramma Nr.1). Kā aktuālākās problēmas Smiltenes novadā identificētas ir 

personu atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibumā un gulēšana publiskās vietās 

(tabula Nr.1). SNPP reaģējot uz šāda veida notikumiem, pārkāpumu izdarījušo personu 

nogādā dzīves vietā vai atskurbšanai uz Valsts policijas (turpmāk – VP) īslaicīgo aizturēšanas 

izolatoru Valkā vai Valmierā (kopš 2018.gada decembra – uz Latvijas Sarkanā krusta Cēsu 

filiāles atskurbtuvi). Gadījumos, kad Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienestam 

(turpmāk - NMPD) ir nepieciešama palīdzība agresīvas, neadekvātas personas hospitalizācijai 

uz ārstniecības iestādi, dienestam tiek sniegta palīdzība personas nogādāšanā. Šai punktā 

uzskaitītie notikumi SNPP darbinieku iesaiste problēmas risināšanā ir ilglaicīga vidēji 30 

minūtes (Pielikuma tabulas Nr.4-4 un Nr.7-1). Ja persona tiek nogādāta uz atskurbtuvi, tam 

tiek patērēts vidēji 2-3 stundas. Šai laikā SNPP nav iespējas reaģēt uz izsaukumiem.  

SNPP reģistrēto izsaukumu skaita pakāpeniskais pieaugums skaidrojams ar to, ka 

sabiedrība kļūst aktīvāka un vairāk  iesaistās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā – ziņo SNPP 

un VP par dažādiem likumpārkāpumiem un citām, iedzīvotāju konstatētām problēmām 

Smiltenes novadā. 

 

SNPP reģistrētie notikumi / izsaukumi 
 

 

diagramma Nr.1 

 

 

SNPP visbiežāk reģistrētie notikumi 

                                                           
2 Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati  
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 2018.gads* 2017.gads 2016.gads 2015.gads 

Kopējā reģistrētā informācija 1530 1704 1592 1345 

Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā 

vietā  89 222 86 166 

Gulēšana publiskās vietās 100 121 113 37 

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 98 88 87 106 

Pārkāpumi, ko izdarījušas nepilngadīgas 

personas  67 80 49 64 

Ģimenes konflikti 41 73 51 48 

Huligāniskas darbības / konflikti 74 59 75 38 

Pārējie notikumi 1061 1061 1131 886 
*dati uz 31.10.2018. 

tabula Nr.1 

 

 

 DG ieteikums: 

Sadarbībā ar citām pašvaldībām meklēt ilgtermiņa iespējas un risinājumus par 

atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Vidzemē. 

Stiprināt SNPP un SND sociālā dienesta sadarbību hronisku alkoholiķu problēmas 

mazināšanai. 

 

1.2. Smiltenes novadā nav izstrādāta sistēma kā nekavējoties palīdzēt personām, kuras 

guļ sabiedriskā vietā, jo ir palikušas bez pajumtes, bet kuras nav alkoholisko dzērienu vai 

narkotisko vielu ietekmē. Šo problēmu Smiltenes novadā ir identificējusi arī VK. 

 

DG ieteikums:  

Meklēt risinājums Vidzemes reģiona ietvaros un noslēgt sadarbības līgumu ar kādu no 

tuvākajām nakts patversmēm. 

Gadījumā, ja tiek skatīts jautājums par atskurbtuves izveidi Smiltenē, apsvērt iespēju 

par nakts patversmes pievienošanu atskurbtuves telpām.  

  

1.3. SNPP patērē ievērojamus materiālos resursus un lielu daļu darbalaika  klaiņojošu, 

pamestu mājdzīvnieku (suņu, kaķu) ķeršanas organizēšanai, notveršanai un nogādāšanai uz 

Valmieras dzīvnieku patversmi. (tabulas Nr.1, Nr.2). Kaut arī statistika rāda, ka problēmai ir 

tendence samazināties, tomēr SNPP dati rāda, ka suņu un kaķu izķeršanai un realizēšanai 

izdevumi 2018.gadā ir dubultojušies (tabula Nr.2). Analizējot pieejamo informāciju tiek 

secināts, ka lielākā daļa klaiņojošo suņu nav čipēti (tabula Nr.3). No 2015.gada uz Valmieras 

patversmi ir nogādāti 45 suņi, kur tikai viens ir bijis čipēts, bet tas nav bijis reģistrēts 

(Pielikuma tabula Nr.10-3). Problēmas sagādā arī klaiņojošo bezsaimnieka kaķu izķeršana, 

kuras organizēšanas procesā tiek iesaistīti SNPP darbinieki. No 2015.gada līdz šodienai uz 

Valmieras patversmi ir nogādāti 158 kaķi. 

DG secina, ka SN ir problēma ar atrastu mirušu mājdzīvnieku uzglabāšanu, kamēr tiek 

noskaidrots dzīvnieka iespējamais īpašnieks. 

 

 

 

DG ieteikumi: 

Lai samazinātu klaiņojošu un pamestu dzīvnieku skaitu, ir jāizstrādā tiesiskais 

regulējums par mājdzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību 
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Smiltenes novadā (ja tiktu lemts par nodevas ieviešanu, tad daļa šis naudas varētu segt 

klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas un realizēšanas izdevumus). 

Deleģēt klaiņojošu suņu un bezsaimnieku kaķu izķeršanas un nogādāšanas uz 

dzīvnieku patversmi funkciju citai SND struktūrvienībai vai komersantam, tādejādi atbrīvojot 

SNPP no šī pašvaldības pienākuma, jo tā, galvenokārt, ir saimnieciska rakstura darbība, 

kurai nav nepieciešama policijas darbinieku iesaiste. 

Veicot sabiedrības informēšanu un izglītošanu nepieciešams ievietot publikācijas 

vietējos mēdijos, par problēmas aktualizāciju. 

Iegādāties SNPP vajadzībām dzīvnieku mikročipu lasītāju, ar kura palīdzību varētu 

noteikt suņa, kurš nav agresīvs, iespējamo piederību. 

Veikt plānotas suņu reģistrēšanas un čipēšanas pārbaudes mājsaimniecībās Smiltenes 

novada pagastu un  Smiltenes pilsētas teritorijās. 

Iegādāties saldētavu kritušu dzīvnieku līķu uzglabāšanai un savākšanai no Smiltenes 

novada administratīvās teritorijas. 

 

 

Izmaksas klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanai un realizēšanai 
  

 Izdevumi EUR 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

01.01. -

01.11.2018. 

Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana un 

realizēšana 3678 3103 5801 14914 

Valmieras namsaimnieks SIA 3678 2897 4918 14026 

Smiltenes NKUP SIA  206 883 838 

Baltic Trade SIA    50 

 

tabula Nr.2 

 

Informācija no Lauksaimniecības datu centra par čipētajiem suņiem, kaķiem 

Smiltenes novadā 

 

 Suņi Kaķi 

2015.gads 78 3 

2016.gads 332 1 

2017.gads 320 1 

2018*.ga
ds 106 2 

kopā 836 7 

                                          

tabula Nr.3 
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1.4. Izglītojamo skaits Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās 2017./2018.mācību 

gadā ir 1959, no tiem Smiltenē 12883. Smiltenes Tehnikumā mācās 817 izglītojamo4. Kopā 

Smiltenē mācās 2105 izglītojamo. Katru gadu rudens mēnešos palielinās pārkāpumi, ko 

izdarījušas nepilngadīgas personas. 2017.gadā no 237 sastādītiem administratīvā pārkāpuma 

protokoliem, 76 tika sastādīti nepilngadīgām personām (Pielikuma tabula Nr.6-4). Arī VK 

norāda, ka jauniešu aktivitātes un to izraisītas problēmas, tai skaitā alkohola lietošana, ir 

satraucoša problēma Smiltenes novadā.  

 

DG iesaka: 

Sadarbojoties ar izglītības iestādēm SNPP novadīt preventīva rakstura lekcijas, 

pārrunas un cita veida uzstāšanos ar mērķi informēt audzēkņus par īpašuma, personīgās un 

sabiedrības drošības nodrošināšanas pasākumiem, kā arī par tiesisko atbildību pārkāpumu 

izdarīšanas gadījumā. 

Uzsākoties skolas sezonai vietējos masu mēdijos ievietot publikācijas par personisko 

un sabiedrisko drošību, par tiesisko atbildību pārkāpumu izdarīšanas gadījumos. 

Plānot reidu veikšanu izglītības iestāžu organizēto pasākumu laikā, kā arī plānotas 

patruļas izglītības iestāžu teritorijās. 

  

1.5. Par vardarbību un konfliktiem ģimenē (mājsaimniecībā) reģistrētā informācija 

SNPP, salīdzinot 2015., 2016., 2017.gados, pakāpeniski ir augusi. Ja 2015.gadā reģistrēti 48 

izsaukumi, tad 2017.gadā tika reģistrēti jau 73 izsaukumi. Būtiski ir audzis to izsaukumu 

skaits, kuri tiek saņemti no VP (tabula Nr.4). Šo faktu DG skaidro ar VP kapacitātes 

pakāpenisku samazināšanos. 

 Līdz šim SNPP nav pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu tūlītēju draudu gadījumā, bet 

tikai 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. Agresīvā persona parasti tiek 

nogādāta uz VP īslaicīgo aizturēšanas izolatoru Valkā vai Valmierā. 

 

SNPP un VP reģistrētā informācija par ģimenes konfliktiem 

 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

VP reģistrētie ģimenes 

konflikti 
68 56 86 

VP nodotie notikumi SNPP 25 18 43 

SNPP reģistrētie ģimenes 

konflikti 48 51 73 

Kopā 116 107 159 

 

tabula Nr.4 

 

 

DG iesaka: 

                                                           
3 Smiltenes novada domes publiskais pārskats 2017.- 24.-25. Lpp. 
http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%20novada%20dome/Publiskais_parskats/SND_Publiskais_
parskats_2017.pdf 
4 Smiltenes tehnikuma publiskais pārskats par 
2017.gadu.,3.Lpp.www.smiltenestehnikums.lv/attachments/article/115/Publiskais%20pārskats%202017.pdf 
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SNPP darbiniekus apmācīt, kā rīkoties gadījumos, kad ir vardarbība ģimenē un ieviest 

veidlapas vardarbības konstatēšanai. 

Ierodoties notikuma vietā izmantojot apskates veidlapu, konstatēt sadzīves apstākļus. 

Vardarbībā cietušai personai izskaidrot tiesības uz pagaidu aizsardzību. Izsniegt 

apdraudētajām personām informatīvu veidlapu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību 

tiesībām, kur persona ar savu parakstu apliecina par informācijas saņemšanu. 

Gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi personas veselībai un dzīvībai, SNPP 

amatpersonām piemērot pagaidu aizsardzības pret vardarbību tiesiskā mehānismā paredzētās 

darbības - pieņemt lēmumu par nošķiršanu un/vai personas pieteikumu iesniegšanai tiesā ar 

SNPP palīdzību.  

 

 1.6. Smiltenes novadā ir vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju (tabula Nr.5). Analizējot 

statistikas datus, kuri pieejami SNPP informācijas reģistrēšanas sistēmā, nav iespējams precīzi 

nošķirt Smiltenes pilsētu no Smiltenes pagasta, tā iemesla dēļ tiks apskatīta situācija 

Smiltenes pilsētā un pagastā kopumā, salīdzinot pret septiņiem novada pagastiem.  

Var redzēt, ka puse iedzīvotāju dzīvo novada pagastos, savukārt reģistrēto 

notikumu/izsaukumu skaits pagastos ir stipri zemāks kā Smiltenes pilsētā un Smiltenes 

pagastā kopumā. (tabula Nr.6). DG uzskata, ka nelielais reģistrēto notikumu skaits ir saistīts 

ar neaktīvu iedzīvotāju ziņošanu par pārkāpumiem.  

 

Iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā 
 

 2016.gads 2017.gads 

Smiltene 5488 5440 

Smiltenes pagasts 1127 1104 

Smiltenes pilsēta un pagasts kopā: 6615 6544 

Bilskas pagasts 1242 1217 

Launkalnes pagasts 1213 1206 

Blomes pagasts 979 954 

Palsmanes pagasts 911 899 

Grundzāles pagasts 908 879 

Variņu pagasts 827 794 

Brantu pagasts 580 565 

Kopā pagastos, izņemot Smiltenes 

pagastu 6660 6514 

Kopā Smiltenes novadā 13275 13058 

 

tabula Nr.5 

 

 

 

 

Reģistrētie notikumi/izsaukumi Smiltenes novada pagastos 
 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads līdz 15.11. 

Launkalnes pag. 53 53 53 53 

Blomes pag. 41 48 55 33 
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Bilskas pag. 30 27 44 52 

Variņu pag. 12 13 16 18 

Palsmanes pag. 18 26 22 17 

Grundzāles pag. 26 26 60 19 

Brantu pag. 14 20 26 21 

Kopā pagastos 194 213 276 213 

Smiltene, Smiltenes pag. 785 1216 1131 1341 

Kopā: 979 1429 1407 1554 

 

tabula Nr.6 

 

DG iesaka: 

Lai varētu veikt attālinātu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pagastos, sabiedriski 

aktīvās un nozīmīgās teritorijās nepieciešams izvietot videonovērošanas kameras.  

Veikt plānveida patruļas uz novada pagastiem. 

Veikt reidus ar noteiktu pārbaudes uzdevumu, fiksēt to rezultātus. 

 

1.7. Satraucošs rādītājs ir pieaugošais notikumu/izsaukumu skaits, kas saņemts no VP 

(tabula Nr.7) Tas ir tieši saistīts ar VP kadru nepietiekamību (Pielikuma tabula Nr.8). Ietekme 

ir arī tam, ka tika likvidēts VP Smiltenes iecirknis, kuru pievienoja Valkas iecirknim. Pēc 

SNPP pieejamiem datiem var secināt, ka 2018.gada oktobra mēnesī visu bijušā Valkas rajona 

teritoriju apkalpoja 5 VP patruļdienesta darbinieki, 5 diennaktīs Smiltenes novadā nav 

patruļdienesta norīkojuma vispār. Izsaukumu gadījumā uz Smiltenes novada teritoriju tiek 

sūtīts patruļdienests no Valkas vai Valmieras (tabula Nr.8 un Pielikuma tabula Nr.8-1). 

   

Notikumi/ izsaukumi, kurus SNPP saņēmusi no VP 
 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

2018.gads 

līdz 

novembrim 

Personas alkohola reibuma stāvoklī 

sabiedriskā vietā  7 12 14 11 

Gulēšana publiskās vietās 12 14 15 21 

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 5 9 11 4 

Ģimenes konflikti 25 18 43 36 

Huligāniskas darbības/ konflikti 19 17 23 37 

Ceļu satiksmes pārkāpumi 7 7 5 24 

Kopējā reģistrētā informācija 75 77 111 133 

tabula Nr.7 

 

VP patruļdienestā Smiltenes novadā dislocēto (darbinieku skaits) 

dežūru grafiks 
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“IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA” 
Rediģējis SNPP pr-ks N.Liepa (15.02.2019. 15:35) 

 

 

tabula Nr.8 

 

DG iesaka: 

Sagatavot motivētu vēstuli IeM ar lūgumu stiprināt VP Smiltenes novadā. 

Izstrādāt un noslēgt vienošanos ar VP Vidzemes reģiona pārvaldi, precizējot skaidru 

sadarbības modeli, nosakot prioritātes, reaģēšanas uz likumpārkāpumiem kārtību un 

kritērijus savstarpējas palīdzības sniegšanai. 

 

1.8. Nav veiktas mērķtiecīgas darbības, kas ļautu konstatēt SN iedzīvotāju vajadzības 

(identificētu risināmās problēmas) sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. 

Katru gadu no 2012.gada tiek veikta Iedzīvotāju aptauja par pašvaldības darbu. Viens 

no jautājumiem ir “Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un 

PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā?”, tajā skaitā izdalīta joma “Sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana”. 

2012.gada aptaujas rezultāti (292 respondenti): 

 
 

2017.gada aptaujas rezultāti (231 respondents): 

 

 
Varam redzēt, ka kopumā no 2012. gada apmierinātība ar sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu nedaudz ir pieaugusi no 65% uz 70%. 

 

DG iesaka: 

Veikt novada iedzīvotāju aptauju par viņuprāt nozīmīgiem pārkāpumiem, kas traucē 

sabiedrisko kārtību un drošību. 
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Analizēt aptaujas rezultātus un noteikt būtiskākās problēmas un nodrošināt 

sabiedrisko kārtību un drošību pēc sabiedrības vajadzībām. SNPP darba plānošanā ņemt 

vērā iedzīvotāju anketā minēto problēmu risināšanā un vajadzību analīzi. 

 

 

2.BŪTISKĀKĀS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS PROBLĒMAS 
 

 Izskatot VK ziņojumā (diagramma Nr.2)5 un Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujā 

par pašvaldības darbu 2017.gadā (Pielikuma tabula Nr.13-1 un 13-2)6, identificētās 

sabiedriskās kārtības un drošības problēmas, var secināt, ka: 

 

 

 
 

diagramma Nr.2 

 

2.1. Kā viena no galvenajām sabiedriskās kārtības problēmām Smiltenes novadā 

atzīstama jauniešu izdarītie pārkāpumi. Uz šo problēmu norāda gan VK audits, gan tā ir 

redzama iedzīvotāju sniegtajās anketās un policijas darbinieku izteiktajos viedokļos 

(diagramma Nr.2 un Pielikumā tabulas Nr.13-1, Nr.13-2). 

 

DG iesaka: 

Plānot preventīvos pasākumus – informatīvas tikšanās ar izglītojamiem skolās, 

patrulēšanas maršrutus orientēt uz jauniešu pulcēšanās vietām, tādejādi samazinot izdarīto 

pārkāpumu skaitu. 

  

                                                           
5 Latvijas Republikas Valsts kontrole “Vai Smiltenes novada pašvaldība sabiedrisko kārtību un drošību nodrošina 
efektīvi, ekonomiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?” 43Lpp, http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-
zinojumi/2016/2.4.1-47_2016/Rev%C4%ABzijas_zi%C5%86ojums_Smiltene_publiskots.pdf 
6 Smiltenes novada pašvaldība “Iedzīvotāju aptauja par pašvaldības darbu 2017.gadā” 13.Lpp, 18.Lpp, 
http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Afisas/2018/7_julijs/Iedzivotaju_aptauja_Gala_2017_(1).pdf 

Jauniešu (arī pusaudžu, nepilngadīgo,…

Bezpajumtnieki, aizdomīgas, nepiederošas…

Huligānisms, vandālisms, demolēšana, kautiņi

Problēmas ar suņiem, klaiņojoši dzīvnieki

Slikti kaimiņi, cilvēku savstarpējas nesaskaņas

Policistu trūkums, policisti maz manāmi,…

Dzērāji, alkoholiķi, dzeršana, alkohola lietošana

Naktsklubu, diskotēku, pasākumu apmeklētāju…

Tumšas ielas, pagalmi, trepes, slikts…

Zagšana, zādzības
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2.2. Aizdomīgas un nepiederošas personas ir viena no nozīmīgākām sabiedrības 

kārtības un drošības problēmām. To varētu skaidrot ar Smiltenes autoostas (turpmāk - AO) 

atrašanos pilsētas centrā, kā arī ar to, ka Smiltene ir nozīmīgs pasažieru pārvadāšanas tranzīta 

ceļš (diagramma Nr.2). 

 

DG iesaka: 

Izvietot videonovērošanas kameras Smiltenes AO un tās apkārtnē. 

 

2.3. Huligānisms, vandālisms, demolēšana, kautiņi ir rupja sabiedriskā miera 

traucēšana, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot 

vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru un darbu. Tā ir problēma 

Smiltenes novadā, kuru īpaši ir uzsvēruši gan VP darbinieki, gan SNPP darbinieki, kā arī 

novada iedzīvotāji. 

 

DG iesaka: 

Sistemātiski paplašināt videonovērošanas kameru resursus, tās izvietojot sabiedriskās 

vietās, piemēram, pagastu centros, parkos, bērnu rotaļu laukumos, izklaides, atpūtas vietu 

tuvumā, Smiltenes AO, uz maģistrālām ielām iebraucot un izbraucot no Smiltenes. 

Ievietot publikācijas par sabiedrisko kārtību masu mēdijos un aicināt iedzīvotājus būt 

aktīviem un ziņot par pārkāpumiem. Ar preventīva rakstura lekcijām, pārrunām un cita veida 

uzstāšanos informēt novada iedzīvotājus par noziedzīgiem nodarījumiem, to sekām, kā arī 

pasākumiem, kas jāveic, lai pasargātu sevi, savus tuviniekus un mantu. 

 

  

3. SNPP NOTIKUMU REĢISTRĒŠANA 
 

3.1. Informācija par notikumiem un SNPP veiktajām darbībām (pārbaudēm un 

reidiem, to rezultātiem) sabiedriskās kārtības nodrošināšanā netiek apkopota vajadzīgajā 

kvalitātē un apjomā. 

 

DG iesaka: 

Pārskatīt un pilnveidot Pašvaldības policijas izsaukumu/notikumu reģistrēšanas 

sistēmu. 

Pilnveidot maršruta veidlapas ar konkrētām prasībām notikumu reģistrēšanā. 

Izveidot veidlapas reidu, reidu laikā veikto pārbaužu, sasniegto rezultātu fiksēšanai.  
Izveidot speciālu veidlapu, kur fiksēt izteiktos mutvārdu aizrādījumu. 

Ieviest dzīvesvietas apsekošanas anketu, kurā fiksēt vides un sadzīves apstākļus. 

Ieviest veidlapas par informācijas sniegšanu par pagaidu aizsardzību. 

 

3.2. SNPP informācijas par notikumiem/izsaukumiem, veiktajām darbībām 

(pārbaudēm un reidiem, to rezultātiem) sabiedriskās kārtības nodrošināšanā veiktā analīze ir 

nepietiekama, tā nenodrošina skaidru efektīvu darba rezultātu novērtējumu. 

 

 DG iesaka: 

Noteikt sasniedzamos mērķus sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. 

Veikt regulāru analīzi, izvērtējot uzdevumu izpildi saistībā ar nosprausto mērķi. 

Reizi pusgadā SNPP iesniegt izpilddirektoram atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem. 
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DG vienu reizi gadā iesniedz SND ziņojumu par izmaiņām sabiedriskās kārtības un 

drošības jomā. 

     

 

 

 

 4. SMILTENES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI UN TO KONTROLE 

 

 Smiltenes novadā spēkā ir 15 SND saistošie noteikumi (turpmāk - SN) (tabula Nr.9), 

kas atbild par sabiedriskās kārtības un drošības normām Smiltenes novadā. Ir vairākas 

institūcijas, kas kontrolē SND SN ievērošanu. 

 

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi, kas regulē sabiedrisko kārtību 
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" 

5. Saistošie noteikumi Nr. 23/13 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā" 

6. Saistošie noteikumi Nr. 6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā" 

7. 
Saistošie noteikumi Nr. 20/10 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 
norises vietās Smiltenes novadā" 

8. Saistošie noteikumi Nr. 4/17 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Smiltenes novadā" 

9. Saistošie noteikumi Nr. 15/09 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenzēšanas noteikumi" 

10. Saistošie noteikumi Nr. 3/13 "Licenzētās makšķerēšanas noteikums Brutuļu dzirnavezerā" 

11. Saistošie noteikumi Nr. 12/12 "Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" 

12. Saistošie noteikumi Nr. 19/11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā" 

13. Saistošie noteikumi Nr. 9/11 "Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību " 

14. 
Saistošie noteikumi Nr. 1/12 "Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldībā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta 
līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm." 

15. Saistošie noteikumi Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi " 

 

tabula Nr.9 

 

4.1. SND SN ietver normas, kas uz šo brīdi vairs nav aktuālas (Pielikuma tabula 

Nr.14-1). 

DG iesaka: 

Pārskatīt un veikt nepieciešamos grozījumus, papildinājumus esošajos SND SN. 

  

4.2. Ir nepietiekama sadarbība starp SND SN izpildes kontroles iesaistītajām 

institūcijām. Nav vienota kritērija, pēc kuriem ir iespējams noteikt SN ievērošanas progresu. 

DG iesaka: 

Izstrādāt noteikumus par kontrolē iesaistīto institūciju atskaišu saturu un kritērijiem. 

Reizi pusgadā iesniegt un analizēt SND rezultatīvos rādījumus, lai noteiktu 

sasniedzamos mērķus. 

 

4.3. Ir nepietiekami SND SN lai varētu pilnvērtīgai nodrošināt sabiedrisko kārtību un 

drošību. Piemēram, nav noteikumu, par kārtību kādā tiek izmantoti Smiltenes novada 

publiskie ūdeņi un citi. To var secināt no SNPP reģistrētās informācijas, kā citi notikumi, 

pārkāpumi (tabula Nr.10). 
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tabula Nr.10 

 

DG iesaka: 

Izstrādāt SN par Smiltenes novada publisko ūdeņu izmantošanu. 

Izstrādāt tiesisko regulējumu par mājdzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un 

izķeršanas kārtību Smiltenes novadā. 

Izveidot tiesisko regulējumu par ielu tirdzniecību, nosakot precīzas teritorijas/robežas 

Smiltenes pilsētā un pagastu centros. 

 

 

 5. SNPP KAPACITĀTE 

 

 Izvērtējot sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto SNPP 

personālsastāvu, tās rīcībā esošo telpu un materiālo bāzi, tika secināts, ka: 

 

5.1. SNPP telpas tiek īrētas no Nodrošinājuma valsts aģentūras (Iekšlietu ministrijas 

iestāde). Tie ir ~ 60 m2 no ēkas Pils 2a, Smiltenē, kurā atrodas VP Vidzemes reģiona 

pārvaldes Valkas iecirkņa Smiltenes darbinieki. Šajā ēkā nav iespēju telpas paplašināt. 

Izmantotās telpas nenodrošina pietiekamu vietu, lai varētu uzglabāt inventāru, veikt 

videonovērošanu, reģistrēt, apstrādāt lietvedības materiālus un nepieciešamības gadījumā 

pieņemt lietā iesaistītās personas liecību un paskaidrojumu sniegšanai, protokola sastādīšanai, 

lietai izskatīšanai, lēmuma pieņemšanai. Telpās nav iespējams kvalitatīvi veikt visas 

uzskaitītās nepieciešamās procesuālās darbības sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.  

 

DG iesaka: 

Rast risinājumu iegūt SNPP papildus telpas no Iekšlietu ministrijas ēkas Smiltenē, Pils 

2a vai arī uzsākt piemērotu dienesta telpu izveidi Baznīcas laukumā 12a, Smiltenē, kura 

šādam mērķim tika atsavināta par labu SND. 

 

5.2. Šobrīd SNPP strādā 10 darbinieki. Pašvaldības policijas priekšnieks, vecākā 

inspektore, inspektore, kas nodrošina lietvedību un informācijas uzskaiti, kuriem pārsvarā ir 

parastais darba laiks, bet  kuri dažkārt piedalās arī dežūrās, un 7 inspektori, kuri strādā 

dežūrmaiņās. No 7 inspektoriem trīs ir uz pilna laika slodzi, pārējie četri apvienojot darbus 

SNPP strādā uz nepilnu slodzi- trīs uz 0,75 slodzi un viens uz 0,25 slodzi. Darbu apvienošana 

un virsstundu darba veikšana darbiniekiem veicina izdegšanas sindromu.  

 

DG iesaka:  

Ieviest konkurētspējīgu atalgojumu, lemt par SNPP darbinieku uzturdevu noteikšanu. 

Nodrošināt darbiniekus ar amata riskam atbilstošu veselības apdrošināšanas polises. 

Rast iespēju prēmēt un apbalvot, par drošsirdīgu rīcību, izrādīto iniciatīvu un 

tamlīdzīgām darbībām. 

142 181 209

Citi notikumi, pārkāpumi

2015.gads 2016.gads 2017.gads
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            Jāprecizē darbinieku novērtēšanas kritēriji. Novērtēšanas procedūru veikt ne retāk kā 

reizi gadā, tās rezultātus ņemt par pamatu atalgojuma noteikšanai individuāli katram 

darbiniekam.   

Veikt regulāras ikmēneša SNPP sanāksmes, sapulces par darba rezultatīvajiem 

rādītājiem un plānojamiem, veicamiem darbiem. 

 

5.3. SNPP ir novecojis policijas operatīvais transporta līdzeklis Volkswagen Caddy 

Kombi, izlaiduma gads 01.04.2011. Tā nobraukums ir 370000 km (operatīvo transportu 

specifika – nobraukums ir jāreizina ar 3). A/m bieži jāremontē, nav iespējams plānot tā 

garantētu izmantošanu SNPP ikdienas darbā. Auto uzturēšanas izdevumi ar katru gadu 

palielinās (tabula Nr.11). 

 

 

 

  

VW Caddy HP 2044 uzturēšanas izmaksas  

 Izdevumi EUR 

 2015.gads 2016.gads 2017.gads 01.01. -01.11.2018. 

VW Caddy HP 2044 nobrauktie km 40099 57394 25582 19234 

VW Caddy HP 2044 uzturēšanas izmaksas 4712 5774 4381 2711 

Transportlīdzekļa uzturēšana, remonts 4229 5515 4190 2510 

OCTA, Kasko 483 259 191 201 

( tabula Nr.11). 
 

      

AUTO 1 km/EUR  2015.g. 2016.g. 2017.g. 

VW Caddy   0,15 0,17 0,26 

VW Transporter   0 0,10 0,15 

 

DG iesaka: 

Iegādāties jaunu transporta līdzekli ar visu riteņu piedziņu, aizstājot veco, nolietoto. 

Apsvērt iespēju a/m iegādāties operatīvā līzingā. 

 

5.4. SNPP savā darbā nelieto ķermeņa videokameras, kas varētu nodrošināt 

nepārprotamus pierādījumus un SNPP darbinieku drošību. 

 

DG iesaka: 

Iegādāties un sākt lietot ķermeņa videokameras. 

Ieviest obligātu datu apstrādi, darbiniekiem kontaktējoties ar trešajām personām. 

 

5.5. SNPP ikdienas darbā veic pamestu, klaiņojošu suņu izķeršanu un nogādāšanu uz 

Valmieras dzīvnieku patversmi. SNPP notvertu suņu (kuri nav agresīvi)  iespējamā piederība 

nav nosakāma, jo SNPP rīcībā nav mikročipu nolasītājs. Darbinieki tērē laiku lūdzot kādu no 

veterinārajām klīnikām palīdzību čipu nolasīt vai, visbiežāk, ved suni uz Valmieras dzīvnieku 

patversmi (35 km vienā virzienā).  

 

DG iesaka: 

 Iegādāties SNPP rīcībā dzīvnieku mikročipu lasītāju. 
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Meklēt iespēju deleģēt klaiņojošu, pamestu un bezsaimnieku mājdzīvnieku izķeršanas 

funkciju kādai citai SND struktūrvienībai vai individuālam komersantam. 

 

5.6. SNPP savas ikdienas darbības nodrošināšanā izmanto dažādas veidlapas, lai 

fiksētu notikumus / izsaukumu, rīcības. Tomēr DG ir konstatējusi, ka ir ieviešot jaunas vai 

uzlabotas veidlapas, ir iespēja uzlabot SNPP darbību. 

 

DG iesaka: 

Izvērtēt jau esošo veidlapu funkcionalitāti, tās uzlabot. 

Ieviest jaunas veidlapas, piemēram, reidu rezultātu fiksēšanai, plānoto patruļu 

rezultātu fiksēšanai un citas. 

 

 

 

 

 

 

 

6. STARPINSTITUCIONĀLĀ SADARBĪBA 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana skar gan valsti, gan pašvaldību, tā ir 

mijiedarbība starp valsts un pašvaldību institūcijām, kā tās iesaistās sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanā. VK veiktajā revīzijā aptaujāja VP un SNPP darbiniekus.  

 

6.1. VP ir iesaistīta sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Smiltenes novadā. VK veicot 

revīziju veica VP darbinieku aptauju, kuri norādīja, ka VP drīzāk nav informēta par SNPP 

darbu. 

 

DG iesaka: 

Noslēgt vienošanos par sadarbību ar VP precizējot skaidru sadarbības modeli. 

 

6.2. VK norāda, ka pašvaldībai kā valsts pārvaldes institūcijai savā darbā patstāvīgi ir 

jāpārbauda un jāuzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāte. Tomēr pašvaldība līdz šim 

nav identificējusi un dokumentāri apkopojusi risināmās problēmas sabiedriskās kārtības un 

drošības jomā. 

 

DG iesaka: 

Regulāri aktualizēt un analizēt SNPP reģistrēto informāciju un tās darbības 

rezultatīvos rādītājus, noteikt risināmās sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas 

problēmas, veicamos uzdevumus, izpildes termiņus, sasniedzamos rezultātus un to 

sasniegšanas novērtēšanas rādītājus. 

  

6.3. Nodrošināt sabiedrisko kārtības un drošības uzraudzību valsts/pašvaldības 

organizētajos izklaides, sporta un kultūras pasākumos. Analizējot pašreizējo situāciju, 

tika konstatēts, ka informācija par plānojamiem darbiem, pasākumiem Smiltenes 

novadā SNPP saņem novēloti un tas kavē savlaicīgi plānot ikdienas darbu. 

 

DG iesaka:  

Izveidot efektīvu sistēmu publisko pasākumu organizēšanas saskaņošanai. 
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Pilnveidot sistēmu, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība valsts/pašvaldības 

rīkotajos pasākumos. 

Noteikt maksas pakalpojumu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. 

Izstrādāt un apstiprināt SNPP maksas pakalpojumu cenrādi. 

 

6.4. Administratīvās komisijas locekļi vērsa uzmanību uz SNPP sastādīto 

administratīvo pārkāpumu protokolu daudzumu nepilngadīgām personām, norādot, ka 

ir jāizvērtē iespēja pieņemt lēmumus par Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu. 

 

DG iesaka: 

SNPP darbiniekiem veikt apmācības par Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem 

 

6.5. Informācijas apmaiņa ar sociālo dienestu ir nepietiekama. Par notikumiem, kuros 

iesaistīti nepilngadīgi bērni būtu jāsniedz informācija sociālajam dienestam. Attiecīgi arī 

sociālajam dienestam būtu jāsniedz informācija SNPP par ģimenēm, kuras nonākušas sociālā 

dienesta redzeslokā. 

 

DG iesaka: 

Vienoties par savstarpēju informācijas apmaiņu, ieviest dzīvesvietas apsekošanas 

veidlapu, kur personas atrodas bez aprūpes vai/un novārtā.  

 

 

6.6. Vērtējot sadarbību ar pagastu pārvaldēm, tika secināts, ka ir nepietiekama 

informācijas apmaiņa, netiek saskaņotas veicamās darbības sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšanā pagastu teritorijās. Nav izveidotas vienotas sistēmas un 

kritēriji, kā tiek kontrolēti SND SN ievērošanas progress. SNPP reģistrētā informācija 

liecina, ka pagasta iedzīvotāji ir mazāk aktīvi pārkāpumu ziņošanā. 

 

 

DG iesaka:  

Reizi gadā veidot sanāksmes starp SNPP un pagasta pārvaldēm, lai vienotos 

par galvenajiem veicamajiem pasākumiem, darbībām sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšanā pagastu teritorijās. 

 

6.7. SNPP notiek sadarbība ar Valsts vides dienesta. Savstarpēji sadarbojoties, tiek risinātas 

dažādas problēmas, tomēr secinām, ka ir nepietiekama informācijas apmaiņa.  

 

DG iesaka: 

Uzlabot informācijas apmaiņu, vajadzības gadījumos un iespēju robežās rīkot kopīgus 

reidus. Veikt zivju resursu aizsardzību plānojot reidu veikšanu zivju resursu aizsardzībā 

aktuālajos mēnešos.  

Veikt lašveidīgo zivju nārsta uzraudzību. 

 

 

7. SADARBĪBA AR CITĀM PAŠVALDĪBĀM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS 

JOMĀ (APES NOVADA DOME) 
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 7.1. Pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumus ar Apes novada pašvaldību. Noslēgtie 

deleģēšanas līgumi paredz Pašvaldības policijai veikt likumā “Par policiju” noteiktos 

uzdevumus arī Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

DG iesaka: 

             Pārskatīt deleģēšanas līgumus ar Apes novada pašvaldību, izvērtēt SND finansiālo 

aspektu. Lemt par līguma pagarināšanu. 
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8. SVID ANALĪZE  (Pašvaldības policija) 

 

3. VĀJUMS

1.Pašvaldības policija

1.1. SNPP darbiniekiem dažāds (atšķirīgs) izglītības līmenis, profesionālā pieredze un iemaņas  

1.1.SNPP darbinieku atalgojums+soc.garantijas ir zemākas nekā NBS un VP darbiniekiem

1.1.Darbinieki apvieno darbus, palielināta slodze ar virsstundām, sadegšanas sindroma risks

1.1. Kadru trūkums publisko pasākumu uzraudzībai

1.5. SNPP daudz un dažādi pienākumi, kas liedz koncentrēties uz būtiskāko (apsardze SND objekti)

1.8. Vecs, nolietots OTL (VW Caddy) 7 gadi 9 mēn., 363 000 km nobraukums, dārgas uzturēšanas izmaksas

1.6.Telpu trūkums SNPP funkciju īstenošanai

1.1. Darbinieku noslogotības pēc (papilddarbi-pamatdarbi) apgrūtināta mācību, nodarbību, sanāksmju organizēšana

2. Valsts policija

 2.1.Darbinieku neaizpildītas vakances, jauno kadru trūkums

 2.1. Nepietiekams patruļu norīkojuma skaits Smiltenes novadā

 2.1. Spēja reaģēt uz VP kompetencē saņemtajiem notikumiem apgrūtināta, neefektīva, laikietilpīga

 2.1. Noslogoti VP iecirkņu inspektori

3. Ir apsardzes komersants (operatīvā ekipāža)

3.1.  Apsardzes darbinieku profesionalitāte vāja, praktiska nespēja risināt problēmas objektos  

4. SNPP darbība Apes novadā

4.1.izbraukumu laikā uz Api nepaliek patruļa Smiltenē

4.2. Patruļai atrodoties Apes novadā, nav SNPP Smiltenē

5. Publisko izklaides pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

5.1.Nav izstrādāta kārtība kā saskaņo publisko pasākumu

5.1. Pietrūkst informācijas apmaiņa ar SNPP 

5.2. SNPP nevar plānot pilnvērtīgu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pasākumu laikā

6. Valsts Vides dienests

6.3.Kvadracikls nav pieejams SNPP vajadzībām (ūdenstilpju un dabas vērtību apsekošanai, reidiem)

6.1.Zivju resursu aizsardzības pasākumi, jo veikšana prasa papildus resursus

7. Aktiva un atbildīga sabiedrība SN

7.1. Sabiedrībā ir daļa, kura norobežojās, nav aktīva un atbildīga

8.Video novērošana

8.2. Video novērošanas trūkums pagastu centros

8.3.Netiek lietotas ķermeņa videonovērošanas sistēma

8.1. Nepietiekams video novērošana Smiltenes pilsētā

9.Zemesardze Smiltenē

10. Smiltenes novada saistošie noteikuimi

10.1.Nenoteikti kritēriji pēc kuriem tiek vērtēta SND SN ievērošana

10.3. Nepietiekami

10.2. Zaudējuši aktualitāti

11. KNUP

11.1. Suņu, kaķu notveršanas pasākumi SNPP atbildībā

11.1. Suņu kaķu nogādāšanas pasākumi SNPP atbildībā

1.5.Kritušo dzīvnieku savākšanas organizēšana SNPP atbildsībā

12.Pagastu pārvaldes

13.Izglītīu iestāžu piedalīšanās Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

13.1.katru gadu pieplūst jauni audzēkņi, kuri ir potenciālie pārkāpumu izdarītāji

14. Administratīvā komnisija

4. DRAUDI

1.Pašvaldības policija

1.2. Neprognozējama a/m lietošana, finansu resursu nelietderīga tērēšana remontiem

1.1. Perspektīvu darbinieku trūkums

1.1. Esošie SNPP darbinieki var aizplūst uz NBS, VP vai privāto sektoru (pieredze+SND ieguldītais tiek zaudēts)

1.6. nespēja vest administratīvās lietas, telpu trūkuma dēļ

1.9.Nespēja reaģēt uz izsaukumiem, kas saistīti ar tiešu apdraudējumu

1.1. Apvienojot darbus ar (VP, VUGD, apsardzi), strādājot virsstundu darbus,  risks pazaudēt SNPP kvalitāti

2. Valsts policija Smiltenē

2.1.Palielinās notikumu skait, kas saņemts no VP, radot papildus slodze SNPP

2.1.Pieaug ģimenes konfliktu skaits

2.1.Pieaug no VP saņemto izsaukumu (VP kompetences) apjoms

2.1.pieaug noziedzīgo nodarījumu skaits

3. Ir apsardzes komersants (operatīvā ekipāža)

4. SNPP darbība Apes novadā

4.3. Ieplūst pārkāpēji

5. Publisko izklaides pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

5.1.Publisko pasākumi kur nav nodrošināta sabiedriskā kārtība

6. Valsts Vides dienests

6.1.Netiek nodrošinātas iespējas veikt patrulēšanu ar kvardaciklu, uzraugot ūdenstilpes un meža masīvus, 

aizsargājot zivju resursus pret maluzvejniecību un mežu no atkritumu izmetējiem

6.4. Nelikumīga zvejošana

7. Aktiva un atbildīga sabiedrība SN

7.1. Vienaldzīga sabiedrība

7.1. naidīgi noskaņota sabiedrība

8.Video novērošana

8.1. problēmas ar signālu

9.Zemesardze Smiltenē

10. Smiltenes novada saistošie noteikuimi

10.2. Nepieņemamas darbības, kas darbojas ar parašu tiesību principa

11. KNUP

12.Pagastu pārvaldes

13.Izglītīu iestāžu piedalīšanās Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

14. Administratīvā komnisija

12.Pagastu pārvaldes

12.1. Veikt sanāksmi reizi pusgadā ar mērķi noteikt aktuālās problēmas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

7. Aktiva un atbildīga sabiedrība SN

7.1. Publikācijas vietējos izdevumos ar aicinājumu iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

6.4. Lašveidīgo zivju nārsta uzraudzība

6. Valsts Vides dienests

7.1.Lielāka sabiedrības iesaiste un izglītošana

13.1.Patruļas izglītības iestāžu teritorijās

13.1.Reidu veikšana izglītības iestāžu organizēto pasākumu laikā

6.1. Reidu veikšana zivju resursu aizsardzībā aktuālajos mēnešos

6.2. ZF finansējuma un papildus resursu piesaiste zivju resursu aizsardzībā

6.1. Lietot kvadraciklu slēpošanas sezonā trases izveidei,pārējā laikā- SNPP vajadzībām

6.3.Ieviest licenzēto makšķerēšanu Smiltenes novada ūdeņos

8.Video novērošana

5.1.izstrādāt efektīvu sistēmas publisko pasākumu organizēšanas saskaņošanai

10.3. Izstrādāt tiesisko regulējumu par klaiņojošu pamestu mājdzivnieku izķeršanas kārtību

10.3. Izveidot tiesisko regulējumu par ielu tirdzniecību

14. Administratīvā komnisija

8.Video novērošana

12.Pagastu pārvaldes

11. KNUP

13.2.iesaista SNPP sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

13.1. apzin audzēkņu skaitu

-pasākumu nodrošināšanai un SNPP kapacitātes saglabāšanai citu darbinieku atvaļinājumos

1.1. Darbinieku regulāras apmācības, teorētiskās un praktiskās apmācības

1.1. Regulāras ikmēneša sanāksmes, sanāksmju organizēšanas

1.9.Samazināt SNPP pienākumu skaitu, pārējos deliģējot citām struktūrvienībām, iestādēm,...

1.10. Uzlabot sadarbību ar citām pašvaldības institūcijām SNPP patruļu plānošanā...

1.1. Darbinieku papildus motivēšana iegūt izglītību

2. Valsts policija Smiltenē

5. Publisko izklaides pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

4. SNPP darbība Apes novadā

4.2. SNPP darbības turpināšana Apes novada teritorijā

1.1. Papildus policijas darbinieku pieņemšana darbā uz noteiktu laika posmu (maijs-augusts)-

14. Administratīvā komnisija

Izvērtē nepilngadīgo personu izdarītos pārkāpumus

13.Izglītīu iestāžu piedalīšanās Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

2. IESPĒJAS

1.2. Mūsdienīgu un modernu speclīdzekļu iegāde un papildināšana

1.11. Precizēt saņemtās informācijas un veikto darbību reģistrēšanu

2.1.Sagatavot motivētu vēstuli IeM ar lūgumu stiprināt VP Smiltenes novadā

3. Ir apsardzes komersants (operatīvā ekipāža)

3.1.sagatavot vēstuli apsardzes darbiniekiem iesaistīties sabiedriskās kārtības uzturēšanā

2. Valsts policija

 2.1.Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa telpas Smiltenē, Pils 2a

6. Valsts Vides dienests

5. Publisko izklaides pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

3. Ir apsardzes komersants (operatīvā ekipāža)

1.1.SNPP ir atbilstoši kadri

1.Pašvaldības policija

1. SPĒKS

1.2.SNPP ir nodrošināta ar labu ekipējumu, speclīdzekļi

6.2.Laba sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi, informācijas apmaiņa ar Valsts Vides dienests

1.7. SNPP ir teritorija transporta novietošanai - autostāvlaukums

1.8. SNPP ir 2 OTL (VW Caddy (2011.izl.g.) un VW Transporeter T6 (2016.izl.g.)

1.3. Notiek SNPP informatīvie-drošības pasākumi izglītības iestādēs

4.1. Preventīvi tiek kontrolēta sabiedriskā drošiba Smiltenes novadā

4. SNPP darbība Apes novadā

8.1. Video novērošana Smiltenes pilsētā

10. Smiltenes novada saistošie noteikuimi

9.Zemesardze Smiltenē

6.1. Tiek veikta zivju resursu aizsardzība Smiltenes novadā

7.1. Tiek ziņots par dažādiem likuma pārkāpumiem

1.Pašvaldības policija

8.3. Ķermeņa videokameru iegāde un lietošana

10.3.  Izstrādāt SN par Smiltenes novada publisko ūdeņu izmantošanu

11.1.Sadarbojas kaķu notveršanas jautājumā

11.1. Vienoties ar NKUP par klaiņojošu, bezsaimnieku dzivnieku nogādi uz Valmieras patversmi.

11.1. Vienoties ar NKUP par klaiņojošu bezsaimnieku kaķu izķeršanu.

6.1.Zivju resursu aizsardzības mērķim ir iegādāts kvadracikls

7. Aktiva un atbildīga sabiedrība SN

1.5.Tiek nodrošināta patrulēšana Smiltenes novadā 

1.6. SNPP ir telpas un teritorija transporta novietošanai - 2 kabineti, garāža un autostāvlaukums

10. Smiltenes novada saistošie noteikuimi

9.1. Pašvaldības pasākumu apsardzei perimetrā piesaistīt Zemessardzes darbiniekus

8.2. Plānveidīgi paplašināt publisko vietu videonovērošanu, uzstādot videokameras pagastu centros

8.1. Videokameru uzstādīšana pilsētā uz maģistrālajām ielām iebraucot/izbraucot no Smiltenes pilsētas

13.1.Izvest preventīva rakstura lekcijas, pārrunas un citas uzstāšanās

13.Izglītīu iestāžu piedalīšanās Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

10.2.Precizēt un pilnveidot pašvaldības saistošaos noteikumus

11. KNUP

10.1. Noteikt kritērijus pēc kuriem tiks vērtēta SNDSN ievērošanas progress

9.Zemesardze Smiltenē

1.6. Izbūvēt atbilstošas telpas, teritoriju SNPP

1.2. Jaunas a/m (4x4), netrafarētas iegāde operat.līzingā,

1.2. Atjaunots auto ik pēc 100 000 km vai ik pēc 5 gadiem

1.9. Izvērtēt SNPP reorganizēšanas iespējas, nosakot tās struktūru un specializāciju
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 II.daļa  ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
 

 

 

 

1. Sabiedriskās kārtības un drošības mērķis 

 

     “Sakārtots novads, kurā sabiedrība jūtas droši un pasargāti!”  

 

     Smiltenes novads ir novads ģimenei, kurā par prioritātēm ir noteiktas sabiedrībai droša 

vide, aizsargātas un daudzveidīgas dabas vērtības, sakārtota infrastruktūra un uzņēmējdarbībai 

draudzīgi apstākļi. Tā ir vieta, kur augt! 

  

2.  Galvenie uzdevumi 

 

Lai sasniegtu mērķi, ir izvirzīti 4 galvenie uzdevumi, kuru ieviešanai jākoncentrē resursi 

un jāveic pasākumi. 

 

1) Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība un nodrošināšana – 

 Operatīva reaģētspēja uz aktīviem likumpārkāpumiem, kuros tiek apdraudēta cilvēku dzīvība 

un/vai veselība, kā arī uz notikumiem, kuros tiek apdraudēta un piesārņota vide; Sabiedriskās 

kārtības un drošības nodrošināšana nozīmīgos valsts un pašvaldības organizētajos publiskos 

pasākumos. 

 

2) Preventīvie pasākumi sabiedriskās kārtības un drošības jomā - 

Patrulēšana sabiedriskās vietās, izglītojoša rakstura pasākumi dažādām sabiedrības grupām; 

 

3) Kapacitātes uzlabošana-  

Darba vides un apstākļu uzlabošana, darba efektivitātes uzlabošana 

 

4) Videonovērošanas sistēmas papildināšana publiskajās vietās un SNPP darbā 

Plašākas un “gudrākas” videonovērošanas sistēmas izveide. 

 

Uzdevumu īstenošanai rīcības plānā izvirzīti konkrēti pasākumi, kuru detalizācijai, ja tas 

nepieciešams, noteiktas vairākas aktivitātes. 

 

3. Rezultatīvie rādītāji 

 

Lai sekotu līdzi mērķa un uzdevumu sasniegšanas  progresam, noteikti rezultatīvie rādītāji, 

kas aktualizējami katru gadu.  

 

Rādītājs Datu avots vai 

aprēķins 

Rādītāja 

vērtība 

Vēlamā 

tendence 

Noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 

iedzīvotājiem 

12472/ 216 17,32 (2016.g.) ↓ 

SNPP spēja reaģēt tūlītēju draudu 

novēršanai ierodoties notikuma vietā 

25min. laikā (%) 

193 (25 

min.laikā) no 

201 

96% (2016.g.) ↑ 

SNPP sastādīto APP skaits uz 1000 

iedzīvotājiem (gb.) 

12472/ 126 9,9 (2016.g.) ↓ 
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SNPP Reģistrēto gadījumu skaits (gb.) SNPP reģistra 

dati 

 1704 (2017.g.) ↓ 

SNPP veikto informatīvo pasākumu 

skaits 

Informācija 

www.smiltene.lv 

un Smiltenes 

novada domes 

vēstīs, 

informatīvi 

pasākumi skolās, 

u.c. 

(2017.g.) 

Preses relīzes 

pašvaldības 

ikmēneša avīzē 

par SNPP 

darba 

rezultātiem – 

12 gab. 

Informatīvas 

lekcijas 

izglītības 

iestādēs – 2 

gab. 

↑ 

Iedzīvotāju apmierinātība ar 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu  

Ikgadējā SND 

aptauja (pilnīgi 

apmierināti un 

drīzāk 

apmierināti) 

70% (2017.g.) ↑ 

  

http://www.smiltene.lv/


 

III. daļa RĪCĪBAS PLĀNS 

 

Rīcības plāns veicamajiem pasākumiem un ieviešamajām aktivitātēm   

  

Uzdevumi Pasākumi Aktivitātes Skaitliskā vai kvalitatīvā vērtība Atbildīgais 
Termiņš 

vai Periods 

1.Sabiedriskās 
kārtības un drošības 

uzraudzība un 
nodrošināšana  

1.1.Nodrošināt sabiedrisko 
kārtību un uzraudzību 
izklaides, sporta un kultūras 
pasākumos 

1.1.1. Pilnveidot sistēmu publisko pasākumu 
organizēšanas saskaņošanai  

Efektīva lēmumu pieņemšana ne vēlāk 
kā vienu nedēļu pēc iesnieguma 
saņemšanas, skaidra, savlaicīga 
informācijas apmaiņa, pieaicinot 
(informējot) atbildīgo SNPP un VP  
pārstāvi 

SND, JN, 
SNPP, PPK, 

NKUP 

2019.-
2020. 

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

Savlaicīga, ne vēlāk kā divas nedēļas 
pirms pasākuma norises informācijas 
sniegšanas SNPP 

SND, JN, 
SNPP, PPK, VP 

2019.-
2020. 

1.1.3. Izstrādāt un apstiprināt SNPP sabiedriskās 
kārtības un drošības pakalpojumu 
nodrošināšanas maksas cenrādi. 

Kvalitatīvu drošības pakalpojumu 
sniegšana pasākumu organizatoriem. 
Skaidrs izcenojums.  

SND, JN, SNPP 
2019.-
2020. 

1.2.Uzlabot un pilnveidot 
tiesisko regulējumu 
sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai Smiltenes 
novadā 

1.2.1. Izstrādāt SN par Smiltenes novada 
publisko ūdeņu izmantošanu 

Skaidri noteikts regulējums  
SND, JN, SNPP 

2019.-
2020. 

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

Noteikts regulējums mājas dzīvnieku 
reģistrācijai un klaiņojošu mājdzīvnieku 
izķeršanai 

SND, JN, SNPP 
2019.-
2020. 

1.2.3. Izveidot tiesisko regulējumu par ielu 
tirdzniecību, nosakot precīzas teritorijas/robežas 
Smiltenes pilsētā un pagastu centros  

Noteiktas teritorijas, kurās atļauta ielu 
tirdzniecība SND, JN, SNPP 

2019.-
2020. 

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

Pārskatīti un papildināti 15 SND SN 
SND, JN, SNPP 

2019.-
2020. 
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1.3.Uzlabot reaģēšanu uz 
aktīviem (notiekošiem) 
likumpārkāpumiem 

1.3.1. Par SNPP prioritāti noteikt reaģēšanu uz 
aktīviem (notiekošiem) likumpārkāpumiem  

Izstrādāti noteikumi par SNPP PD 
reaģēšanas kārtību, uzlabots (samazināts 
MK noteikumos Nr.190 noteiktais) 
reaģēšanas laiks uz aktīviem likuma 
pārkāpumiem (pilsētā 10 minūšu, 
novadā 22 minūšu laikā  

SND, SNPP 
2019.-
2020. 

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

SNPP spēja reaģēt uz aktīviem 
likumpārkāpumiem, laikā, kad tiek 
strādāts ar dzīvniekiem (+/-2 h) 

SND, SNPP 
2019.-
2020. 

1.4. Veicināt iestāžu 
sadarbību sabiedriskās 
kārtības un drošības 
nodrošināšanā 

1.4.1. Noslēgt līgumu /vienošanos par sadarbību 
ar VP, precizējot tās nosacījumus 

Noslēgts līgums vai vienošanās SND, SNPP, 
VP 

2019.-
2025. 

1.4.2. Ieviest informācijas apmaiņu starp SNPP 
un VP 

Informācijas apstrādes, analīzes 
rezultātā iegūta spēja noteikt izmaiņas 
sabiedriskās kārtības un drošības jomā 
Smiltenes novadā. Informatīvas tikšanās 
1 x mēnesī (ja nepieciešams, biežāk) 

SNPP, VP 
2019.-
2025. 

1.4.3. Kopīgu sanāksmju ar pagastu pārvalžu 
vadītājiem organizēšana (reizi pusgadā), lai 
noskaidrotu pagastu iedzīvotāju vajadzības 
sabiedriskās drošības jautājumos 

Noorganizētas sanāksmes 1x pusgadā 

SNPP, SND 
2019.-
2020. 

1.4.4. Lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļa piemērošanu nepilngadīgajiem 

Noformēti administratīvo lietu materiāli 
personām par audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļu piemērošanu 

AK, SNPP 
2019.-
2020. 

1.4.5. VP un SNPP pārstāvju pieaicināšana un 
līdzdalība SND Administratīvās komisijas sēdēs 

Abpusēja informācijas iegūšana, 
objektīvāka administratīvo lietu 
izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas 
process 

SND, AK, 
SNPP, VP 

2019.-
2025. 

1.4.6. Informācijas apmaiņa starp SNPP un SND 
Sociālo dienestu 

Informācijas apmaiņa 2 reizes mēnesī, 
pēc nepieciešamības biežāk 

SNPP, 
Sociālais 
dienests 

2019.-
2025. 

1.4.7. Dzīvesvietas apstākļu un sociālās vides 
noteikšana SNPP notikumos, kuros iesaistīti 
bērni (līdz 16 gadu vecumam) 

Izstrādātas un ieviestas pārbaudes 
veidlapas 

SNPP, 
Sociālais 
dienests 

2019.-
2025. 

1.5. Skaidri noteikt 
kritērijus, pēc kuriem tiks 
vērtēta SND SN ievērošanas 

1.5.1. Izstrādāt noteikumus par kontrolē 
iesaistīto institūciju atskaišu saturu un 
kritērijiem. 

Iegūtas atskaites no iesaistītajām 
institūcijām par SND SN ievērošanas 
progresu divas reizes pusgadā 

SND, SNPP 
2019.-
2025. 
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progress 

1.6. SNPP darbības 
turpināšana Apes novada 
teritorijā 

1.6.1. Līguma pārskatīšana, iespējamā grozīšana, 
pakalpojuma aprēķina izstrāde, reidi un 
patrulēšana Apes novada teritorijā 

Pārskatīts līgums, uzraudzīta sabiedriskā 
kārtība Apes novadā 

SND, SNPP, 
Apes novada 
dome 

2019.gads 

            

2. Preventīvie 
pasākumi 

sabiedriskās kārtības 
un drošības jomā 

2.1. Samazināt nepilngadīgo 
personu izdarītos 
pārkāpumus 

2.1.1. Pēc izglītības iestāžu iniciatīvas novadīt 
preventīva rakstura un informatīvas lekcijas ar 
mērķi izglītot jauniešus par likuma un 
sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu un 
atbildību pārkāpumu gadījumos 

Aktualizēti jautājumi par sabiedrisko 
kārtību un drošību jauniešu vidū. 
Izglītoto informēšana par tiesiskajām 
sekām pārkāpumu gadijumos. Izvestas 
vismaz 10 lekcijas gadā 

SNPP, 
Izglītības 
iestādes 

2019.-
2020. 

2.1.2. Reidu veikšana izglītības iestāžu 
organizēto pasākumu laikā un vietās 

Nodrošināta policijas klātbūtne 
(apsekošana) pasākumos. Samazināts 
pārkāpumu skaits 

SNPP, 
Izglītības 
iestādes 

2019.-
2020. 

2.2.3. Plānotas patruļas izglītības iestāžu 
teritorijās 

Plānotu reidu veikšana mācību gada laikā 
ar mērķi samazināt nepilngadīgo 
pārkāpumus (vismaz 2 reizes nedēļā) 

SNPP, 
Izglītības 
iestādes 

2019.-
2020. 

2.2. Veikt plānotus reidus 
par SND SN ievērošanu  

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

Uzlabota SND SN ievērošana, reidu 
veikšana vismaz reizi mēnesī 

SNPP, SND 
iestādes 

2019.-
2020. 

2.2.2. Veidlapas izveidošana reidu laikā veikto 
darbību fiksēšanai 

Veidlapas izveide un ieviešana, precīza 
informācijas un statistikas  fiksēšana 

SNPP 
2018.-
2020. 

2.3. Lēmumu par 
maznozīmīgiem 
pārkāpumiem fiksēšana 

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

Vadlīniju izstrāde. Precizēta kārtība 
sadarboties ar pie atbildības saucamo 
personu. Sastādīto administratīvo 
pārkāpumu protokolu skaits 

SNPP 
2018.-
2020. 

2.3.2. Izveidot veidlapu, kur fiksēt izteiktos 
mutvārdu aizrādījumu 

Informācijas fiksēšana, tās izmantošanas 
iespēja šīs personas turpmāk izdarīto 
pārkāpumu gadījumā. Veidlapas izveide 

SNPP 
2019.-
2020. 

2.4. Pagaidu aizsardzības 
pret vardarbību procesa 
nodrošināšana, 
aizsargājamo personu 
informēšana par tiesībām 
iesniegt tiesā pieteikumu, 
policijas nošķiršanas iespēju 
skaidrošana apdraudētajām 

2.4.1. Izstrādāt īpašu paziņojuma veidlapu, ar 
kuru apdraudētā persona tiek informēta par 
pagaidu aizsardzības pret vardarbības tiesiskā 
regulējuma iespējām 

Paziņojuma veidlapas izstrāde un 
ieviešana. Precīza, pārskatāma 
informācijas sniegšana, sabiedrības 
izglītošana par tās tiesībām  

SNPP 
2019.-
2020. 

2.4.2. SNPP personāla apmācība par pagaidu 
aizsardzības pret vardarbību procesuālo darbību 
veikšanu 

Kompetents SNPP personāls, notikumos 
nodrošināts tiesiskais mehānisms 
personu pagaidu aizsardzībai pret 
vardarbību 

SNPP. SND 
2019.-
2021. 
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personām 2.4.3. Pesonu informēšana par pagaidu 
aizsardzības pret vardarbību iespējām Smiltenes 
novadā 

Aktuālās informācijas ievietošana un tās 
papildināšana pašvaldības mājaslapā un 
citos informatīvajos resursos 

SND, SNPP, 
Sociālais 
dienests 

2018.-
2025. 

2.5. Zivju resursu 
aizsardzība 

2.5.1. Ieviest licencēto makšķerēšanu Smiltenes 
novada ūdeņos 

SND SN izstrāde 
SND, SNPP 

2018.-
2020. 

2.5.2. Reidu veikšana zivju resursu aizsardzībā 
aktuālajos mēnešos 

Reidu veikšana vismaz 1 reizi nedēļā 
(aktuālās sezonas laikā) SNPP 

2018.-
2025. 

2.5.2. Lašveidīgo zivju nārsta vietu uzraudzība Reidu veikšana vismaz 3 reizes nedēļā 
(aktuālās sezonas laikā). Zemessardzes 
iespējamā piesaistīšana reidos 

SNPP 
2018.-
2025. 

            

3.Kapacitātes 
uzlabošana                                

3.1. SNPP darba vides un 
apstākļu uzlabošana 

3.1.1. Izveidot SNPP mūsdienu prasībām 
atbilstošas dienesta telpas Smiltenē 

Darba specifikai piemērotas telpas, ar 
iespēju aizturēto presonu pagaidu 
turēšanai. Sakārtota lietvedības 
veikšana, informācijas uzskaite un 
materiāli tehniskās bāzes uzturēšana 

SND, SNPP 
2019.-
2021. 

3.1.2. Jaunas policijas vajadzībām aprīkotas 
automašīnas (ar visu riteņu piedziņu) iegāde 

Iegādāta jauna automašīna (aizstājot 
veco),  nodrošināts transporta līdzeklis 
patruļu un reidu laikā. Uzlabotas SNPP 
reaģēšanas un manevrēšanas iespējas 

SND, SNPP 2019.gads  

3.2. SNPP darba ētikas 
uzlabošana 

3.2.1. SNPP ētikas kodeksa izveidošana un 
ieviešana 

Noteikta SNPP darbības un tās 
amatpersonu pienākumu pildīšanas 
pamatnostādnes, kas veicina un stiprina 
SND un SNPP tēlu un sabiedrības 
uzticību. Izveidots SNPP Ētikas kodeks 

SNPP 2019.gads 

3.3. SNPP darbinieku 
efektivitātes celšana 

3.3.1. Konkurētspējīga atalgojuma un uzturdevas 
noteikšana darbiniekiem 

Motivēt esošos un (ja nepieciešams) 
piesaistīt jaunus kompetentus 
darbiniekus. Ikgadēja atalgojuma 
pārskatīšana un iespējamā palielināšana 
atbilstoši darbinieku Novērtēšanas 
rezultātiem 

SND, SNPP 2019. 

3.3.2. Veselības apdrošināšanas polises 
nodrošināšana SNPP darbiniekiem atbilstoši 
amata specifikai 

Divu līmeņu (pēc izdienas ilguma) 
veselības apdrošināšanas polišu iegāde 
SNPP darbiniekiem 

SND, SNPP 
2019.-
2020. 
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3.3.3. Prēmiju un apbalvojumu iespējas par 
drošsirdīgu rīcību, izrādīto iniciatīvu un citiem 
sasniegumiem 

Efektīva, uz panākumiem un iniciatīvu 
vērsta, SNPP darba pienākumu pildīšana SND, SNPP 2019.gads 

3.3.4. SNPP darbinieku  esošo novērtēšanas 
kritēriju grozīšana, papildināšana atbilstoši 
policijas darba specifikai un vajadzībām 

 Objektīva ieguldījumu, sasniegto 
rezultātu un atsevišķu darbību 
izvērtēšana darbinieku novērtēšanas 
procedūras laikā, ne retāk kā 1 reizi gadā 

SND, SNPP 
2019.-
2025. 

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

Informācijas apmaiņa starp 
darbiniekiem. Vajadzību, nepilnību, 
trūkumu un kļūdu fiksācija, analīze un 
veicamie pasākumi to novēršanā. 
Informēti, zinoši un kompetenti SNPP 
darbinieki 

SNPP 
2019.-
2025. 

3.4. Veikto SNPP darbību 
fiksēšana 

3.4.1. Esošo SNPP veidlapu pārskatīšana un 
uzlabošana 

Uzlabota informācijas par SNPP 
notikumiem reģistrēšana. Objektīva un 
precīza rezultātu vērtēšana, pilnveidotas 
to analīzes iespējas 

SNPP 2019.gads 

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

Izmērāma un objektīva informācija par 
veiktajām SNPP pārbaudēm un reidiem, 
to rezultātiem. Precīzas statistikas 
veidošana 

SNPP 2019.gads 

3.4.3. Ieviest dzīvesvietas apstākļu apsekošanas 
veidlapu esošās situācijas fiksēšanai 

Pierādījumu fiksēšana un nostiprināšana 
par notikuma vietas sadzīves apstākļiem 
un vidi 

SNPP 2019.gads 

4.Videonovērošanas 
sistēmas 

papildināšana 
publiskajās vietās un 

SNPP darbā  

4.1. Ķermeņa videokameru 
iegāde SNPP darbinieku 
ikdienas lietošanai 

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

Pierādījumu iegūšana un to saglabāšana 
SNPP 2019. 

4.2. Plānveidīga un 
pakāpeniska publisko vietu 
videonovērošanas 
paplašināšana 

4.2.1. Videokameru iegāde un pieslēgšana 
pagastu centros , uzstādot videokameras 
pagastu centros (vismaz 1 stacionāro un 1 
grozāmo)  

 Videonovērošanas attālināts 
monitorings, reaģēšana uz 
konstatētajiem pārkāpumiem. Atvieglota 
pārkāpumu atklāšana, pierādījumu 
iegūšana. Pārkāpumu gadījumu 
samazināšanās pagastu centros. 
Statistikas datu iegūšana 

SND, ITN , 
pagastu 

pārvaldes, 
SNPP 

2019.-
2025. 

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

 Līdzekļu un resursu taupīšana veicot 
videonovērošanas auditu tiešraides 

SND, SNPP 2020. 
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režīmā, SNPP patruļu, reidu plānošana 
atbilstoši situācijai pagastu centros 

4.2.3. Videonovērošanas sistēmas paplašināšana 
Smiltenes pilsētā, veco, novecojošo kameru un 
aparatūras nomaiņa pret jaunāku, kvalitatīvāku 
un efektīvāku, butaforiju iegāde un uzstādīšana 
publiskās vietās, jaunu vietu aprīkošana ar 
kamerām 

Sabiedriskās kārtības un drošības 
uzlabošanās Smiltenes pilsētā, iegūti 
pierādījumi par notikušiem 
likumpārkāpumiem, policijas 
patrulēšanas maršrutu plānošana 
pilsētas kvartālos, kuros 
videonovērošanas nav 

SND, ITN, 
SNPP 

2019.-
2025. 

4.3.Transportlīdzekļu 
fiksācijas videokameru 
iegāde un uzstādīšana 
Smiltenē maģistrālajās ielās 
(iebraucot/izbraucot no 
pilsētas)  

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

Pierādījumu iegūšana un saglabāšana 
par trasportlīdzekļu plūsmu Smiltenes 
pilsētas robežās, uzlabojumi 
likumpārkāpumu atklāšanā, vainīgo 
personu meklēšanā un aizturēšanā. 
Statistikas datu automātiska ieguve un 
uzskaite. Uzstādītas sešas jaunas 
videonovērošanas kameras 

SND, ITN, 
SNPP 

2020.-
2022. 

4.4.Videonovērošanas 
kameru uzstādīšana 
Smiltenes autoostas 
teritorijā 

4.4.1. Videonovērošanas kameru uzstādīšana 
Smiltenes autoostā un tās teritorijā 

Uzstādītas septiņas jaunas 
videonovērošanas kameras. 
Likumpārkāpumos iesaistīto personu 
fiksēšana, pierādījumu iegūšana. Iespēja 
veikt attālinātu sabiedriskās kārtības 
uzraudzību autoostā un tās teritorijā  

SND, ITN, 
SNPP 

2019. 

 


