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12.-13.septembris, 2013.gads 



Par mums 

  Reģionālā pašvaldības policija (turpmāk – RPP) tika izveidota 

2012.gada 01.martā. RPP izveidota ņemot par pamatu Ķekavas 

novada pašvaldības policiju un nosaukuma maiņa saistīta ar 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu citu novadu teritorijās. 

Savukārt, Ķekavas novada pašvaldības policija tika nodibināta 

1994.gada 16.decembrī. Pašlaik RPP sastāvu veido 69 darbinieki, 

7 galvenie inspektori, 8 vecākie inspektori, 24 inspektori, 21 

kārtībnieki, nepilngadīgo lietu galvenais inspektors, jurists, lietvedis, 

finanšu un nodrošinājuma galvenais inspektors, datorspeciālists, 3 

nodaļu priekšnieki, RPP priekšnieka vietnieks, priekšnieks. 

  RPP uz deleģēšanas līguma pamata uzsāka nodrošināt 

sabiedrisko kārtību citu novadu teritorijās no 2009.gada 01.aprīļa 

(Baldones novadā). Pašlaik RPP darbojās Baldones, Ikšķiles un 

Inčukalna novados. 

   



  

Reģionālās pašvaldības policijas 
priekšnieks, priekšnieka vietnieks 

 

Administrācija 

 

     DEŽŪRDAĻA 

4 galvenie inspektori 

4 vecākie inspektori 

8 inspektori 

8 kārtībnieki 

 

 

- nepilngadīgo lietu 
galv. inspektors 

- juridiskā 
nodrošinājuma galv. 
inspektors 

- finanšu un 
nodrošinājuma galv. 
inspektors 

- galv. inspektors  
darbā ar adm. 
pārkāpumiem  

- lietvedības inspektors 

- datorspeciālists 

- Iepirkumu speciālists 

 

 

 

   Ķekavas novada 

         pārvalde 

  Reģionālās vadības 
pārvalde 

Baldones  novada  nodaļa 
Priekšnieks 

vecākais inspektors  

4 inspektori 

4 kārtībnieki 

Inčukalna  novada  nodaļa 
Priekšnieks, priekšnieka 
vietnieks, vecākais inspektors  

4 inspektori 

4 kārtībnieki 

Ikšķiles novada  nodaļa 
Priekšnieks, priekšnieka 
vietnieks, vecākais inspektors  

4 inspektori 

4 kārtībnieki 



JURISTS 

GALV.  
INSPEKTORI 
ADMIN.LIET. 

Nepilngadīgo 
lietu galvenais 

inspektors 

LIETVEDIS 

INSPEKTORI  

Ikšķiles un 
Inčukalna 
nodaļas  

Baldones 
novada nodaļa    

Priekšnieks  darba 
dienās līdz  

plkst. 17:00 

Teritorijā 24 stundu 
diennaktī vienas 

ekipāžas esamība. 
Ekipāžas sastāv - divi 
darbinieki kārtībnieks 

un inspektors.  

Kopā:  

(4 kārtībnieki,4 
inspektori , vecākais 

inspektors, priekšnieka 
vietnieks un 
priekšnieks) 

Priekšnieks  darba 
dienās līdz  

plkst. 17:00 

Teritorijā 24 stundu 
diennaktī vienas 

ekipāžas esamība. 
Ekipāžas sastāv - divi 
darbinieki kārtībnieks 

un inspektors.  

Kopā:  

(4 kārtībnieki,4 
inspektori , vecākais 

inspektors, priekšnieka 
vietnieks un 
priekšnieks) 

Pārvaldes darbinieku sadarbības 
shēma ar teritoriālajām nodaļām  

 

finanšu un 
nodrošinājuma 

galvenais 
inspektors 

  

Datorspeciālists  

Iepirkumu 

speciālists  



Galvenie darbības virzieni un priekšrocības   

 24 stundu diennaktī patrulēšana un operatīva 

izsaukumu apkalpošana novada teritorijā. 

 Administratīvo pārkāpumu profilakse un saistošo 

noteikumu izpildes kontrole 

 Apstāšanas un stāvēšanas noteikumu ievērošanas 

kontrole 

 Sabiedriskās kārtības uzraudzīšana izglītības iestādēs  

 Sadarbība ar pašvaldības iestādēm (bāriņtiesa, 

soc.dienests, būvvalde) un citām iestādēm un 

dienestiem (VP, VUGD, NMP, dzīvnieku patversmēm 

utt.)  

 

 



 Nepieciešamības gadījumos otras ekipāžas 

piesaistīšana, kas 15-20 minūšu laikā ieradīsies 

notikuma vietā (no Baldones, Ķekavas, vai Ikšķiles 

novadu teritorijām, pēc operatīvās situācijas) 
› Rupja sabiedriskā miera traucēšana, ko izraisa vairāki pārkāpēji 

(kautiņi, huligānisms, noziedzīgs nodarījums utt.)  

› Pārkāpēju (vairāku vai viena) konvojēšana uz iecirkni, ekspertīzi, citu 

iestādi, atskurbšanai utt. 

› Papildus ekipāža Pašvaldības rīkotajos masu pasākumos 

› Pašvaldības objektu apsardze (nepieciešamības gadījumos) 

 RPP štatā esošo speciālistu piesaiste 
  nepilngadīgo lietu galvenais inspektors (profilakse, lekcijas izglītības 

 iestādēs, pasākumu organizēšana bērniem) 

  jurists (iesniegumu, sūdzību izskatīšana, iestādes pārstāvēšana  

  tiesās utt.)  

  galvenais inspektors (administratīvās lietvedības kontrole un izpilde)  

  lietvedis, datorspeciālists un iepirkumu speciālists 

   



   PERSONĀLSASTĀVS 

Kompetents un apmācīts  
IeM apstiprinātais “Gore Tex” tipa formas tērps,  

“Magnum” specializētie ziemas un vasaras apavi 

Sertificētie speclīdzekļi (atzinums no laboratorijām) 

 

Ikmēneša apmācības kursi 
Administratīvās tiesības, process, saskarsmes kultūra utt. 

 

Sertificēts šaujamieroču instruktors ar 

personālsastāva regulāru šaušanas apmācību 

Katrā ekipāžā vismaz viens darbinieks ar dienesta  

šaujamieroci vai/un teizeri.  

 

Regulārās fiziskās aktivitātes un pārbaudes 



   DEŽŪRDAĻA  

   apvienotā ar iespējām izmantot   

APUS – administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēma 

NAMEJS – dokumentu elektroniskās aprites sistēma 

OZOLS – personālvadības sistēma 

IeM un citu iestāžu specializētās datu bāzes: 

IC, Filtrs, CSDD, PDP, VID, SIS 

 

Pieslēgšana pie izveidotā videonovērošanas centra 

 

Komunikācijas centrs, kas ietver  

 - rācijas ar savu radiokanālu   

 - visu telefonsarunu ierakstu 

 - anonīmo tālruni 

MK noteikumiem atbilstoša Ieroču un munīcijas telpa 

Mūsdienu prasībām atbilstoša aizturēšanas telpa  

ar iekšējo videonovērošanu 

  



   TRANSPORTS 

aprīkots ar trīs video novērošanas 

kamerām (priekšā, aizmugurē un salonā) 

 

aprīkots ar GPS navigāciju un sekošanas  

sistēmu (iespēja online režīmā atrast 

nepieciešamo adresi, automašīnu utt.) 

 

aprīkots ar piekļuvi pie datubāzēm  

 

nepieciešamības gadījumā, 

iespējams izmantot pārbūvēto 

transportlīdzekli aizturēto pārvadāšanai    

 

 



Paldies par uzmanību! 


