
Kā rīKoties, ja 
jums ir sūdzības 

par policijas 
darbinieKiem

Atcerieties, ka, ja ir radusies konfliktsituācija vai izdarīts 
likumpārkāpums un pie Jums griežas policijas darbinieks,

JUMS IR TIESĪBAS:
 

–  prasīt, lai policists nosauc savu uzvārdu, amatu un 
dienestu, kuru viņš pārstāv, kā arī uzrāda dienesta 
apliecību;

–  ja arī tad Jums rodas šaubas, Jūs varat pieprasīt, lai 
policists pasaka savas dienesta vietas tālruņa numuru, 
pa kuru Jūs varat pārbaudīt teikto;

–  prasīt, lai Jums izskaidro, ar kādām darbībām un kāds 
likums ir pārkāpts;

–  lūgt sniegt medicīnisko palīdzību un paziņot par savu 
aizturēšanu.

JUMS NAV TIESĪBU:
 

–  nepakļauties policijas darbinieka likumīgajām 
prasībām, pat tad, ja Jūs tām nepiekrītat.

Policijas darbinieks ir valsts varas pārstāvis; likumīgās 
prasības un rīkojumi, ko viņš devis, visām personām 
obligāti ir jāizpilda. Policijas darbinieka goda aizskaršana, 
pretošanās viņam, viņa dzīvības un veselības 
apdraudējums, kā arī rīcība, kas traucē pildot dienesta 
pienākumus, ir sodāma.

K oNTAkTI:
 

–  Valsts policijas priekšnieks, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, 
Rīga, LV-1026;

–  Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde, Gaujas ielā 15, 
Rīga, LV 1026;

–  Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, Rīgas 
ielā 50, Valmiera, LV 4201;

–  Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Bāriņu 
iela 3, Liepāja, LV 3401;

–  Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, Vaļņu 
ielā 27, Daugavpils, LV 5402;

–  Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, Katoļu 
ielā 8a, Jelgava, LV 3001;

–  VP Iekšējās drošības birojs:
–  telefoniski (no plkst.08.00–16.30) – 67075248, 

67075090, 67075389;
–  anonīmais tālrunis – 67075456;
–  personīgi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, no 

plkst.09.00 līdz 16.00;
–  e-pasts: idb@vp.gov.lv;
–  fakss: 67075094.
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S VEIcINāTI,
Ja Jums ir nācies sastapties ar policijas darbinieku, 

kurš, Jūsuprāt, ir pieļāvis negodprātīgu rīcību vai kādā 
citādā veidā aizskāris Jūsu tiesības, Jūs varat iesniegt 
sūdzību (iesniegumu) par policijas darbinieka rīcību vai 
uzvedību. Piemēram,

–  nolaidīgu attieksmi pret saviem amata pienākumiem;
–  Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un 

uzvedības kodeksa pārkāpumiem; 
–  aizdomām par policijas darbinieka iesaistīšanos 

koruptīvos darījumos;
–  nepamatotu vai pārmērīgu fiziskā spēka 

pielietošanu;
–  nepamatotu aizturēšanu, kā arī par jebkuru citu 

pārkāpumu.

Sūdzības par izmeklētāja vai izmeklētāja tiešā priekšnieka 
rīcību vai lēmumiem iesniedz kriminālprocesu 
uzraugošajam prokuroram.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašvaldības policija nepakļaujas 
Valsts policijai un sūdzības par pašvaldības policijas 
darbinieku rīcību Valsts policija neizskata. Tās izskata 
konkrētās pašvaldības policijas priekšnieks.

KUR VAR IESNIEgT SūdzĪBU (IESNIEgUMU)
Sūdzība ir jāiesniedz policijas darbinieka tiešajam 

priekšniekam. Ja Jūs neapmierina sūdzības izskatīšanas 
rezultāti un saņemtā atbilde, to var pārsūdzēt augstākam 
priekšniekam.

Bez tam, Jūs savu iesniegumu vai sūdzību par policijas 
darbinieka rīcību varat adresēt Valsts policijas Iekšējās 
drošības birojam, kura pamatuzdevums ir dienesta 
disciplīnas un likumības nostiprināšana Valsts policijas 
struktūrvienībās.

Tāpat arī, nosūtot elektronisko vēstuli uz idb@vp.gov.lv Jūs 
varat saņemt interesējošo informāciju par jautājumiem, 
kas ir Valsts policijas Iekšējās drošības biroja kompetencē.

K AS IR jāNoRādA SūdzĪBā (IESNIEgUMā)
Sūdzība jāiesniedz rakstiski, brīvā formā. Sūdzībā ir 

noteikti jānorāda:

-  notikuma apstākļus;
-  policijas darbinieka vārdu un darba vietu, bet ja 

tas nav zināms, iespējamās pazīmes, kas palīdzētu 
noskaidrot vainīgo personu;

-  kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
-  iespējamie pierādījumi, kas norādītu uz policijas 

darbinieka vainu;
-  vai esat sūdzību iesnieguši arī citās tiesību aizsardzības 

institūcijās, kādi bijuši izskatīšanas rezultāti;
-  savus personas datus un adresi, ja ir iespējams, 

kontakttālruni.

Atcerieties, ja Jūs esat ticis aizskarts fiziski, Jums noteikti, 
iespējami drīzāk pēc notikuma, ir jāgriežas medicīnas iestādē, 
kur tiktu fiksēti Jums nodarītie miesas bojājumi. Gadījumā, 
ja Jūs to neizdarīsiet, izskatot sūdzību nebūs iespējams 
pierādīt, ka miesas bojājumus Jums ir nodarījis tieši policijas 
darbinieks, nevis kāda cita persona. Tā var notikt gadījumā, 
ja Jūs esat griezies medicīnas iestādē diennakti vai vēl vēlāk, 
pēc tam, kad noticis incidents ar policijas darbinieku.

Ja Jūs nenorādīsiet savus personas datus sūdzībā, tā tiks 
uzskatīta par anonīmu un saskaņā ar Iesniegumu likuma 
prasībām tiks atstāta bez izskatīšanas.

Jūs esat atbildīgi par iesniegtās informācijas 
patiesīgumu un bez ticamiem un objektīviem 
pierādījumiem nav iespējama policijas darbinieka 
saukšana pie atbildības.

K ā SūdzĪBA (IESNIEgUMS) TIkS IzSkATĪTA
Jūsu sūdzība tiks izskatīta viena mēneša laikā un Jums 

tiks sniegta rakstiska atbilde. Sūdzības izskatīšanas gaitā 
tiek pieprasīti paskaidrojumi no notikumā iesaistītajiem 
policijas darbiniekiem, aptaujāti liecinieki, pieprasīta 
nepieciešamā informācija. Nepieciešamības gadījumā 
Jūs varat tikt uzaicināts sniegt papildus paskaidrojumu.

Ja pārbaudes laikā tiks konstatēts disciplinārpārkāpums 
tiks pieņemts lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu.

Ja Jūsu sūdzībā (iesniegumā) tiks norādītas ziņas, 
kuras norāda uz iespējamu noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, sūdzības izskatīšana notiks atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma prasībām – tiks pieņemts lēmums 
par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt 
kriminālprocesu.

V AlSTS polIcIjAS IEkšējāS dRošĪBAS BIRojA 
koMpETENcE

Valsts policijas Iekšējās drošības birojs atrodas tiešā 
Valsts policijas priekšnieka pakļautībā un savu lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgs no jebkuru citu Valsts policijas 
amatpersonu ietekmes.

I EkšējāS dRošĪBAS BIRojA gAlVENIE UzdEVUMI:
 

–  pārbaužu veikšana par Valsts policijas darbinieku 
pieļautajiem likumības un disciplīnas pārkāpumiem, 
profesionālās ētikas normu pārkāpumiem, kā arī 
citiem ārkārtējiem gadījumiem;

–  noziedzīgu nodarījumu, kurus izdarījuši Valsts policijas 
struktūrvienību darbinieki, novēršana un atklāšana;

–  iesniegumu izskatīšana kriminālprocesuālā kārtībā un 
pirmstiesas izmeklēšanas veikšana par Valsts policijas 
darbinieku izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
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