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            APSTIPRINĀTS  

Ādažu novada domes sēdē 

2017.gada 22.decembrī (protokols 

Nr.26 § 19) 

 

 

Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas 

koncepcija 
 

Izstrādāta, pamatojoties uz “Ādažu 

novada attīstības programmas (2016.-

2022)”  2.1 punktu un 2.4 punktu  

 

1. Vispārējā situācija 

1.1. Drošības politika novadā 

Ādažu novada drošība ir pašvaldības un sabiedrības spēja aizsargāt, nostiprināt un attīstīt 

sabiedrības un indivīda drošības intereses un Satversmē noteiktās pamatvērtības – valsts 

demokrātisko iekārtu, cilvēktiesības, iedzīvotāju labklājību, sabiedrības brīvas attīstības 

perspektīvu, politisku un ekonomisku stabilitāti.  

Ādažu novada drošības politika ir pasākumu kopums, kas vērsts uz apdraudējumu un 

potenciālo riska faktoru novēršanu, attīstot stabilu sociālo un sabiedriskās drošības vidi, 

efektīvu pašvaldības policiju un krīzes pārvarēšanas spējas.  

Drošības politikas veiksmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir sabiedrības izpratne par šajā 

koncepcijā minētiem mērķiem, atbalsts to īstenošanai, normatīvās bāzes un pašvaldības 

saistošo noteikumu sakārtošana un to konsekventa īstenošana, kā arī iedzīvotāju un visu 

ieinteresēto institūciju gatavība piedalīties ar sabiedrisko kārtību un drošību saistīto jautājumu 

apspriešanā, risināšanā un konkrētu lēmumu pieņemšanā. 

1.2. Drošības vides raksturojums  

No 01.06.2012. līdz 01.12.2017. Ādažu pašvaldības policija (turpmāk – ĀPP) saņēma 15897 

informācijas par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem – vidēji no 2900 līdz 3300 pārkāpumiem 

gadā. Minēto dinamiku var izskaidrot ar šādiem apstākļiem: 

1) ĀPP patrulēšanas intensitātes pieaugums (policijas darbinieki biežāk fiksē 

likumpārkāpumus; 

2) ĀPP materiāltehniska nodrošinājuma uzlabošana (iespēja kvalitatīvāk fiksēt 

likumpārkāpumus); 

3) iedzīvotāju uzticības pieaugums ĀPP (biežāk informē par likumpārkāpumiem); 

4) ĀPP videonovērošanas sistēmas ievešana 2014.gadā (efektīvāka publisko vietu 

uzraudzība); 

5) iedzīvotāju un publisku pasākumu skaita pieaugums. 

Visbiežāk tiek reģistrēti šādi likumpārkāpumi un noziedzīgi nodarījumi: 

1) alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanas tajās stiprā alkohola 

reibumā; 

2) smēķēšana neatļautās vietās; 

3) mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi; 

4) publisko vietu piesārņošana un piegružošana ar atkritumiem; 

5) sabiedriskās kārtības rupji pārkāpumi; 

6) ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi; 
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7) pret īpašumu vērsti nodarījumi. 

Problemātiskās vietas, ko videonovērošanas sistēma pagaidām neaptver: 

1) Daudzīvokļu māju pagalmi Ādažu ciemā; 

2) Kadagas ciema centrs un piebraucamie ceļi uz Kadagas ciemu; 

3) Baltezers- VIA Baltica krustojums ar Baltezera ielu; 

4) Alderu ciema centrs; 

5) Ataru ciems; 

6) Garkalnes ciema centrs. 

1.3.Videonovērošana publiskajā ārtelpā un pašvaldības iestādēs 

Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr.153 "Kārtība, kādā policija veic 

novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu 

apstrādi" nosaka, kā veicama publiska videonovērošana, reģistrējami pārkāpumi, kā arī, kādā 

veidā glabājami un publiskojami videoieraksti. 

No 2014.gada augusta Ādažu novadā darbojas publiskās ārtelpas videonovērošanas sistēma. 

Videonovērošanas mērķis ir uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību Ādažu novadā, veikt 

transporta plūsmas monitoringu un tā regulēšanu.  

Videonovērošanu organizē un veic ĀPP un pašvaldības iestādes. Videonovērošanas sistēmas 

elementu iegādi un apkalpošanu pašvaldības iestādes organizē savu budžeta tāmju ietvaros. 

Videonovērošanas dati ir datu pārvaldnieka īpašums, un tiek izmantoti tikai un vienīgi to 

apstrādes mērķim. Dati nav sniedzami trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumus.  

Ādažu pašvaldības policijai ir 26 videonovērošanas kameras, kas izvietotas vietās, kur ir 

lielāka transporta plūsma un gājēju intensitāte un visbiežāk notiek ceļu satiksmes negadījumi 

vai sabiedriskās kārtības traucēšana.  

 

Videonovērošanas kameru atrašanās vietas: 

 
 

 Valsts Pilsētā Adrese 

1.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Bērnu dārzs, Pirmā ielā, 1 kamera 

2.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Bērnu dārzs, Pirmā ielā, 2 kamera 

3.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Podnieki, 1 kamera 

4.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Podnieki, 2 kamera 

5.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Podnieki, 3 kamera 

6.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Gaujas iela 33A, Ādažu novada Dome, kamera 

7.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Attekas iela 20, 12. stāvu māja, kamera 

8.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Rīgas gatves un Pirmās ielas krustojums, kamera 

9.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Rotācijas aplis 1, Gaujas iela Pirmās ielas, kamera 

10.  Latvija Ādaži, Ādažu Rotācijas aplis 2, Draudzības iela un Rīgas gatve, 
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novads kamera 

11.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Rotācijas aplis 3, Gaujas iela un Rīgas gatve, kamera 

12.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Rotācijas aplis 4, Gaujas iela un Attekas iela, 1 

kamera 

13.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Rotācijas aplis 4, Gaujas iela un Attekas iela, 2 

kamera 

14.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Līgo Parks, 1 kamera 

15.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Līgo Parks, 2 kamera 

16.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Tilts caur Gauju, kamera 

17.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Ādažu vidusskola, kamera 

18.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Ādažu vidusskola, stāvlaukums, kamera 

19.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Ādažu sporta halle, 1 kamera 

20.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Ādažu sporta halle, 2 kamera 

21.  Latvija Ādaži, Ādažu 

novads 

Ādažu sporta halle, 3 kamera 

 

Kameras ir iestatītas patrulēšanas režīmā, tās ir grozāmas un spēj fiksēt garāmbraucošo 

automašīnu numurus. Monitori un to vadības ierīces ir izvietotas ĀPP dežūrdaļā, kas veic 

monitoringu, videokameru vadību, fiksē pārkāpumus un norīko operatīvo grupu uz notikuma 

vietu. 

Veicot videonovērošanu, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta iespējamiem sabiedriskās 

kārtības pārkāpumiem un apstākļiem, kas varētu veicināt likumpārkāpumu izdarīšanu, ceļu 

satiksmes negadījumiem, pirmsskolas vecuma bērniem bez pieaugušo uzraudzības, 

pusaudžiem, kas vēlās vakara un nakts stundās atrodas publiskās vietās bez pieaugušo 

klātbūtnes, personām, kas atrodas bezpalīdzības stāvoklī vai alkoholisko dzērienu un 

apreibinošu vielu iespaidā.  

Videonovērošana atvieglo ĀPP darbu pierādījumu nostiprināšanā. Vainīgās personas tiek 

sauktas pie atbildības un atturas no jaunu likumpārkāpumu izdarīšanas.  

ĀPP darbinieki drīkst skatīt video ierakstus tikai ar ĀPP priekšnieka vai vecāko inspektoru 

atļauju un tikai atbilstoši darba mērķim. Par informācijas pieprasījumiem ĀPP darbinieki veic 

ierakstus administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmā (APUS).  

Ādažu pirmskolas izglītības iestādē ir 2 grozāmas videokameras (viena - pie centrālās 

ieejas, bet otra - pie iestādes transporta vārtiem). Datu pārvaldnieks ir ĀPP. 

Ādažu vidusskolā (t.sk., Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Ādažu bibliotēkā) ir 12 

videokameras, no kurām 4 ir izvietotas iekštelpās, bet 8 – skolas ēkas ārējā perimetrā. Datu 

pārvaldnieks ir Ādažu vidusskola. 

Ādažu sporta centrā ir 19 videonovērošanas kameras. Iekštelpās ir 16 kameras (4 kameras - 

sporta zālē, 2 kameras - baseina telpā, 9 kameras - gaiteņos, 1 kamera - kāpņu telpā). 3 

kameras atrodas ārtelpās un ir izvietotas pie Ādažu vidusskolas stadiona. Iekštelpu kameru 

datu pārvaldnieks ir Ādažu sporta daļa, bet ārtelpu kameru datu pārvaldnieks ir ĀPP. 



 4 

Ādažu Kultūras centrā (t.sk., Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Bāriņtiesā un 

Administrācijā) ir 6 iekšējās un 14 ārējas videonovērošanas kameras. Datu pārvaldnieks ir 

Administrācija. 

SIA “Ādažu Namsaimnieks” ir 1 videonovērošanas kamera - katlu mājā Attekas ielā 43A, 

Ādažos. Datu pārvaldnieks ir SIA “Ādažu Namsaimnieks”. 

Kadagas pirmskolas izglītības iestādē, SIA „Ādažu slimnīca”, SIA “Ādažu Ūdens” 
videonovērošanas kameras nav uzstādītas.  

2. Koncepcijas mērķis 

Videonovērošanas koncepcijas mērķis ir uzlabot drošību Ādažu novada teritorijā, īpašu 

uzmanību pievēršot šobrīd grūti kontrolējamām teritorijām, mācību iestādēm un sabiedriskām 

ēkām. Videonovērošanas sistēmas palīdzēs ĀPP un Valsts policijas darbiniekiem ātri un 

efektīvi reaģēt, lai novērstu sabiedriskās kārtības un personas neaizskaramības pārkāpumus. 

Minētais mērķis ir nostiprināts Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) Rīcības 

plānā (uzdevums U5.4.1. “Nosaukums”). 

3. Videonovērošanas sistēmas uzdevumi 

Pašvaldības videonovērošanas sistēmai ir noteikti šādi uzdevumi:  

1) Veikt videonovērošanas datu ierakstīšanu, nodrošinot iespēju dokumentēt notikumu, 

izskatīt to dažādos formātos, konstatējot svarīgas pazīmes - automašīnu numurus, 

personu sejas un citus faktorus, kā arī izsniegt video ierakstus atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

2) Operatīvi reaģēt uz notikumiem. 

3) Pārraudzīt sabiedrībai svarīgu publisko ārtelpu un pašvaldības īpašumus. 

4) Veikt likumpārkāpumu prevenciju (atturēt personas no likumpārkāpumu veikšanas). 

4. Videonovērošanas sistēmas uzdevumu izpildes kārtība 

Videonovērošanas sistēmas attīstība tiek veikta pakāpeniski, ieviešot videonovērošanas un 

datu pārraides tīklu visā novada teritorijā, atbilstoši apstiprinātajam finansējumam un 

praktiskiem drošības apsvērumiem. 

Videonovērošanas un datu pārraides tīkla attīstību pašvaldība paredz veikt šādā kārtībā: 

1. 2018.gadā: 

1.1. Nacionālie bruņoti spēki (turpmāk - NBS) ļaus ĀPP izmantot 20 videonovērošanas 

kameras Kadagas ciemā; 

1.2. plānots uzstādīt 3 videonovērošanas kameras Kadagas ciemā pie Kadagas sporta 

laukuma (aiz mājam Nr. 7 un Nr.8 un pie bērnu laukuma (iepretī daudzdzīvokļu 

mājai Nr.7). 

2. 2019.gadā: 

2.1. plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Baltezerā (skaits un vietas tiks noteiktas 

atsevišķi);  

2.2. plānots uzstādīt 4 videonovērošanas kameras Ādažu vidusskolas sākumskolā, 

Attekas ielā 16, Ādažos (pie stāvlaukuma).  

3. 2020.gadā plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Alderos (skaits un vietas tiks 

noteiktas atsevišķi).  

4. 2021.gadā plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Ataros (skaits un vietas tiks 

noteiktas atsevišķi).  

5. 2022.gada plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Garkalnes ciemā (skaits un vietas 

tiks noteiktas atsevišķi).  
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5. Nepieciešamo tiesību aktu apraksts 

Lai nodrošinātu koncepcijā minēto priekšlikumu īstenošanu, nepieciešams uzdot Ādažu 

novada domes atbildīgajām institūcijām sagatavot šādus iekšējos normatīvos aktus: 

- par ĀPP un NBS sadarbību videonovērošanas sistēmas izmantošanā; 

- par ĀPP un Valsts policijas sadarbību videonovērošanas sistēmas izmantošanā; 

- videonovērošanas sistēmā iekļautās informācijas datu apstrādes sistēmas aizsardzības 

obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības. 

6. Koncepcijas aktualizācijas un uzdevumu izmaiņas kārtība 

Koncepcijas aktualizācijas un uzdevumu izmaiņas notiek, balstoties uz likumpārkāpumu un 

noziegumu statistiku Ādažu novadā, ko gatavo ĀPP un apstiprina Ādažu novada dome.  

Priekšlikumus koncepcijas aktualizācijai var ierosināt iedzīvotāji, Ādažu novadā esošās 

iestādes, uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas priekšlikumu veidā domei un ĀPP.  

 

 

Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks                                            O.Feldmanis 

 


