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Nr. ANP/1-5/15/1                   APSTIPRINĀTA  

ar Ādažu novada domes 

2015.gada 28.aprīļa sēdes 

lēmumu (protokols Nr.8 §12) 

 

Ādažu novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcija 
 

Izstrādāta, pamatojoties uz Ādažu 

novada Attīstības programmas mērķi 

„1.3. Apmierināts novada iedzīvotājs”, 

uzdevumu „1.3.15. Sabiedriskā drošība 

(ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz 

ūdens)” un pasākumu „4.26. Novada 

videonovērošanas ierīkošana”.  

 

1. Vispārējā situācija 

1.1 Ādažu novada drošības politika 

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

sabiedrības un Ādažu Kultūras centrā iedzīvotāja individuālās drošības intereses un Latvijas 

Republikas Satversmē noteiktās pamatvērtības – valstisko neatkarību, valsts demokrātisko 

iekārtu, cilvēktiesības, valsts iekšējo drošību un iedzīvotāju labklājību, sabiedrības brīvas 

attīstības perspektīvu, politisku un ekonomisku stabilitāti.  

Ādažu novada drošības intereses ietver pašvaldības un sabiedrības ilgtermiņa attīstībai 

nepieciešamo priekšnoteikumu nodrošināšanu, sabiedriskās drošības aizsardzības sistēmas 

uzturēšanu, tehniskā potenciāla attīstīšanu, vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, 

informācijas tehnoloģiju drošības nodrošināšanu un attīstību. 

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

potenciālo riska faktoru novēršanu. Novada drošību nodrošina, īstenojot vienotu, mērķtiecīgu 

un sistemātisku pašvaldības un sabiedrības politiku: attīstot stabilu sociālo un sabiedriskās 

drošības vidi, attīstot efektīvu Pašvaldības policiju, nodrošinot krīzes pārvarēšanas spējas.  

Drošas vides izveidošana Ādažu novadā, sabiedriskās kārtības uzturēšana, personu drošības 

sajūtas radīšana un iedzīvotāju tiesību aizsardzība ir, saskaņā ar LR likuma „Par 

pašvaldībām” 15.pantu (12.p.) pašvaldību pastāvīgajās funkcijās ietilpst „.. gādāt par 

sabiedrisko kārtību..” 

Priekšnoteikumi šī mērķa īstenošanā ir Ādažu novada valsts metropoles (Rīgas) tuvums un 

ekskluzīvas dzīvojamās – atpūtas zonas attīstība; tiesiski – normatīvās (likumdošanas) bāzes 

un Ādažu novada saistošo noteikumu sakārtošana un to konsekventa īstenošana; iedzīvotāju 

un visu ieinteresēto institūciju gatavība piedalīties ar sabiedrisko kārtību un drošību saistīto 

jautājumu apspriešanā, risināšanā un konkrētu lēmumu pieņemšanā. 
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Rīcība šī mērķa sasniegšanai, ir vērsta uz priekšnoteikumu radīšanu aktuālo drošības 

problēmu risināšanai visās jomās un vietās novadā, sadarbojoties ar citām pašvaldībām, visām 

kompetentām valsts tiesībsargājošām institūcijām. 

1.2 Drošības vides raksturojums Ādažu novadā.  

 

Laika periods Reģistrēta informācija par likumpārkāpumiem 

01.06.2012. līdz 31.12.2012. 849 

01.01.2013. līdz 31.12.2013. 2451 

01.01.2014. līdz 31.12.2014. 2932 

01.01.2015. līdz 08.04.2015.  917 

 

Reģistrēto likumpārkāpumu skaita pieaugumu novadā laika posmā no 2012.gada 1.jūnija līdz 

2015.gada 12.martam var izskaidrot ar vairākiem objektīviem iemesliem: 

1. ar Ādažu pašvaldības policijas patrulēšanas intensitātes pieaugumu novadā, kā 

rezultātā policijas darbinieki biežāk fiksē likumpārkāpumus un reaģē uz tiem; 

2. ar Ādažu novada iedzīvotāju uzticības pieaugumu Ādažu pašvaldības policijai, kā 

rezultātā tie biežāk informē par likumpārkāpumiem novadā; 

3. ar novada videonovērošanas sistēmas ievešanu 2014.gada otrajā pusgadā, kā rezultātā 

Ādažu pašvaldības policijas darbinieki spēj efektīvāk uzraudzīt publiskās vietās, un 

fiksēt likumpārkāpumus; 

4. ar Ādažu novada iedzīvotāju skaita pieaugumu, tāpat novadā arvien vairāk norisinās 

dažādi publiskie pasākumi, kas piesaista lielu skaitu cilvēku; 

5. ar augstu alkoholisko dzērienu patēriņu.  

Visbiežāk Ādažu novadā tiek reģistrēti šādi likumpārkāpumi un noziedzīgi nodarījumi: 

1. alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanas stiprā alkohola reibumā 

sabiedriskās vietās; 

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; 

7. lielāko daļu sabiedriskās vietās notiekošo noziedzīgo nodarījumu, veido pret īpašumu 

vērstie nodarījumi. 

1.2. Sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki un līdzekļi 

Sabiedriskās kārtības uzturēšana un personu tiesību aizsardzība ir sekojošu tiesībsargājošo 

iestāžu teritoriālo struktūrvienību kompetencē.  

1) sabiedrisko drošību un kārtību pilsētā uzrauga LR IeM VP Saulkrastu policijas iecirknis. 

Tā sastāvā ietilpst vairākas struktūrvienības: 

- operatīvās vadības nodaļā notiek informācijas apkopošana, apstrāde un novadīšana līdz 

citiem operatīvajiem dienestiem; 

- iecirkņu inspektori izskata iedzīvotāju un juridisko personu sūdzības, iesniegumus, 

piedalās administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu atklāšanā; 

- kriminālpolicijas darbinieki izskata iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumus, 

izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kā arī veic operatīvus pasākumus noziedzīgo 

nodarījumu atklāšanai un novēršanai. 
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2) likumpārkāpumu profilaksi un sabiedriskās kārtības uzraudzību novadā veic Ādažu 

pašvaldības policija. Tās galvenie uzdevumi ir: 

- kontrolēt Ādažu novada domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu u.c. LR normatīvo 

aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi; 

- novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, sadarbojoties ar Valsts policiju; 

- veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; 

- reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas. 

Tehniskie līdzekļi sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai: 

1. Videonovērošanas kameras publiskās vietās. Ādažu novada publisko vietu video 

monitoringu veic Ādažu pašvaldības policija. 

2. Videonovērošanas Ādažu novada pašvaldības iestādēs. To veic iestādes.  

3. Videonovērošana publisko pasākumu norises vietās. Gadījumos, kad publiskie pasākumi 

notiek ārtelpā videonovērošanu un sabiedriskās kārtības uzraudzību veic Ādažu 

pašvaldības policija. Gadījumos, kad publiski pasākumi notiek pašvaldības iestādēs 

videonovērošanu un sabiedriskās kārtības uzraudzības pasākumus organizē iestādes.  

1.3.Videonovērošana publiskajā ārtelpā  

2009.gada 7.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.305 "Kārtība, kādā veicama publiskas 

vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un 

publiskošana" 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.  

Balstoties uz Ādažu pašvaldības policijas (turpmāk - Policija) likumpārkāpumu un drošības 

analīzes datiem, astoņas videonovērošanas kameras ir izvietotas vietās, kur ir lielāka 

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

sabiedriskās kārtības traucēšana. 

Policijas videokameras ir iestatītas patrulēšanas režīmā, tās ir grozāmas un spēj fiksēt 

garāmbraucošo automašīnu numurus. Videokameru monitori un to vadības ierīces ir izvietotas 

Policijas dežūrdaļā, kur 24 stundas diennaktī atrodas Policijas darbinieks, veicot monitoringu, 

pārņemot videokameru vadību, fiksējot pārkāpumu un nepieciešamības gadījumā nosūtot 

operatīvo grupu uz notikuma vietu. 

Videonovērošana atvieglo Policijas darbu pierādījumu nostiprināšanā. Vainīgās personas tiek 

sauktas pie atbildības un atturas no jaunu likumpārkāpumu izdarīšanas.  

Veicot videonovērošanu, pastiprināta uzmanība jāpievērš 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, atrodas alkoholisko dzērienu vai apreibinošu vielu 

iespaidā. 

1.4.Videonovērošana pašvaldības iestādēs  

Videonovērošanu pašvaldības iestādes plāno un organizē sava budžeta ietvaros. 

Ādažu pirmskolas izglītības iestādē ir uzstādīta viena grozāma videokamera pie centrālās 

ieejas durvīm, ar mērķi veikt apmeklētāju kontroli un nodrošināt sabiedrisko kārtību un 

drošību Ādažu pirmskolas izglītības iestādes teritorijā.  
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Ādažu pirmskolas izglītības iestāde plāno 2016.gadā uzstādīt 5 videonovērošanas kameras 

pagalma teritorijā.  

Ādažu vidusskolā (t.sk., Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā) ir 12 videokameras, no 

kurām četras izvietotas iekštelpās, bet astoņas – ārā pa skolas ēkas perimetru, ar mērķi veikt 

apmeklētāju, personāla un skolnieku kontroli un nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

skolas telpās. Videonovērošanas sistēma ir sliktā tehniskā stāvoklī, nestrādā četras kameras. 

Atmiņas ietilpība datu uzglabāšanai ir aptuveni 1 nedēļa. 

Ādažu vidusskola līdz 2017.gadam plāno uzstādīt vēl 20 videokameras. Lielāku daļu ir 

plānots uzstādīt skolas iekštelpās un daļu pa Ādažu vidusskolas perimetru.  

Ādažu sporta centrā ir uzstādītas 12 videonovērošanas kameras Ādažu sporta centra 

iekštelpās ar mērķi veikt apmeklētāju un personāla kontroli. 5 videonovērošanas kameras ir 

uzstādītas sporta zālē, viena videonovērošanas kamera ir uzstādīta Ādažu baseina telpā un 7 

videonovērošanas kameras ir uzstādītas Ādažu sporta centra gaiteņos. 2015.gada Ādažu 

sporta centrs plāno uzstādīt 3 videonovērošanas kameras pie Ādažu vidusskolas stadiona. 

2016.gadā Ādažu sporta centrs plāno uzstādīt 2 videonovērošanas kameras sporta centra 

iekštelpās.  

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

un domes Administrācijā) ir uzstādītas 6 iekšējas un 14 ārējas videonovērošanas kameras, ar 

mērķi veikt apmeklētāju un personāla kontroli,, kā arī nepieļaut īpašuma bojāšanu.  

Kadagas pirmskolas izglītības iestādē „Mežavēji” videonovērošanas kameras nav 

uzstādītas un iestāde neplāno to darīt. SIA „Ādažu slimnīca” telpās videonovērošanas 

kameras nav uzstādītas. 5 videonovērošanas kameras plāno uzstādīt 2016.gadā pa slimnīcas 

perimetru. 

Ādažu pašvaldības policijas telpās ir uzstādītas 5 videonovērošanas kameras ar mērķi veikt 

apmeklētāju un personāla kontroli un nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību pie Ādažu 

pašvaldības policijas ēkas. 4 videonovērošanas kameras ir uzstādītas pa Policijas ēkas 

perimetru un 1 videonovērošanas kamera ir uzstādīta pie ieejas durvīm Policijas ēkā blakus 

kārtībnieka telpai.  

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļa 2015.gadā plāno uzstādīt 5 

videonovērošanas kameras apkārt tirgus laukumam Gaujas ielā 7, Ādažos ar mērķi nodrošināt 

sabiedrisko drošību un kārtību tirgus laukumā, kontrolēt tirgus laukuma apmeklētājus un 

nodrošināt Ādažu novada domes īpašuma aizsargāšanu no bojāšanas un zādzībām.  

2. Koncepcijas mērķis 

Videonovērošanas sistēmas pilnveidošanas nepieciešamību novadā nosaka pašvaldības rūpes 

par novada iedzīvotāju, viesu un viņu īpašuma drošību, kā arī vispārējās sabiedriskās kārtības 

uzturēšanas efektivitātes paaugstināšana. 

Videonovērošanas sistēma ir instruments ar kā palīdzību novērst, nepieļaut, pārvaldīt un 

izmeklēt drošības pārkāpumus un apdraudējumus, kā arī aizsargāt personas un īpašumu, līdz 

ar to videonovērošanas sistēmai ir leģitīms pamats un skaidri izstrādātas procedūras.  

Videonovērošanas koncepcijas mērķis ir uzlabot drošību Ādažu novada teritorijā, īpašu 

uzmanību pievēršot šobrīd grūti kontrolējamām teritorijām, mācību iestādēm un sabiedriskām 

ēkām. Videonovērošanas sistēmas palīdzēs pašvaldības un Valsts policijas darbiniekiem ātri 

un efektīvi reaģēt, lai novērstu sabiedriskās kārtības un personas neaizskaramības 

pārkāpumus. 

Ādažu novada attīstības programma (2011-2017) skaidri definē, ka viena no Ādažu novada 

attīstības prioritātēm ir kvalitatīva dzīves telpa. Tās sasniegšanu plānots īstenot ar dažādiem 

mērķiem, t.sk., „1.3. Apmierināts novada iedzīvotājs”. Mērķa realizēšanai norādīts uzdevums 



 5 

„1.3.15. Sabiedriskā drošība (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)”, kura 

īstenošanai Ādažu novada attīstības programmas 2014.-2017.gadam rīcības programmā 

paredz pasākumu „4.26. Novada videonovērošanas ierīkošana”. Minētais pasākums paredz 

novada videonovērošanas sistēmas attīstību laika posmā no 2014.-2017.gadam, lai garantētu 

maksimālu drošības līmeni Ādažu novada teritorijā. 

3. Videonovērošanas sistēmas uzdevumi 

Pašvaldības videonovērošanas sistēmai ir noteikti šādi uzdevumi:  

1) Veikt videonovērošanas datu ierakstīšanu – ja kaut kas atgadījies, tad vēlāk ir iespēja 

notikušo noskatīties dažādos formātos un fiksēt notikumu gaitu, automašīnu numurus, 

personu sejas un citus lietvedībai svarīgus faktorus, kā arī nepieciešamības gadījumā 

pēc tiesībsargājošo instanču lūguma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegt video 

ierakstus. 

2) Nepieciešamības gadījumā nekavējoties reaģēt uz redzamiem notikumiem, tādejādi 

novēršot likumpārkāpumu. 

3) Veikt likumpārkāpumu prevenciju –videonovērošanas kameru klātbūtne var novērst 

likumpārkāpēju vēlmi izdarīt noziegumus. 

4. Videonovērošanas sistēmas uzdevumu izpildes kārtība 

Videonovērošanas sistēmas ieviešanu paredzēts realizēt pa posmiem, pakāpeniski ieviešot 

videonovērošanas un datu pārraides tīklu visā Ādažu novada teritorijā, atbilstoši piešķirtajam 

finansējumam un iegūtajai pieredzei pirmā posma realizācijas laikā. 

Videonovērošanas un datu pārraides tīkla projekta realizācijas posmi var mainīties to 

ieviešanas laikā. Aptuvenais realizācijas posmi ir norādīti zemāk: 

1) 2015.gadā Ādažu centrā un Podniekos plānots uzstādīt astoņas videokameras – Ūbeļu ielā 

pie Ādažu sporta centra, pie Vējupes pludmales, Attekas ielā 20, pie Ādažu pirmskolas 

izglītības iestādes, Rīgas gatves un Pirmās ielas krustojumā.  

2) 2016.gadā plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Kadagas ciemā pie Kadagas 

pirmskolas izglītības iestādes, Kadagas ceļa pagriezienā uz ciematu „Cits Mežaparks”, 

Kadagas ceļa pagriezienā pie mājas „Kadaga 7” un pie mājas „Kadaga 5”. Kadagā būs 

nepieciešams veidot wi-fi signāla pārraides punktu, būvējot torni, vai veidojot Wi-Fi 

signāla akumulācijas punktu vienā no daudzdzīvokļu mājām, kā arī būs nepieciešams 

mainīt daļu no Kadagas apgaismojuma sistēmas vadiem, jo esošie vadi atrodas kritiskā 

stāvoklī un nevar nodrošināt nepārtrauktu videokameru darbību un pastāvīgu elektrības 

barošanu pie videokamerām.  

3) 2017.gadā plānots uzstādīt videonovērošanas kameras Baltezerā un Alderos, to skaits un 

uzstādīšanas vietas tiks noteiktas atsevišķi.  

4) Ādažu sporta centrs 2015.gadā paredz videokameru uzstādīšanu pie Ādažu vidusskolas 

stadiona. Video signāli no Ādažu sporta centra videokamerām tiks pārraidīti uz Policiju. 

Policijas kārtībnieki vai Ādažu pašvaldības policijas darbinieki, kuri aizvieto kārtībnieku, 

drīkst caurskatīt video ierakstus par iepriekšēja laika perioda likumpārkāpumiem vai 

konkrētiem notikumiem tikai pēc Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka, vai Ādažu 

pašvaldības policijas vecāko inspektoru pieprasījuma. Par rezultātiem Ādažu pašvaldības 

policijas kārtībnieki vai ĀPP darbinieki, kuri aizvieto kārtībnieku, informē pieprasītāju. Par 

informācijas pieprasījumiem Ādažu pašvaldības policijas kārtībnieki vai ĀPP darbinieki, kuri 

aizvieto kārtībnieku veic ierakstus administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmā (APUS).  
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Ādažu pašvaldības policijas kārtībnieki vai ĀPP darbinieki, kuri aizvieto kārtībnieku pēc 

Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka vai vecāko inspektoru rīkojuma, veic nepieciešama 

video ieraksta caurskatīšanu, saglabāšanu un/vai ierakstīšanu uz informācijas nesēja (CD, 

DVD, Flesh Card u.tml. informācijas nesējiem) vai pasūta nepieciešama video ieraksta 

saglabāšanu Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas IT administratoram. 

Par informācijas caurskatīšanas faktiem un saglabāšanām datu nesējos Ādažu pašvaldības 

policijas kārtībnieki vai ĀPP darbinieki, kuri aizvieto kārtībnieku, veic ierakstus APUS 

notikumu žurnālā. 

Iestāžu videonovērošanas sistēmas uzturēšanas plāni: 

1) Ādažu pirmskolas izglītības iestādē videonovērošanas kameras administrēs pirmskolas 

izglītības iestādes dežurants, bet uzturēs pirmskolas izglītības iestādes pa saviem budžeta 

līdzekļiem.   

2) Ādažu vidusskolā videonovērošanas kameras administrēs skolas dežurants, bet uzturēs 

Ādažu vidusskola iestādes pa saviem budžeta līdzekļiem.  

 3) Ādažu sporta centrs plāno pakāpeniski palielināt videokameru skaitu, uzturēt un 

administrēt pa saviem budžeta līdzeklim.  

 4) Ādažu Kultūras centrā plāno videokameras uzturēt un administrēt pa saviem budžeta 

līdzeklim.  

5) SIA „Ādažu slimnīca” videonovērošanas kameras plāno uzstādīt 2016.gadā pa slimnīcas 

perimetru. Minētās videonovērošanas kamerās administrēs SIA „Ādažu slimnīcas” atbildīgais 

darbinieks, bet uzturēs SIA „Ādažu slimnīca” pa saviem budžeta līdzekļiem. 

6) Ādažu pašvaldības policijas plāno videokameras uzturēt un administrēt pa saviem budžeta 

līdzeklim.  

7) Videonovērošanas kameras apkārt tirgus laukumam Gaujas ielā 7, Ādažos administrēs 

Ādažu pašvaldības policija.  

5. Nepieciešamie resursi, to pieprasīšanas un izlietojuma uzraudzības kārtība 

Lai realizētu Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas 

koncepciju, ir nepieciešami finansiālie resursi esošas videonovērošanas sistēmas 

apkalpošanai, uzlabošanai un jauno videonovērošanas kameru uzstādīšanai un 

videonovērošanas telpas uzlabošanai, kā arī viens darbinieks, kuram jāveic video monitorings 

Ādažu novada teritorijā.  

Finansiālos resursus esošas videonovērošanas sistēmas apkalpošanai, uzlabošanai un jauno 

videonovērošanas kameru uzstādīšanai Ādažu pašvaldības policija plāno iestādes budžetā.  

5.1. Datu pārraides un video novērošanas sistēmas izveides īstermiņa darbu plāns 

Būtiskākie tuvākā laika uzdevumi ir: 

-  Koncepcijas pieņemšana par datu pārraides un video novērošanas sistēmas ieviešanas 

uzsākšanu un par uzsākšanas darbiem finansējuma nodrošināšanai; 

- Programmas īstenošanas organizatorisko priekšnosacījumu nodrošināšana; 

- Konkurss par stratēģijas partnera (-u) izvēli; 

- Detalizēta rīcības plāna izstrāde; 

- Pašvaldības nodrošināmo pakalpojumu noteikšana; 

- E-normatīvo aktu izstrāde. 

Detalizētu datu pārraides tīkla un video novērošanas programmas darbu plānu ir paredzēts 

izstrādāt turpmākajos darba posmos (rīcības plāna izstrāde).  
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Noteikt datu pārraides tīkla un video novērošanas sistēmas izveides kopējās izmaksas šajā 

izveides posmā nav iespējams, jo nevar precīzi izvērtēt programmas ietvaros īstenojamo 

projektu izmaksas.  

6. Nepieciešamo tiesību aktu projektu apraksts 

Lai nodrošinātu koncepcijā minēto uzdevumu īstenošanu, nepieciešams uzdot Ādažu novada 

domes atbildīgajām institūcijām sagatavot šādus iekšējos normatīvos aktus: 

- tehnisko līdzekļu – video novērošanas iekārtu izmantošanas kārtība; 

- atsevišķas video novērošanas sistēmā iekļautās informācijas izsniegšanas kārtība; 

- kārtība, kādā veicama videonovērošanas sistēmas iegāde, uzstādīšana un izmantošana;  

- par Pašvaldības policijas un Valsts policijas sadarbību video novērošanas sistēmas 

izmantošanā; 

- video novērošanas sistēmā iekļautās informācijas datu apstrādes sistēmas aizsardzības 

obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības. 

7. Koncepcijas aktualizācijas un uzdevumu izmaiņas kārtība 

Koncepcijas aktualizācijas un uzdevumu izmaiņas kārtība notiek, balstoties uz 

likumpārkāpumu un noziegumu statistiku Ādažu novadā, ko gatavo Ādažu pašvaldības 

policija un apstiprina Ādažu novada dome. Koncepcijas aktualizācijas izmaiņas Ādažu 

novada iedzīvotāji, Ādažu novadā esošās iestādes, uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas 

priekšlikuma veidā var izteikt domē un pašvaldības policijā, lai izskatītu, vērtētu un pieņemtu 

aktualizācijas lēmumu.  

 

 

Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks                                              O.Feldmanis 

 


