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Par pašvaldības dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās” 
 
2021. gada 29. oktobrī Ādažu novada pašvaldība saņēma elektronisko vēstuli no SIA “RADIO 
SKONTO LV” (reģ. nr. 44103054510, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013) ar 
piedāvājumu pašvaldībai piedalīties radioakcijā “Novadu robežās”.  

Akcijas mērķis ir laikā no 2021. gada 8. novembra līdz 2022. gada 26. februārim radiostacijas 
“SKONTO” ēterā katru dienu iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Ādažu novada ievērojamākajiem 
tūrisma objektiem un pakalpojumu sniedzējiem un aicināt iepazīt tos, kā arī atbalstīt Ādažu 
novada teritorijā strādājošos uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā, informējot sabiedrību par 
sniegtajiem pakalpojumiem vai ražotajām precēm un citiem veikumiem:  

1) katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00 radio ēterā izskanēs 3 jautājumi, ko 
sagatavojušas pašvaldības. Ādažu novada pašvaldības jautājums būs tikai 1 no 3 
jautājumiem. Dalībnieki, kuri atbild pareizi uz visiem jautājumiem, saņems balvu 
(paredzams, ka dāvanu karti); 

2) tiks radīta interaktīva karte “Latvijas novadu iespēju karte”, kas tiks publicēta 
radiostacijas “SKONTO” tīmekļvietnē, un saglabāsies tur arī pēc akcijas. Kartē tiks 
publicēti 3 Ādažu novada teritorijā esošo tūrisma objekti vai pakalpojumi; 

3) spēles laikā, katru dienu ēterā izskanēs komercinformācija par balvas nodrošinātāju.  

Akcijas norisei nepieciešamais finansējums: 

Izdevums Skaits 
Vienības cena 

(bez PVN), 
EUR 

Summa 
bez 

nodokļiem, 
EUR 

PVN 21%/ 
IIN 23%, 

EUR 

Summa ar 
nodokļiem, 

EUR 

Dalības maksa (nodrošina 
pašvaldība maksas par 
reklāmas atskaņošanu un 
raidlaika rezervēšanu veidā, 
atbilstoši ar pašvaldību 
noslēgtajam līgumam) 

1 592,24 592,24 
124,37 

(PVN 21 %)  
716,61 

Balvas dalībniekiem 
(nodrošina vietējie uzņēmēji)  

2 līdz 50,00    līdz 100,00 

Finanšu līdzekļi EUR 716,61 ir pieejami Carnikavas novadpētniecības centra 2021. gada budžeta 
tāmē. 



 

Balstoties uz SIA “TNS Latvia” radio auditorijas pētījumu 2020. gada rudenī un 2021. gada 
ziemā, 86 % Latvijas iedzīvotāju klausījās radio vismaz reizi nedēļā. Radio “SKONTO” grupa ir 
visklausītākā komercradio staciju grupa ar klausīšanās laika daļu 16,5 % iedzīvotāju vidū (16-74 
gadi). Tā ieņem 1. vietu pēc regulāro klausītāju skaita Latvijā. Katru dienu vienu vai vairākas 
Radio SKONTO grupas radio stacijas klausās 240 tūkstoši jeb 15,6 % iedzīvotāju vecumā no 16 
līdz 74 gadiem, respektīvi, vislielākā auditorija Latvijā vidēji vienai reklāmas reizei. 

Rezultātā sagaidāma samērā plašas sabiedrības iepazīstināšana ar atsevišķiem novada tūrisma 
objektiem un pakalpojumu sniedzējiem. Daļa no sasniegtās auditorijas, plānojot ceļojumus, 
visticamāk, atcerēsies ēterā izskanējušos tūrisma objektus un pakalpojumus, it īpaši, jo bija 
jāvelta pūles atbildes meklēšanā. 

Iecere atbilst Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam uzdevumam U.4.3.3.: 
“Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus” un U.11.3.6. punktam: “Atbalstīt 
kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz 
senām tradīcijām”. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 
U.4.3.3. un U11.3.6. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 
Tūrisma likuma 8. pantu, kā arī Finanšu komitejas 17.11.2021. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās”. 

2. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai līdz 2021. gada 21. novembrim sagatavot 
parakstīšanai reklāmas atskaņošanas līgumu par dalību 1. punktā noteiktajā akcijā. 

3. Carnikavas novadpētniecības centram: 

3.1. nodrošināt pašvaldības dalībai akcijā nepieciešamās informācijas un pasākumu 
izpildi; 

3.2. apkopot akcijas rezultātus un ziņot par tiem domei 2022. gada martā. 

4. Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus EUR 716,61 apmaksāt no Carnikavas 
novadpētniecības centra 2021. gada budžeta tāmes līdzekļiem. 

5. Gadījumā, ja balvas lēmuma 1. punktā minētās akcijas dalībniekiem nenodrošina vietējie 
uzņēmēji, dalībnieku apbalvošanai izmantot pašvaldības reprezentatīvos materiālus.  

6. Ādažu kultūras centram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                 M. Sprindžuks 


