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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 28

2018.gada 13.decembris

LĒMUMS Nr.36
Par siltumtrases būvniecības ieceri Baložos, Ķekavas novadā
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk arī - SIA) “Baložu siltums” (reģ.
Nr.40003592340) 2018.gada 12.novembra iesniegumu Nr. 1-5./6 (reģistrēts Ķekavas novada
pašvaldībā 2018.gada 26.novembrī ar Nr. 1-6.1/18/5695; turpmāk - Iesniegums) ar lūgumu
uzsākt publisko apspriešanu par Baložu pilsētas katlu mājas savienojošās siltumtrases
izvietojumu ar mērķi – noskaidrot optimālo siltumtrases izvietojumu projekta “Baložu un
Titurgas savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas
efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” realizēšanai
un teritorijas rezervēšanai (pielikumā – iespējamie siltumtrases izvietojuma risinājumi),
konstatēts:
1. Iesniegums informatīvi izskatīts Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības
atbalsta komitejā 2018.gada 14.novembrī.
2. Lai precizētu Baložu pilsētas abas katlu mājas - Krišjāņa Barona ielā 1 un Rīgas ielā 18A savienojošās siltumtrases novietojuma variantus, 2018.gada 27.novembrī norisinājās
Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teritorijas plānotāju un SIA “Baložu
siltums” pārstāvja J. Zabidarova tikšanās Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē.
3. Saskaņā ar Ķekavas novada Baložu pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem:
3.1. visas Baložu pilsētas teritorijas atļauts izmantot inženiertehniskās apgādes tīklu un
objektu izvietošanai (13.3.apakšpunkts);
3.2. inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas
un ietves seguma atjaunošana (76.5.apakšpunkts).
Pamatojoties uz:
- Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu;
- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. un 13.punktu, 21.panta pirmās daļas
ievaddaļu;
- Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016
„Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 142.4. un 145.4.apakšpunktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta
komitejas 2018.gada 5.decembra sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds Keisters,
Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols,
Juris Žilko), ,,Pret” – 1 (Gatis Līcis), ,,Atturas” – 2 (Andis Damlics, Agnese Geduševa),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai Baložu pilsētas abas katlu mājas - Krišjāņa Barona ielā 1
un Rīgas ielā 18A - savienojošās siltumtrases (turpmāk arī – Siltumtrase) izvietojuma

variantus ar mērķi – noskaidrot optimālo Siltumtrases izvietojumu projekta “Baložu un
Titurgas savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas
efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem”
realizēšanai un teritorijas rezervēšanai Baložos, Ķekavas novadā – saskaņā ar grafisko
pielikumu (pielikums Nr. 1).
2. Publisko apspriešanu organizēt Baložu pilsētā.
3. Uzdot Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei:
3.1.sagatavot publiskās apspriešanas paziņojumu (turpmāk – paziņojums). Paziņojumā
ietvert informāciju par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu, atsauksmju
un aptaujas anketu iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru
uzziņām;
3.2.organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi.
4. Uzdot Pašvaldības Administratīvajai pārvaldei publicēt paziņojumu Pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”;
5. Uzdot Pašvaldības Baložu pilsētas pārvaldniekam izvietot paziņojumu informācijas
stendos Baložu pilsētā (t.sk. Baložu pilsētas pārvaldes ēkā), sākot no dienas, kad
paziņojums publicēts Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”.
6. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baložu siltums” sagatavot un izvietot Baložu
pilsētā divus informatīvos stendus ar identisku informāciju par Siltumtrases izvietojuma
variantu ieceri, sākot no dienas, kad paziņojums publicēts Pašvaldības izdevumā
„Ķekavas Novads”, līdz publiskās apspriešanas beigām, papildus ievērojot šādus
nosacījumus:
6.1. informatīvā stenda izmēri - vismaz 2 m x 1,5 m;
6.2. informācijā papildus ietvert ziņas par atsauksmju un aptaujas anketu iesniegšanas
termiņu un vietu un par ierosinātāju, kā arī par informatīvā tālruņa numuru uzziņām;
6.3. informatīvo stendu vizuālo noformējumu saskaņot ar Pašvaldības galveno arhitektu;
6.4. informatīvo stendu izvietojumu saskaņot ar Pašvaldības Baložu pilsētas
pārvaldnieku.
7. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baložu siltums” prezentēt Siltumtrases
būvniecības ieceri publiskās apspriešanas sanāksmē, skaidrojot katra varianta
provizoriskās būvniecības izmaksas, kā arī ietekmi uz tarifa 42,55 Eur/MWh saglabāšanu.
8. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu - 4 nedēļas pēc izsludināšanas vietējā laikrakstā
(Pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”).
9. Apstiprināt “Publiskās apspriešanas aptaujas anketu” (pielikums Nr. 2).
10. Par atsauksmju un aptaujas anketu iesniegšanas vietu noteikt Ķekavas novada Baložu
pilsētas pārvaldi.
11. Ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem izskatīt pēc publiskās apspriešanas
termiņa beigām un viedokļu apkopošanas nākamajā kārtējā Ķekavas novada domes
Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā un Ķekavas novada domes sēdē.
12. Noteikt šādu aptaujas anketas aizpildīšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus:
12.1. katrs balsstiesīgais respondents aptaujā piedalās tikai ar vienu balsi. Ja respondents
iesniedzis divas vai vairāk anketas, skaitīt to, kura iereģistrēta pašvaldībā pēdējā
(skaitot pēc reģistrācijas Nr.);
12.2. aizpildot anketas 2.punktu, atzīmēt tikai vienu viedokli: “Atbalstu” vai
“Neatbalstu”. Anketas, kurās atzīmēti abi viedokļi, uzskatīt par nederīgām;
12.3. aizpildot anketas 3.punktu, atzīmēt vienu variantu katram Siltumtrases posmam;
12.4. aizpildot anketas 4.punktu, atzīmēt tikai vienu no Siltumtrases izvietojuma
apakšvariantiem;
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12.5. summējot respondentu balsis, tās apkopot tabulā - atbilstoši respondentu
norādītajām deklarētajām/juridiskajām adresēm:
1. Baložu pilsētas iedzīvotāju viedoklis
2. Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis
3. Pārējo respondentu viedoklis
12.6. pieņemot lēmumu par publiskās apspriešanas rezultātiem:
12.6.1. kā izšķirošo ņemt vērā Baložu pilsētas iedzīvotāju viedokli;
12.6.2. ja Baložu pilsētas iedzīvotāju viedokļi atšķiras 10 % robežās, papildus ņemt
vērā Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli;
12.6.3. ja Ķekavas novada iedzīvotāju viedokļi atšķiras 10 % robežās, papildus
ņemt vērā pārējo respondentu viedokli.
13. Publiskās apspriešanas pārraudzību un rezultātu apkopošanu nodrošināt Pašvaldības
izpilddirektoram.
14. Lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vismaz 100 (vienam
simtam) balsstiesīgo respondentu.
15. Uzdot Pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu SIA “Baložu siltums”
uz elektroniskā pasta adresēm:
15.1. kreslins.oskars@gmail.com;
15.2. andisad@inbox.lv.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V. Baire
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Pielikums Nr. 1
Ķekavas novada domes
2018.gada 13.decembra sēdes
lēmumam Nr. 36

BALOŽU PILSĒTAS APKURES KATLU MĀJAS
SAVIENOJOŠĀS SILTUMTRASES IZVIETOJUMA VARIANTI

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V. Baire
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Pielikums Nr. 2
Ķekavas novada domes
2018.gada 13.decembra sēdes
lēmumam Nr. 36

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS ANKETA
Baložu pilsētas abas katlu mājas savienojošās siltumtrases izvietojuma variantu
priekšlikumam
Aicinām Jūs izteikt viedokli par Baložu pilsētas abas katlu mājas - Krišjāņa Barona ielā 1 un
Rīgas ielā 18A - savienojošās siltumtrases (turpmāk – Siltumtrase) izvietojuma variantiem.
Aptaujas anketā iegūtā informācija tiks izmantota, lai Ķekavas novada dome noskaidrotu
sabiedrības viedokli par Siltumtrases izvietojuma variantiem.
1. Informācija par viedokļa iesniedzēju (fiziskas/juridiskas personas dati):
Vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums: ________________________________________
Personas kods/ reģistrācijas numurs: ____________________________
Deklarētā/juridiskā adrese: _________________________________________________
Kontakttālrunis: _________________
2. Lūdzu, norādiet ar “X” savu viedokli par Siltumtrases būvniecības ieceri (turpmāk –
Būvniecības iecere).
Jūsu viedoklis

Atzīmēt
šeit

Lūdzam sniegt sava viedokļa komentāru

Atbalstu
Neatbalstu
3. Ja atbalstāt Būvniecības ieceri – lūdzu, norādiet ar “X” savu viedokli par
informatīvajos materiālos piedāvātajiem Siltumtrases izvietojuma variantiem:
Siltumtrases novietojuma posmi

Lūdzam izvēlēties vienu variantu katram
Siltumtrases posmam

1. Siltumtrases novietojuma
sākumposms
Baložu
pilsētas
Titurgas
daļā
(Krišjāņa Barona ielā)

A-1

Siltumtrases novietojums pa ielu
(finansiāli dārgāks)

A-2

Siltumtrases novietojums pa zaļo
zonu (finansiāli lētāks)

2. Siltumtrases novietojuma
vidusposms Baložu pilsētas
Titurgas daļā

A

Siltumtrases novietojums Uzvaras
prospektā un Baložu ielā

B

Siltumtrases novietojums
iekškvartālu ielās

3. Siltumtrases novietojuma
beigu
posms
Baložu

A

Siltumtrases novietojums Rīgas
ielā

Atzīmēt
šeit
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pilsētas Veco Baložu daļā

C

Siltumtrases novietojums
iekškvartālu ielās

4. Ja atbalstāt Būvniecības ieceri un Siltumtrases novietojuma vidusposmā Baložu
pilsētas Titurgas daļā esat izvēlējies variantu “B” (Siltumtrases novietojums
iekškvartālu ielās) – lūdzu, norādiet ar “X” savu viedokli par šī alternatīvā varianta
apakšvariantiem Uzvaras prospektā:
Atzīmēt
šeit

Lūdzam izvēlēties vienu apakšvariantu

B-1

Siltumtrases novietojums pa ielu (finansiāli dārgāks)

B-2

Siltumtrases novietojums pa zaļo zonu (finansiāli lētāks)

5. Aicinām izteikt priekšlikumus vai nosacījumus par piedāvātajiem Siltumtrases
izvietojuma variantiem.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Datums: ________________
Vārds uzvārds, paraksts: ___________________________________________________
Papildus informācija anketas iesniedzējam
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) apstrādā, pamatojoties uz
Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK
6.panta pirmās daļas (c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu
juridisku pienākumu.
Iesniedzot šo anketu, viedokļa/informācijas sniedzējs piekrīt savu personas datu nodošanai
datu apstrādei Pašvaldībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar savu
parakstu.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)
Sēdes vadītājs

(PARAKSTS*)

V. Baire

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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