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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 16.
protokols Nr. 19.

2017.gada 31.augusts

LĒMUMS
3.§ 4.
Par ceļazīmju Nr. 525, 526 uzstādīšanu Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Izskatot S. P. iesniegumu, kurš Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēts 2017.gada 15.augustā ar
reģistrācijas numuru 1-6/17/4161, par satiksmes drošības uzlabošanu Jeņču ciemā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā konstatēts, ka satiksmes drošības uzlabošanai Jeņču ciemā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, nepieciešams uzstādīt maksimālo ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu,
- Ceļu satiksmes likuma 1.panta 2.punktu, 4.panta pirmo daļu un 6.panta pirmās daļas 2.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Saimnieciskās darbības komitejas 2017.gada
22.augusta sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne,
Nitišs, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko)
„Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Uzstādīt ceļazīmes Nr.525 „Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zona” un ceļazīmes
Nr.526 „Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zonas beigas” Jeņčos, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā (izvietojuma shēma pielikumā).
2. Ceļa zīmju uzstādīšanu uzdot veikt SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”.
3. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS 77-2 „Ceļa zīmes” 2.daļas „Uzstādīšanas noteikumi”
prasībām.
4. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai informēt Ķekavas novada
iedzīvotājus par satiksmes organizācijas maiņu Jeņču ciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā:
4.1. Informāciju ievietot Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv;
4.2. Informāciju publicēt pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads”.
5. Ceļa zīmes uzstādīt 2018.gadā pēc Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta
apstiprināšanas.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā
dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītājs
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