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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 23.

2019.gada 17.oktobris

LĒMUMS Nr. 23.
Par iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu par Ķekavas novada teritorijas daļas atdalīšanu un
pievienošanu Olaines novadam, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sagatavotajam grafiskajam variantam
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 13.septembra vēstuli
Nr. 1-132/8692, reģistrēta Ķekavas novada pašvaldībā 2019.gada 13.septembrī ar reģ.nr. 16.1/19/4590, par Ķekavas un Olaines novadu administratīvās robežas grozīšanu, Ķekavas novada
dome konstatē:
1.

Pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar
skaidrojumu un grafisko pielikumu - par daļas no Ķekavas novada teritorijas atdalīšanu un
pievienošanu Olaines novada teritorijai, atbilstoši pielikumā pievienotajam grafiskajam
pielikumam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka šāds priekšlikums
atbilst arī spēkā esošā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta otrās daļas
1.punktā noteiktajam kritērijam, ka novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota. Šāds kritērijs būšot
iestrādāts arī jaunajā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija lūdz Ķekavas novada un Olaines novada domes,
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumiem Nr.1330 "Kārtība, kādā
sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu
statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai", rīkot publisko apspriešanu par daļas no Ķekavas novada
teritorijas atdalīšanu un pievienošanu Olaines novada teritorijai atbilstoši pielikumā pievienotajam
grafiskajam pielikumam.
2.

Lai noskaidrotu Ķekavas novada iedzīvotāju, īpaši atdalāmās teritorijas iedzīvotāju, viedokli,
nepieciešams veikt iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu par Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izstrādāto robežu pārkārtošanas variantu.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
- Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Ķekavas
novada pašvaldības nolikums”, 142.1., 142.5. un 145.4.apakšpunktu un 147.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas
2019.gada 9.oktobra sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Geduševa, Jerums, Klūdziņš, Līcis, Medne,
Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Organizēt iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sagatavoto grafisko variantu Ķekavas un Olaines novadu administratīvās robežas
pārkārtošanai.

2.

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu organizēt Ķekavas novada teritorijā.

3.

Paziņojumu par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu un gala ziņojumu publicēt Ķekavas
novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads”, ievietot Ķekavas
novada pašvaldības interneta vietnē „www.kekavasnovads.lv”, kā arī izvietot Ķekavas novada
Baložu pilsētas un Daugmales pagasta pārvaldēs un centrālās administrācijas ēkā Ķekavas
pagastā.

4.

Paziņojumā ietvert ziņas par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas prezentācijas pasākumu,
atsauksmju iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru uzziņām. Paredzēt
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas prezentācijas pasākumu.

5.

Apstiprināt “Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas anketu” (pielikumā).

6.

Par atsauksmju iesniegšanas vietu noteikt Ķekavas novada Baložu pilsētas un Daugmales
pagasta pārvaldes ēkas un centrālās administrācijas ēku Ķekavas pagastā, vai iesūtot pa e-pastu:
novads@kekava.lv.

7.

Ķekavas un Olaines novadu robežas pārkārtošanas variantu nodot iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošanai uz četrām nedēļām, termiņu skaitot no paziņojuma publicēšanas Ķekavas
novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” 2019.gada novembra
izdevumā.

8.

Izvietot Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijā uz pašvaldības iestādēm piederošajiem
ziņojuma stendiem paziņojumus, sākot no dienas, kad Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” publicēts paziņojums, norādot informāciju, par
prezentācijas pasākumu, atsauksmju iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru
uzziņām.

9.

Izvietot informatīvu stendu (ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m) Plakanciema, Dzērumu un Mellupu
ciemu teritorijās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sākot no dienas, kad Ķekavas novada
pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” publicēts paziņojums, līdz iedzīvotāju
viedokļa noskaidrošanas beigām. Informatīvajā stendā izvietot Ķekavas un Olaines novadu
robežu pārkārtošanas variantu un ietvert ziņas par ierosinātāju, ieceres prezentācijas pasākumu,
atsauksmju iesniegšanas termiņu un vietu, informatīvā tālruņa numuru uzziņām.

10. Gala ziņojumu par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas rezultātiem izskatīt pēc iedzīvotāju
viedokļa noskaidrošanas termiņa beigām un viedokļu apkopošanas nākamajā kārtējā Ķekavas
novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā un Ķekavas novada domes sēdē.
11. Noteikt šādu anketas aizpildīšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus:
11.1. Katrs balsstiesīgais respondents aptaujā piedalās tikai ar vienu balsi. Ja respondents
iesniedzis divas vai vairāk anketas, skaita to, kura iereģistrēta pašvaldībā pēdējā (skaita
reģistrācijas Nr.).
11.2. Aizpildot anketu drīkst atzīmēt tikai vienu viedokli, proti, Atbalstu vai Neatbalstu,
izvēloties vienu variantu. Anketas, kurās atzīmēti abi viedokļi, proti, gan Atbalstu, gan
Neatbalstu, vai vairāki varianti, tiks uzskatītas par nederīgām.
11.3. Summējot respondentu balsis, tās tiek apkopotas tabulā, atbilstoši iedzīvotāju norādītām
deklarētām dzīvesvietu adresēm.
1.

Atdalāmās teritorijas iedzīvotāju viedoklis

2.

Ķekavas pagasta iedzīvotāju viedoklis

3.

Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis

4.

Pārējo respondentu viedoklis
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11.4. Pieņemot lēmumu par Ķekavas novada robežu grozīšanu, kā izšķirošo ņemt vērā
atdalāmās teritorijas iedzīvotāju viedokli. Ja viedokļi atšķiras 10% robežās, tiek ņemts
vērā Ķekavas pagasta iedzīvotāju viedoklis, Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis,
pārējo respondentu viedoklis.
12. Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu un rezultātu apkopošanu nodrošināt Ķekavas novada
pašvaldības izpilddirektoram.
13. Lai iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vismaz vienam
simtam balsstiesīgo respondentu.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire
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Pielikums
Ķekavas novada domes
2019.gada 17.oktobra sēdes
lēmumam Nr. 23. (Protokols Nr. 23.)
IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻA NOSKAIDROŠANAS ANKETA
Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto Ķekavas novada
un Olaines novada robežas pārkārtošanas variantu

Aicinām Jūs izteikt viedokli par Ķekavas un Olaines novadu administratīvās robežas
grozīšanu. Aptaujas anketā iegūtā informācija tiks izmantota, lai Ķekavas novada dome
noskaidrotu sabiedrības viedokli par Ķekavas un Olaines novadu administratīvās robežas
grozīšanu.
1.

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas aptaujas anketas lapā fiziskā/juridiskā persona
norāda šādu informāciju:

Vārds, uzvārds/ nosaukums: _____________________________________________________
Personas kods/ reģistrācijas numurs:_______________________________________________
Adrese:______________________________________________________________________
Kontakttālrunis:_______________________________________________________________
2.

Norādiet ar X savu viedokli par Ķekavas un Olaines novadu administratīvo robežu
pārkārtošanas variantu
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Atbalstu
Neatbalstu
3.

Aicinām izteikt priekšlikumus par Ķekavas un Olaines novadu administratīvo robežu
pārkārtošanas variantu

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Vārds uzvārds

________________________
paraksts

____________________
datums

* Šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
Informācijas sniedzējs piekrīt savu personas datu nodošanai datu apstrādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar
savu parakstu.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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