
 

 

Apstiprināts  

ar Kokneses novada domes 

 2019.gada 17.jūnija lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.8)  

KOKNESES  NOVADA 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS LAPA 

 

Aptaujas dalībnieka vārds, uzvārds _____________________________________________ 

Aptaujas dalībnieka personas kods_____________________________________________ 

Aptaujas dalībnieka Kokneses novadā (ierakstīt vienu no) : 

deklarētā dzīves vietas adrese ________________________________________________ 

darba vietas nosaukums ____________________________________________________ 

piederošā nekustamā īpašuma nosaukums_______________________________________ 

1.Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas 

administratīvās teritorijas saglabāšanu? (Atzīmēt tikai vienu atbildi) 

 Jā 

 Nē, atbalstu pievienošanu Aizkraukles novadam 

 

Vieta Jūsu komentāram: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Aptaujas dalībnieka  paraksts_______________________________ 

Anketas aizpildīšanas datums  2019.gada ____._________________ 

 

Iedzīvotāju aptauja notiek no 2019.gada 18.jūnija līdz 8.jūlijam (ieskaitot).  

 

 



 

 

Viens respondents (pilngadīga persona) drīkst aizpildīt tikai vienu anketu. Uz uzdoto 

jautājumu jāatzīmē tikai viena atbilde.  

Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Aptaujas 

rezultātu apkopojums tiks ievietots Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv un 

publicēts Kokneses novada  domes informatīvajā izdevumā  “Kokneses Novada Vēstis”. 

Kokneses novadā norit iedzīvotāju aptauja, kurā lūdzam Jūs izteikt viedokli par iespējamo 

novadu reformu (skat. aptaujas lapu). Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks 

izmantotas tikai apkopotā veidā. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 

apstrādāti, lai nodrošinātu šīs  publiskās apspriešanas norisi un kontrolētu, ka viens 

aptaujātais savu viedokli neizsaka vairākas reizes.  

Aptaujas lapas paliek pašvaldības rīcībā un tām tiek piešķirts ierobežotas pieejamības 

informācijas statuss. 

Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedībā tiek glabāti 5 gadus. 

Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas 

e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs 

vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

Pārzinis: Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. 90000043494 Adrese: Melioratoru iela 1, 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 

Ja Jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām 

sazināties ar Kokneses novada domes juristi Ligitu Kronentāli, e-pasts: 

ligita.kronentale@koknese.lv  

Publiskās  apspriešanas aptaujas lapu saņemt, aizpildīt un iesniegt var: 

1.    klātienē: 

1.1.   Kokneses  novada domes administratīvajā ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā; 

1.2. Kokneses pagasta bibliotēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses 

novadā; 

1.3. Ratnicēnu bibliotēkā, Bormaņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā; 

1.4. Bebru pagasta pārvaldes administrācijas ēkā “Papardēs”, Vecbebros, Bebru pagastā, 

Kokneses novadā; 

1.5. Iršu pagasta  pārvaldes administrācijas ēkā “ Kūlēnos”, Iršu pagastā, Kokneses novadā. 

2. lejupielādēt no Kokneses novada mājaslapas www.koknese.lv; 

3. attālināti – ar elektroniski parakstītu dokumentu iesniedzot e-pastā dome@koknese.lv. 

http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/

