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IZRAKSTS 

 

Kandavas pagasta konsultatīvās padomes 

SANĀKSMES PROTOKOLS 
Tukuma novadā, Kandavā 

2023. gada 07. februārī                      prot. Nr. 23/1 

 

Kandavas pagasta konsultatīvās padomes (turpmāk - Padome) sēde sasaukta 2023. gada                   

07. februārī plkst. 18.30, pēc adreses: Dārza iela 6, Kandava, Tukuma novads. 

Sanāksmi plkst. 18.30 atklāj Padomes priekšsēdētāja Signe Ezeriņa. 

Sanāksmi protokolē: Anita Sipoviča. 

Sanāksmē piedalās Padomes locekļi: Signe Ezeriņa, Lolita Lejiņa, Iveta Pāža, Anita Sipoviča, 

Guntis Meiers. 

 

Darba kārtībā 

1. Saņemti atteikumi dalībai Padomē  

2. Sekretāres ievēlēšana  

3. Par pastkastīti rakstiskiem priekšlikumiem 

4. Māju nosaukumu virziena norādes ceļa malās 

5. Interneta un mobilo sakaru operatoru pakalpojumu nepieejamība 

 

 

1.  

Saņemti atteikumi dalībai Padomē 

ZIŅO: Signe Ezeriņa: Iveta Rupeika un Juris Baranovskis izteikuši vēlēšanos izstāties no darba 

Padomē. Juris Baranovskis bija ievēlēts arī par Padomes sekretāru.  

Padomei diskutējot, tiek ierosināts apmierināt Ivetas Rupeikas un Jura Baranovska lūgumus. 

  

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - 0, atturas - 0, 

NOLEMJ: Apmierināt Jura Baranovska lūgumu, atceļot viņu no sekretāra pienākumu 

pildīšanas un izslēdzot no Padomes sastāva. Apmierināt Ivetas Rupeikas lūgumu, izslēdzot 

viņu no Padomes sastāva. 

 

2.  

Sekretāres ievēlēšana 

ZIŅO: Signe Ezeriņa: Saskaņā ar Kandavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu, 

Padome ievēl jaunu sekretāru. Tiek izteikts priekšlikums sekretāra amatā ievēlēt Anitu Sipoviču. 

Anitai Sipovičai nav iebildumu Padomē pildīt sekretāres pienākumus. 

Padomei diskutējot, tiek ierosināts par sekretāri ievēlēt Anitu Sipoviču. 

 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - 0, atturas - 0, 

NOLEMJ: Par Padomes sekretāri ievēlēt Anitu Sipoviču. 
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3.  

Par pastkastīti rakstiskiem priekšlikumiem 

ZIŅO: Signe Ezeriņa: Pēc iepriekšējo sapulču diskusijām un lēmumiem, Kandavas pagasta 

iedzīvotāju ērtībām uz ieejas durvīm Valdeķu kulturās namā pēc adreses: Valdeķi, Kandavas 

pagasts, Tukuma novads, ir novietota pastkastīte. Pastkastītē tiek gaidīti Kandavas pagasta 

iedzīvotāju un visu ieinteresēto priekšlikumi šādos jautājumos: 

 Kandavas pagasta teritorijas attīstības perspektīvas; 

 attīstības projekti un to ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem; 

 iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības; 

 vides aizsardzība; 

 Tukuma novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu izpildes aktualitātes; 

 svarīgu jautājumu aktualizēšana, informācijas sniegšana. 

Padomei diskutējot, tiek ierosināts, ar šīs sanāksmes protokola starpnieccību, informēt Kandavas 

pagasta iedzīvotājus un aicināt iedzīvotājus būt aktīvākiem, apmeklējot sanāksmes klātienē vai 

iesniedzot savus priekšlikumus rakstiski, izmantojot pastkastīti, tādejādi izmantojot iespēju 

informēt pašvaldību. 

  

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - 0, atturas - 0, 

NOLEMJ: Pastkastītē saņemtos priekšlikumus izskatīt tuvākajā plānotajā sanāksmē vai pēc 

saņemtajiem ierosinājumiem sasaukt ārkārtas sanāksmi. 

 

4.  

Māju nosaukumu virziena norādes ceļa malās 

ZIŅO: Guntis Meiers: Kandava, Kandavas pagasts, Abavas senleja un pieguļošās teritorijas tiek 

popularizētas tūristiem. Pagastā ir iecienītas saimniecības, kas atvērtas tūristu apmeklējumiem. 

Uzņēmēji piegādā preci un sniedz savus pakalpojumus, izbraucot pēc noteiktas adreses. Pēc savas 

pieredzes no ceļojumiem pa citām valstīm, un arī izbaucot tepat pa Latviju uz citiem pagastiem, 

es kā uzņēmējs, ļoti novērtēju un uzskatu par zināmu racionālu risinājumu, ja ceļa malās ir 

uzstādītas virziena norādes ar māju nosaukumiem. Lauku reģionos ir vietas, kur vēl aizvien nav 

interneta savienojuma, arī mobilās ierīces var izlādēties. 

Padomei diskutējot, tiek ierosināts, iesniegt Tukuma novada domei priekšlikumu un aicinājumu 

rast risinājumu, uzņēmēju, tūristu un Kandavas pagasta iedzīvotāju interesēs, ceļa malās uzstādīt 

virziena rādītājus ar māju nosaukumiem. 

  

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - 0, atturas - 0, 

NOLEMJ: Iesniegt Tukuma novada domei priekšlikumu par nepieciešamību rast 

risinājumu, lai ceļa malās uzstādītu virziena rādītājus ar māju nosaukumiem. Priekšlikumu 

nosūtī uz e-pastu: pasts@tukums.lv 

 

5.  

Interneta un mobilo sakaru operatoru pakalpojumu nepieejamība 

ZIŅO: Padomei diskutējot, tiek izgaismota “akūta” Kandavas iedzīvotāju un uzņēmēju 

neapmierinātība ar interneta un mobilajiem sakariem. Ir apzinātas tādas apdzīvotas vietas kā 

Tukuma novada, Kandavas pagasta, “Indāni”, Valdeķi, t.sk., Valdeķu kultūras nams, kur nav 

mailto:pasts@tukums.lv
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iespējams ar zināmo mobilo sakaru operatoru (BITE, TELE 2, LMT) starpniecību sazināties un 

pilnvērtīgi izmantot interneta pakalpojumus pat darba dienā darba laikā, nerunājot par neērtībām 

ar ko ikdienā nākas samierināties iedzīvotājiem, kad nav iespējams izdarīt iepirkumus internetā, 

veikt nepieciešamos pārskaitījumus, attālināti izglītoties vai pavadīt savu brīvo laiku skatoties 

izvēlētu TV kanālu.  

Pēc LURSOFT pieejamās informācijas, Tukuma novada, Kandavas pagastā Uzņēmumu reģistrā 

ir reģistrētas un ir aktīvas 217 juridiskas vienības. No šī gada saziņai ar valsts un pašvaldības 

iestādēm šiem uzņēmumiem aktuāls un obligāts ir elektroniskais pasts.  

 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret - 0, atturas - 0, 

NOLEMJ: Iesniegt Tukuma novada domei priekšlikumu, lai tā risinātu jautājumu par 

pilnvērtīgu mobilo sakaru un interneta nodrošināšanas iespējām Kandavas pagasta 

iedzīvotājiem. Priekšlikumu nosūtī uz e-pastu: pasts@tukums.lv 

 

Nākamā sanāksme ieplānota: 2023. gada 09.maijā plkst. 18.30, pēc adreses: Dārza ielā 6, Kandavā, 

Tukuma novadā. 

Sanāksme slēgta: 2023.gada 07. februārī, plkst. 20.30 

 

Padomes priekšsēdētājs   (paraksts)                                S. Ezeriņa 

 

Sēdi protokolēja    (paraksts)                           A. Sipoviča 

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kandavas pagasta konsultatīvā padome 

Padomes priekšsēdētāja                               S. Ezeriņa 

08.02.2023. 
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