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Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 

SANĀKSMES PROTOKOLS 
Tukuma novadā, Zemītes tautas namā, Zemītes pagastā 

2023.gada 10.martā           prot. Nr.9 

Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes (turpmāk- Padome) sēde sasaukta 2023.gada 10.martā 

plkst. 18:30 Zemītes Tautas namā, Cerības, Zemīte, Zemītes pagastā, Tukuma novadā. 

Sanāksmi plkst. 18:35 atklāj Padomes priekšsēdētāja (Ieva Vavilova). 

Sanāksmi protokolē: (Ilze Rudlapa). 

Sanāksmē piedalās Padomes locekļi: (Ieva Vavilova, Aigars Zandbergs, Ilze Rudlapa, Ērodeja 

Kirillova, Kaspars Kreceris). 

Darba kārtībā 

1. Iesaisties sava pagasta attīstībā  

2. Projektu konkurss “Darām paši” 

3. Lielā talka Zemītes pagasta 

4. Par dzīvesvietas pieejamības noteikumu maiņu 

5. Dažādi jautājumi 

1. Iesaisties sava pagasta attīstībā  
ZIŅO: Ē.K., ka Kandavas Partnerība ir uzsākusi attīstības stratēģijas izstrādi laika posmam līdz 

2027.gadam.  Lai uzzinātu iedzīvotāju vajadzības, ieteikumus, priekšlikumus un idejas, tiek rīkota 

tikšanās ar iedzīvotājiem Zemītes pagastā 12.aprīlī plkst 17:30 kultūras namā. Līdz plānotajai 

tikšanās reizei iedzīvotāji aicināti izteikt savus priekšlikumus, tos var iemest urnā, kas atrodas 

pagasta kultūras namā foajē, pagasta Facebook kontā, kā arī var savu ideju nosūtīt jebkuram no 

Padomes locekļiem. 

2. Projektu konkurss “Darām paši” 

ZIŅO: A.Z., ka projektu konkursā “Darām paši” varētu sagatavot Zemītes pagasta inormācijas 

stendu. 

3. Lielā talka Zemītes pagasta 

ZIŅO: I.V., ka Lielā talka šogad ir 22.aprīlī, tās laikā varētu sakopt kapu veco daļu. Talkā iesaistīt 

skolēnus un viņu vecākus. 

4.Par dzīvesvietas pieejamības noteikumu maiņu 

ZIŅO: A.Z. ierosina, ka varētu uz kādu no nākamajām sēdēm paaicināt pārstāvjus no Tukuma 

novada domes, lai diskusiju ceļā, mainītu noteikumus par pašvaldības dzīvesvietas noteikumu maiņu. 

 

5.Dažādi jautājumi 

ZIŅO: G.G. ka Grenčos uz šosejas P121 ir bīstams koka zars, kas var apdraudēt automašīnās. 

NOLEMTS: Jāraksta iesniegums VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par bīstamo situāciju. 

ZIŅO: R.L., ka Zemītes skolas salidojums notiks 16.septembrī, tiek apzināti iepriekšējo gadu 

absolventi, kas varētu iesasitīties svētku koncertā “Savējie savējiem”. 

 

Nākamā sanāksme tiks izziņota 

Sanāksme slēgta: plkst. 20:00 

Padomes priekšsēdētājs      I.Vavilova 

Sēdi protokolēja                 I.Rudlapa 

 

Dokuments ir parakstīts elektroniski 


