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Sēdi vada: 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja  Marija Podnieka. 
  
Sēdi protokolē: 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās  padomes sekretāre Inta Bule. 
 
Piedalās:  
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes  locekļi (saraksts pielikumā) 
 
Pieaicinātās personas:  
 

1) Maltas pagasta iedzīvotājs Ivans Bebrišs. 
2) Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. 

 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par Maltas pagasta iedzīvotāju labklājību (Ivana Bebriša viedoklis). 
2. Par graustiem Maltas pagasta teritorijā. 
3. Par NATO karavīru  Bruņotās tehnikas izstādi un uzturēšanos Maltā.  
4. Par jauno pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” 

vadītāju Juri Gunti Vjaksi. 
5. Par karstā ūdens piegādi vasaras mēnešos. 
6. Par paveikto un ieplānoto Maltas pagastā. 
7. Maltas pagasta iedzīvotāju iesniegto jautājumu izskatīšana. 
8. Nākamās sēdes datuma un laika noteikšana. 

 
 

1. Par Maltas pagasta iedzīvotāju labklājību 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja  M. Podnieka iepazīstina 
ar Maltas pagasta iedzīvotāju Ivanu Bebrišu, kurš izteicis vēlēšanos piedalīties konsultatīvās 
padomes sēdē. Ivans Bebrišs ir vērsies pie konsultatīvās padomes ar lūgumu, lai padome 
izskaidro, kā notika iedzīvotāju padomes sastāva ievēlēšana. 

M. Podnieka izskaidro I. Bebrišam, kā tika izsludināts iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
vēlēšanu datums, laiks un vieta. Sabiedrība par iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārvēlēšanu 
tika informēta presē un Maltas pagasta mājaslapā. M.Podnieka izklāsta vēlēšanu norises gaitu. 
Pagasta pārvaldē tika iesniegti 15 pieteikumi no personām, kuras izteica vēlēšanos darboties 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvā.  

M. Podnieka informē I. Bebrišu par Nolikumā veiktajām izmaiņām un tā saturu. 
I. Bebrišs vēlas saņemt no Maltas pagasta pārvaldes vadītāja Vitālijs Skudras atbildi par 1. 

Maija un Andrupenes ielas trotuāriem. Kāpēc tika nomainīts ceļa segums, tomēr ietves un 



gājēju pārejas nav labiekārtotas? Kā arī lūdz rast iespēju sakopt Ebreju piemiņas vietu – 
izveidot celiņu un novietot tuvumā miskastes.  

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule,  Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

1) Informēt V. Skudru par I. Bebriša uzdotajiem jautājumiem. 
2) Vērsties pie Maltas pagasta pārvaldes ar lūgumu rast iespēju Ebreju piemiņas akmens 

vietas sakopšanai un miskastu novietošanai. 
 
 

2. Par graustiem Maltas pagasta teritorijā 
 

V. Skudra pateicas G. Smeilim par vecās, zilās zāles metāla karkasa novākšanu.  
E. Stepiņš interesējas, kādas ir iespējas sakārtot arī graustus Maltas pagasta ciematā, piem., 

vecās maiznīcas telpas un nodegušās dzīvojamās mājas 1. Maija ielā? V.Skudra informē, ka 
minētās ēkas atrodas privātīpašumā, līdz ar to pagasta pārvaldei nav tiesību kārtot šīs teritorijas 
un veikt  nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.  

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule,  Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 

3. Par NATO karavīru  Bruņotās tehnikas izstādi un uzturēšanos Maltā 
 
V. Skudra dara zināmu, ka 6. jūlijā pie Maltas vidusskolas no plkst.14.00 līdz 16.00 

norisināsies  NATO  bruņoto spēku tehnikas izstāde. Vakarā tiek plānots sadraudzības mačs 
futbolā starp Maltas jauniešiem un ASV karavīriem. Afišas par militārās tehnikas izstādi ir 
izvietotas uz informācijas stendiem. 

V.Skudra informē, ka ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV 
vēstniecību Latvijā un Rēzeknes novada domi civilmilitārās sadarbības projekta ietvaros veiks 
Silmalas bērnudārza renovāciju – jumta un fasādes siltināšanas darbus, kā arī durvju nomaiņu. 
Karavīri, kas veiks bērnudārza renovāciju, dzīvos Maltas vidusskolas viesnīcā. NATO karavīru 
uzturēšanās Maltā un Silmalā ir plānota līdz jūlija vidum. 

 
Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule,  Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 

Borisova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 
   pieņemt informāciju zināšanai. 

 
 

4. Par jauno pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības 
uzņēmums” vadītāju Juri Gunti Vjaksi. 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks  J. Dombrovskis  

informē padomi, ka 17. maijā Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē notika 
darba intervijas ar pieciem pretendentiem vakantajam pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu 
komunālās saimniecības uzņēmums” (“Maltas DZKSU”) valdes locekļa amatam. Saskaņā ar 
komisijas locekļu vērtējumu, lielākais punktu skaits tika piešķirts Jurim Guntim Vjaksem. 
J.Dombrovskis izsaka priekšlikumu uz nākamo tikšanās sēdi pieaicināt  jauno “Maltas DZKSU” 
vadītāju Juri Gunti Vjaksi. Lai iepazītos un pārrunātu vadītāja redzējumu par pašvaldības 
uzņēmuma turpmāko darbības virzienu. Juris Guntis Vjakse darbu “Maltas DZKSU” uzsāks ar 
4. jūliju. 



V.Skudra informē,  ka ir sakrājies liels parāds par komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc 
Maltas komunālā saimniecība ir uz bankrota robežas. V. Skudra lūdz iedzīvotāju konsultatīvo 
padomi individuāli vērsties pie Maltas iedzīvotājiem, lai laikus apmaksā komunālos 
maksājumus. 

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

uz nākamo padomes sēdē pieaicināt  jauno pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu 
komunālās saimniecības uzņēmums” vadītāju Juri Gunti Vjaksi.  

 
 

5. Par karstā ūdens padevi vasaras mēnešos. 
 

V.Skudra ziņo, ka iedzīvotāju lielo parādu dēļ SIA “Maltas DZKSU” karstā ūdens padevi 
nodrošinās tikai vienu nedēļu mēnesī, jo šobrīd parāds pārsniedz jau 40 000 eiro. 

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

pieņemt informāciju zināšanai un individuāli vērsties ar pārrunām pie kolēģiem, 
kaimiņiem, Maltas pagasta iedzīvotājiem. 

 
 

6. Par paveikto un ieplānoto Maltas pagastā. 
 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra informē par paveiktiem un kārtējiem darbiem: 
1) Bērnu laukumu smilšu kastēs tika nomainītas smiltis; 
2) Sakarā ar remontdarbu uzsākšanu Maltas pagasta bibliotēkas ēkai tā tiek pārvietota uz 

telpām Brīvības ielas 6; 
3) Brīvības ielā 6 tiks ierīkota autoapmācību klase; 
4) Brīvības ielā 6 tiek plānots ierīkot Saieta namu, kur telpas tiks piemērotas svinību 
rīkošanai, tiks ierīkota virtuve.  
5) Andrupenes ielā nomainīts žogs; 
6) Uzsākti skvēra remontdarbi; 
7) Individuālais uzņēmējs  interesējas par iespējām uzbūvēt pašapkalpošanās 
automazgātuvi pretim Kultūras namam; 
8) Plānots piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmā, lai veiktu 
remontdarbus bijušajai Mežinieku mājai ar mērķi tur izvietot divas daudzbērnu ģimenes, 
kas pašlaik dzīvo sociāli  nelabvēlīgos apstākļos. 

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 
7. Maltas pagasta iedzīvotāju iesniegto jautājumu izskatīšana. 

 
1) Skolēnu vecāku vārdā S. Štekele vēršas ar jautājumu pie V.Skudras par transporta 

izdevumu izcenojumiem Maltas pagasta pārvaldes transportam. V. Skudra skaidro, ka Maltas 
pagasta pārvaldē ceļa izdevumus aprēķina un par tiem atbild ekonomiste D. Mikasenoka. 

2) Tiek izskatīts jautājums ar daiļdārznieka nepieciešamību Maltas pagastā. 
3) Tiek izskatīts jautājums par konkursa „Sakoptākā sēta” atjaunošanu. 



Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, 
Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

1) Uz kārtējo iedzīvotāju konsultatīvo padomes sēdi uzaicināt ekonomisti D.Mikasenoku 
jautājumā par transporta tarifu izcenojumiem. 

2) Ieteikt Maltas pagasta pārvaldei uz nākamo gadu budžetā ieplānot apmaksātu štata 
vienību “ Daiļdārznieks”.  

3) Ieteikt Maltas pagasta pārvaldei atjaunot konkursu „Sakoptākā Maltas pagasta 
sēta”. 
 

8. Par nākamās sēdes datuma un laika noteikšanu. 
 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja  M. Podnieka izvirza 

priekšlikumu  iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt  17.augustā. Konsultatīvās 
padomes locekļi piekrīt piedāvātajam datumam. 

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule,  Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, 
Jānis Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

 
Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt   

17.08.2016. un uz to: 
1) Uzaicināt Silviju Strankali, Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāju; 
2) Uzaicināt Svetlanu Kvasovu, Maltas pagasta pārvaldes sociālo darbinieku darbam ar   
ģimenēm un bērniem; 
3)Uzaicināt pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” 
vadītāju. 
 

 
Sanāksme beidzas plkst. 18.00 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 


