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Sēde atklāta plkst.15.00 
Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. 
 
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) 
 
Pieaicinātā persona: 
Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. 
 
 Sēdes darba kārtībā: 

1. Par doktorāta pārcelšanu. 
2. Par atkritumu šķirošanu. 
3. Par māju siltināšanu. 
4. Par īstenotajiem iedzīvotāju ieteikumiem. 
5. Par iedzīvotāju ieteikumiem un sūdzībām. 
6. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 
 

 
1. Par doktorāta pārcelšanu. 

 
Sēdes sākumā pagasta pārvaldes vadītājs informēja par rakstu "Doktorātu – uz Maltas 

centru", ko publicēja 16. septembrī laikraksts "Rēzeknes Vēstis". Rakstā tika pausts gan autora, 
gan Maltas pagasta iedzīvotāju, gan jau iepriekš sēdē skatītais jautājums par medicīnas 
pakalpojumu pieejamību, doktorāta pārcelšanu uz Maltas centru – pagasta pārvaldes ēku. 

Pašreizējais doktorāta izvietojums sagādā grūtības daudziem cilvēkiem, kuriem nav 
iespējas braukt ar savu transportu. Doktorātu regulāri jāapmeklē gados vecākiem cilvēkiem, kas ar 
grūtībām pārvietojas pat nelielos attālumos. Pašreizējā doktorāta telpas varētu izmantot pansionāta 
paplašināšanai, savu viedokli izsaka Marija Podnieka. 

Diskusijas beigās, balstoties uz minēto rakstu, mutisku Maltas pagasta pensionāru lūgumu, 
iedzīvotāju konsultatīvā padome nolēma oficiāli vērsties pēc finansiāla atbalsta Rēzeknes novada 
pašvaldībā. 

Padome nolemj: 
Vērsties pēc finansiāla atbalsta Rēzeknes novada pašvaldībā doktorāta pārcelšanai uz esošo 

pagasta pārvaldes ēku un pielāgošanai ārstniecības iestāžu prasībām. 
 

 
 
 
 



2. Par atkritumu šķirošanu. 
 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs aktualizēja jautājumu par iedzīvotāju atkritumu 
nekvalitatīvu šķirošanu, kas turpmāk var sekmēt komunālās saimniecības tarifu pakalpojumu 
paaugstināšanu par atkritumu šķirošanu. 

Padome nolemj: 
lai izvairītos no tarifu celšanas, ieteikt SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 

uzņēmums" administrācijai plašāk informēt Maltas pagasta iedzīvotājus par kvalitatīvāku 
atkritumu šķirošanu – iedzīvotāju māju kopsapulcēs, izvietot informāciju pie komunālās 
saimniecības kases un uz informācijas stendiem Maltas ciema teritorijā, publicēt avīzē „Vietējā 
Latgales Avīze” lapā “ Maltas Ziņas”. 

 
3. Māju siltināšana. 

 
Konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks Juris Dombrovskis atgādināja par 

izsludināto iespēju nākamajā gadā veikt māju siltināšanu, daudzdzīvokļu māju renovēšanu. 
Padome nolemj: 
Daudzveidīgāk – caur Maltas pagasta mājaslapu, māju kopsapulcēs, individuāli, caur 

DzKSU informatīvajām sapulcēm informēt pagasta iedzīvotājus par māju renovēšanas procesu, 
iespējām un ieguvumiem. 
 

4. Par īstenotajiem iedzīvotāju ieteikumiem. 
 

V. Skudra darīja zināmu, kas ir paveikts un pilnveidots, ko ieteica Konsultatīvā padome 
iepriekšējās sēdēs. Maltas ciemā izvietoti pieci jauni informatīvie stendi, drīzumā plānots nomainīt 
ciema robežzīmes, kas veicinās estētiskāku un pievilcīgāku pagasta vizuālo tēlu. Izstrādāti projekti 
par Stacijas ielas un apgaismojuma uzlabošanu, atpūtas zonas izveidošanu pie Kultūras nama. 
Pagasta pārvaldes vadītājs aicina laikus plānot pasākumus un aktivitātes par Maltas ciema 80 gadu 
jubilejas gadadienu, kas tiks atzīmēta 2017. gada 9. jūlijā. 

Padome nolemj: 
V. Skudras informāciju pieņemt zināšanai. 
 

 
5. Par iedzīvotāju ieteikumiem un sūdzībām. 

 
1) Maltas pagasta iedzīvotāji ir vērsušies ar sūdzību, ka 1. Maija ielas un Andrupenes ielas 

krustojumā pašlaik esošā situācija apgrūtina un apdraud gājēju dzīvību un veselību. Gājēju ceļš 
pārtraukts pie braucamās daļas, kurai neseko gājēju pāreja. Tāda paša situācija ir arī mazciemā 
„Rozentova”. 

Uz valsts nozīmes ceļa (Andrupenes iela) nav nevienas gājēju pārejas un arī gājēju celiņš 
vienā pusē. Uz šī ceļa ir veikali, doktorāts, komercuzņēmumi, individuālās mājas. Šī iela ir 
jāšķērso, ejot uz diviem dievnamiem un bērniem uz speciālo internātskolu. Konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāja Marija Podnieka pauž Maltas pagasta iedzīvotāju lūgumu – izvietot vismaz divas 
gājēju pārejas: vienu pie krustojuma ar 1. Maija ielu, otru, lai bērni droši varētu pāriet uz skolu. 

 
2) Jaunās māmiņām ar bērnu ratiņiem un invalīdi uz riteņkrēsliem lūdz rast iespēju pandusa 

izveidei pie Maltas Pasta ēkas, jo esošā situācija apgrūtina piekļūšanu pasta pakalpojumiem. Ēka 
nav aprīkota ar uzbrauktuvi, lai varētu iebraukt ar invalīda ratiem un bērnu ratiem. Invalīds pats 
nevar izmantot pasta pakalpojumus. Māmiņai atstāt bērnu ratos ceļa malā nav droši. 

 
3) Rast iespēju privātkioskus, kas atrodas pretī autoostai "Malta", pārvietot uz tirgošanai 

atbilstošāku teritoriju. Tirgošanās šajā vietā bojā estētisko Maltas ciema centra kopskatu. 
 



4) Tiek izskatīts Alīnas Čistjakovas iesniegums par viņas atbrīvošanu no Maltas pagasta 
iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļa pienākumiem sakarā ar amata maiņu. 

 
5) Tiek izskatīta vēstule no laikraksta „Rēzeknes Vēstis” redaktores Māras Nizinskas. 

Vēstulē tiek apgalvots, ka ir saņemtas neskaitāmas sūdzības par Maltas ciema ielu neapgaismošanu 
(vēstules saturu skat. pielikumā Nr.2), kuras saturs neatbilst reālai situācijai. V.Skudra izskaidro, ka 
apgaismojums Maltas ciematā ir nodrošināts, vadoties pēc ielu nozīmīguma: 1.Maija iela tiek 
izgaismota pēc „Latvijas Valsts ceļu” pārvaldībā esošo ielu grafika, neatkarīgi no Maltas pagasta 
pārvaldes. Arī Andrupenes ielā apgaismojums ir no tumsas iestāšanās līdz rīta gaismai. Pārejās 
Maltas ciemata ielas, arī minētā Stacijas iela tiek izgaismota atbilstoši grafikam, iestājoties 
diennakts tumšajam laikam līdz pulksten 23.00. Laiks pēc plkst. 23.00 nav vairs vakars, bet gan 
nakts. 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs V.Skudra informē, ka ir plānots nākotnē ierīkot 
apgaismojumu ciemata ielās uz visu tumšo diennakts laiku ar dažādiem režīmiem. Pašlaik ieslēgt 
ekonomisko apgaismojumu nakts stundās nevar, jo ir nepieciešama barojošās līnijas pārbūve, kas 
prasa lielus naudas ieguldījumus. Projekts pārbūvei ir izstrādāts un gaida finansējumu. 

 
Padome, izskatot Maltas pagasta iedzīvotāju vēlmes un sūdzības, nolemj: 
1) Vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu ieviest papildu gājēju pāreju pretim gājēju 

celiņam krustojumā 1. Maija ielā un Andrupenes ielā, jo pašlaik esošā situācija apgrūtina un pat 
apdraud gājēju dzīvību un veselību, šķērsojot šo ceļa posmu. 

Otra gājēju pāreja ir nepieciešama mazciemā „Rozentova” uz Andrupenes ielas braucamās 
daļas pretim gājēju celiņam un tiltiņam uz Rozentovas ielu. 

2) Iesniegt oficiālu lūgumu VAS "Latvijas pasts" par pandusa izveidi pie Maltas ciema Pasta 
ēkas, kas atvieglotu māmiņām ar bērnu ratiņiem un invalīdiem uz riteņkrēsliem iekļūšanu pastā, 
kas savukārt nodrošinās vienādas iespējas visiem Maltas pagasta iedzīvotājiem izmantot pasta 
pakalpojumus. 

3) Pārvietot privātkioskus, kas atrodas pretī autoostai „Malta”, uz tirgošanai atbilstošāku 
teritoriju. 

4) Nepalielināt Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļu skaitu, 
pamatojoties uz Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes "Nolikuma" 1.5. punktu. 

5) Sniegt rakstisku atbildi „Rēzeknes Vēstis” redaktorei M. Nizinskai par Maltas pagasta 
konsultatīvajai padomei adresēto vēstuli. 
 
 

7. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka izvirza 
priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sapulci 
sasaukt 12.10.2016. plkst. 15.00. 

Padome vienojas: 
1) Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sapulci 

organizēt 12.10.2016. plkst. 15.00. 
2) Uz nākamo konsultatīvās padomes sanākšanu uzaicināt ekonomisti Daci Mikasenoku par 

transporta tarifu izcenojumu jautājumu un karjeras konsultantu, komercdarbības speciālistu Gunti 
Klīdzēju. 

 
Sanāksme beidzas plkst. 17.30 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 
 


