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Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
SĒDES PROTOKOLS 

Maltas pagastā 
 
2016. gada 30. martā            Nr.2 
 
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) 
 
Pieaicinātās personas: Vitālijs Skudra (Maltas pagasta pārvaldes vadītājs) un Skaidrīte 
Svikša (reģionālā laikraksta „Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste, atbildīgā par Rēzeknes 
novada ziņām tajā). 
 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma pārskatīšana, labošana un 
izmaiņu ieviešana. 

2. Informācijas apspriešana par Maltas pagasta logo izveidi. 
3. Informācijas sniegšana par Maltas pagasta pārvaldes iesaistīšanos projektu konkursos. 
4. Informācijas apspriešana un lēmumu pieņemšana par Maltas pagasta ziņu publicēšanu 

reģionālā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”. 
5. Maltas pagasta iedzīvotāju sūdzību aktualizēšana un izskatīšana.  

 
 
1. Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma pārskatīšana,  

labošana un izmaiņu ieviešana. 
 

Sapulci atklāj M.Podnieka ar priekšlikumu kopīgi pārskatīt un pilnveidot Maltas pagasta 
iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumu. Tiek diskutētas par sapulces sasaukšanas 
biežumu un padomes locekļu daudzumu.  

J.Dombrovskis izsaka priekšlikumu, ka padomes sēdes varētu notikt ne retāk kā vienu 
reizi mēnesī, konkrētā mēneša dienā un nedēļā. Izskan arī citi priekšlikumi: atstāt esošo sēdes 
sasaukšanas biežumu, tikai precizēt, kas ir tiesīgs un kad sasaukt padomes sēdi. 

 
Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, 
Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova, Sandra Štekele) vienojas: 

izdarīt izmaiņas „Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumā” šādos 
punktos: 

1.5. punkts – turpmāk ir noteikts tikai minimālais padomes locekļu skaits ne mazāk kā 7 
(septiņi) cilvēki. 
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1.7. punkts – padomes sēdes sasauc konsultatīvās Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā 
reizi ceturksnī vai, ja to pieprasa vismaz 3 (trīs) padomes locekļi. 

 
 
 

2. Informācijas apspriešana par Maltas pagasta logo izveidi. 
 

M. Podnieka informē par iedzīvotāju aptauju pagasta logo izveidei.  
V. Skudra sniedz informāciju, kādam nolūkam un ar kādu mērķi tiek veidota aptauja.  
Tiek diskutēts, vai ir nepieciešama vēl viena Maltas pagasta atpazīstamības zīme.  
L.Kļaviņa-Lozda izsaka viedokli, ka, ieviešot logo ar citu vizuālo atspoguļojumu, var 

tikt zaudēta Maltas pagasta ģerboņa identitāte. 
 
Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, 
Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova, Sandra Štekele) vienojas: 

 
par Maltas pagasta logo izmantot pagasta ģerboni, apakšplānā pievienojot uzrakstu 

„Maltas pagasts”. 
 
 
 

3. Informācijas sniegšana par Maltas pagasta pārvaldes iesaistīšanos projektu 
konkursos. 

 
J.Dombrovskis informē, ka biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu. Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt 
konsultācijas biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, Atbrīvošanas aleja 95A, 
Rēzeknē, tīmekļvietnē www.rezeknespartneriba.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju 
Inetu Elksni. J. Dombrovskis ierosina iesaistīties izsludinātajos projektu konkursos. 

V.Skudra informē par jau sagatavotajiem iesniegšanai un atbalstītajiem projektiem. 
Projekta pieteikums politiski represēto piemiņas vietas rekonstrukcijai un labiekārtošanai ir 
jau atbalstīts un saņemts finansējums. Darbus plānots pabeigt līdz 2016. gada 14. jūnijam. 

J.Dombrovskis informē, ka mūsdienās informācijas tehnoloģijas paver plašas iespējas un 
šobrīd Latvijā aktīvi norit kapsētu digitalizācija. Vairāk par digitalizācijas sistēmas sniegtajām 
iespējām un iecerēm Maltas pagasta kapos stāsta V.Skudra. 

 
Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, 
Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova, Sandra Štekele) vienojas: 

atbalstīt pieteikumu iesniegšanu diviem projektiem, kas būs vērsti uz kultūrvēstures, 
dabas objektu sakārtāšanu un teritorijas labiekārtošanu  

 
 

4. Informācijas apspriešana un lēmumu pieņemšana par Maltas pagasta ziņu 
publicēšanu reģionālā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”. 

 
J.Dombrovskis informē padomi, pēc kādiem principiem tiek veidoti laikraksti, kāda bija 

iepriekšējā pieredze, veidojot Maltas pagasta pārvaldes informatīvo izdevumu „Maltas Ziņas”.  
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V.Skudra sniedz informāciju par iepriekšējo sadarbību ar Rēzeknes laikrakstu 
“Панорама Резекне”, tāpat norāda, ka pagastam ir svarīgi spodrināt savu tēlu, jo laikrakstā 
“Rēzeknes Vēstis” bieži vien tika lasāmi nekorekti un aizvainojoši raksti un komentāri par 
Maltas pagasta pārvaldes vadītāju un pagastā esošo iestāžu darbību. Lai šī situācija tiktu 
mainīta, turpmāk tiek apspriesta sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Vietējā Latgales Avīze”.  

Pieaicinātā reģionālā iknedēļas laikraksta „Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste, atbildīgā 
par Rēzeknes novada ziņām Skaidrīte Svikša informē padomi, ka laikraksta redakcija ir 
izvērtējusi Maltas pagasta pārvaldes vadītāja priekšlikumu par vienas lapas atvēlēšanu 
vienreiz mēnesī “Maltas Ziņu” izvietošanai un apliecina, ka sadarbība būtu iespējama. Tāpat 
viņa detalizēti izklāsta minētā laikraksta veidošanas pamatprincipus un iespējas. Šobrīd 

Latgalē par reģionālo avīzi tiek uzskatīta tieši “Vietējā Latgales Avīze” kā visu reģiona 
novadu būtiskāko notikumu atspoguļotāja.  

Tiek diskutēts par masu mediju iespējām, to popularitāti iedzīvotāju vidū, informācijas 
pieejamību Maltas pagasta iedzīvotājiem. 

Izskatījuši un apsprieduši S.Svikšas sniegto informāciju un priekšlikumus, Maltas 
pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, 
Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija 
Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Alīna Čistjakova, Sandra Štekele) 
vienojas: 

 
 atbalstīt lēmumu par Maltas pagasta informatīvā izdevuma „Maltas Ziņas” 

publicēšanu vienu reizi mēnesī reģionālajā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”. 
 
 
 

5. Maltas pagasta iedzīvotāju sūdzību aktualizēšana un izskatīšana. 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekle L.Borisova informē par 
problēmām audzināšanās darbā, par jauniešiem, kas regulāri neapmeklē stundas. Tiek 
apspriesta Maltas iedzīvotāju sūdzība par dažu pagasta jauniešu nepieņemamu uzvedību un 
regulāru huligānismu, kā arī citiem līdzīgiem pārkāpumiem sabiedriskās kārtības jomā. 

A.Purviņa (Maltas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā) ziņo, kas ir 
paveikts, lai mudinātu audzēkņus regulāri apmeklēt skolu. 

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

uz nākamo Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdi 05.05.2016. uzaicināt 
sociālā dienesta, bāriņtiesas un policijas pārstāvjus, lai sadarbībā ar citu institūciju 
speciālistiem apspriestu situāciju šajā jomā un uzklausītu statistisku un priekšlikumus par 
veicamajiem darbiem. 

 
 
Sanāksme beidzas plkst. 18.00 
 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 
 


