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Padomes sapulce atklāta plkst.15.00 

Parka ielā 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. 

 

Sapulci vada: 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. 

  

Sēdi protokolē: 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāre Inta Bule. 

 

Piedalās:  

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi (saraksts pielikumā) 

 

Sēdes darba kārtībā: 
1) Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāres pienākumu izpildīšanas 

personas pārvēlēšanu. 

2) Par iepriekš paveiktā izvērtēšanu. 

3) Par ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā lauksaimniecībā. 

4) Par sporta un kultūras pasākumiem Maltas pagastā. 

5) Priekšlikumu apkopojums projektu izstrādei. 

6) Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 

1. Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāres pienākumu 

izpildīšanas personas pārvēlēšanu. 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis ierosina 

pieteikties, kādam no padomes locekļiem uz laiku uzņemties iedzīvotāju konsultatīvās padomes 

sekretāres pienākumus. Izvērtējot katra padomes locekļa iespējas un aizņemtību, tiek nolemts, ka 

Inta Bule arī turpmāk pildīs Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāres 

pienākumus. 

Padome (Juris Dombrovskis, Jānis Šaudiņš, Inta Bule, Marija Podnieka, Larisa Borisova, 

Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla Mogiļnaja) vienojas, ka:  

Inta Bule arī turpmāk pildīs Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāres 

pienākumus. 

 

2. Par iepriekš paveiktā izvērtēšanu. 

 
Tika pārrunāti jautājumi par joprojām pastāvošajām problēmsituācijām. Padomes 

priekšsēdētājs J.Dombrovskis izvērtēja iepriekš paveikto un ierosināja vērsties pie Maltas pagasta 

pārvaldnieka V.Skudras ar neatrisinātiem un neatbildētiem jautājumiem par: 

1) Maltas pirmsskolas iestādes “Dzīpariņš” ventilācijas sistēmas darbību; 

2) hokeja laukuma pārvietošanu un laicīgu sagatavošanu jaunajai sezonai; 

3) gājēju celiņa pagarināšanu no kultūras namam līdz Skolas ielai. 



 

Padome (Juris Dombrovskis, Jānis Šaudiņš, Inta Bule, Marija Podnieka, Larisa Borisova, 

Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla Mogiļnaja) vienojas:  
Uz nākamo sēdi paaicināt Maltas pagasta pārvaldnieku V.Skudru par joprojām aktuāliem 

jautājumiem: 

4) Par Maltas pirmsskolas iestādes “Dzīpariņš” ventilācijas sistēmas darbību; 

5) Par hokeja laukuma pārvietošanu un laicīgu sagatavošanu jaunai sezonai; 

6) Par gājēju celiņa pagarināšanu no kultūras namam līdz Skolas ielai. 

 

3. Par ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā lauksaimniecībā. 
 

G.Smeilis informē visus klātesošos par ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā lauksaimniecībā 

pēc ilgstošajām lietavām. Kā vienu no iemesliem, kāpēc sakrājas ūdens, min pašvaldības 

meliorācijas grāvju kritisko stāvokli, kas netiek pienācīgi kopti. S.Štekele informē, ka daudz 

ūdens sakrājies arī pie F.Trasuna ielas iedzīvotāju mājām.  

Padome (Juris Dombrovskis, Jānis Šaudiņš, Inta Bule, Marija Podnieka, Larisa Borisova, 

Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla Mogiļnaja) vienojas:  

vērsties Maltas pagasta pārvaldē ar priekšlikumu inspicēt meliorācijas grāvju esošo 

situāciju Maltas ciemā un rast iespēju veikt grāvju kopšanu, jo tas ietekmē lauksaimniecības 

zemju un privātīpašumu applūšanu. 

 

4. Par sporta un kultūras pasākumiem Maltas pagastā. 
 

Sēdes laikā tika pārrunāti lielākie Maltas pagastā rīkotie sporta un kultūras pasākumi 

vasarā. No iedzīvotāju, organizatoru un ciemiņu puses atzinīgi tika novērtēts Maltas ciema 80. 

gadadienai veltītais pasākums. Kā ieteikums tika minēts iedibināt ciemata svinības kā 

tradicionālu pasākumu un piedāvāt plašākas un kvalitatīvākas tirgošanās iespējas.  

Sēdē tika izskatīta arī iedzīvotāju sūdzība par sporta pasākumu nepietiekamu 

atspoguļojumu masu medijos un afišu trūkumu, kas iedzīvotājus informētu par norisēm Maltas 

daudzfunkcionālajā zālē.  

Padome (Juris Dombrovskis, Jānis Šaudiņš, Inta Bule, Marija Podnieka, Larisa Borisova, 

Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla Mogiļnaja) vienojas:  

1) izteikt priekšlikumu – iedibināt Maltas ciemata svinības kā tradicionālu pasākumu un 

piedāvāt plašākas un kvalitatīvākas tirgošanās iespējas. 

2) informēt sporta pasākumu organizatorus par iedzīvotāju vēlmēm, izvietot afišas uz 

informācijas stendiem un regulāri iesūtīt Maltas pagasta mājaslapai informāciju par sporta 

pasākumiem.  

 

5. Priekšlikumu apkopojums projektu izstrādei. 
 

Sēdes laikā, apspriežot daudzas Maltas pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas 

jomas, padome nonāk pie secinājuma, ka ilgtermiņā varētu realizēt šādus projektus, kas 

piesaistītu līdzfinansējumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai: 

1) Vasaras estrādes izveidošanu Maltas kultūras nama teritorijā; 

2) Skeitparka izveide; 

3) Mototrases izveide; 

4) Paplašināt sporta aktivitāšu piedāvājumu tieši Maltas pagasta iedzīvotājiem – „Maltas 

pagasta iedzīvotāju sporta spēles”; 

5) Atjaunot kāpnes pie Brīvības un Skolas ielas, kas kļuvušas par apdraudējumu iedzīvotāju 

veselībai; 



6) Turpināt Maltas ciema apzaļumošanas darbus un teritorijas labiekārtošanu. 

Padome (Juris Dombrovskis, Jānis Šaudiņš, Inta Bule, Marija Podnieka, Larisa Borisova, 

Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla Mogiļnaja) vienojas:  

Izteikt Maltas pagasta pārvaldei priekšlikumus par Maltas pagasta iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanas aktivitātēm, projektu realizēšanas idejām: 

1) Vasaras estrādes izveidošanu Maltas kultūras nama teritorijā; 

2) Skeitparka izveide; 

3) Mototrases izveide; 

4) Paplašināt sporta aktivitāšu piedāvājumu tieši Maltas pagasta iedzīvotājiem – „Maltas 

pagasta iedzīvotāju sporta spēles”; 

5) Atjaunot kāpnes pie Brīvības un Skolas ielas, kas kļuvušas par apdraudējumu 

iedzīvotāju veselībai; 

6) Rast finansiālu atbalstu Maltas ciema apzaļumošanas darbus un teritorijas 

labiekārtošanai. 

 

5. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis izvirza 

priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdi sasaukt 

04.10.2017. plkst. 15.00, Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. 

Padome (Juris Dombrovskis, Jānis Šaudiņš, Inta Bule, Marija Podnieka, Larisa Borisova, 

Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla Mogiļnaja) vienojas:  

1) Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi 

sasaukt 04.10.2017. plkst. 15.00, Skolas ielā 24, Malta. 

2) Uz nākamo sēdi pieaicināt Maltas pagasta pārvaldes vadītāju Vitāliju Skudru un 

Maltas pagasta pārvaldes sociālo darbinieku. 

 

Sanāksme beidzas plkst. 17.10 

 

Sēdes vadītājs ____________________________ J.Dombrovskis 

 

Protokoliste ______________________________I.Bule 


