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Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš", Skolas ielā 25, Maltas pag., Malta. 

 

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) 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš" vadītāja Alīna  Čistjakova 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1. Par 2018. gada Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes budžetu. 

2. Par mobilo lietotni Mobio.lv. 

3. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes sūdzībām par ventilācijas sistēmas nekvalitatīvu 

darbību. 

4. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 

 

1. Par 2018. gada Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes budžetu. 

 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis paziņo par 

esošo finansiālo situāciju Rēzeknes novadā sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu, kas 

ietekmēs budžeta plānošanu un sabalansēšanu. Informē, kādas izmaiņas tiek gaidītas sakarā ar 

novada nozīmes četru centru izveidi. Kā arī aicina piedalīties  Rēzeknes novada pašvaldības 

Maltas pagasta budžeta apspriešanā un pieņemšanā. 

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

Lozda,  Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs) vienojas:  

pieņemt informāciju zināšanai un Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 

pārstāvim piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta budžeta apspriešanā un 

pieņemšanā. 

 

2. Par mobilo lietotni Mobio.lv 

 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis informē, lai 

Rēzeknes novada iedzīvotāji varētu ātri un ērti informēt pašvaldību un citas institūcijas par 

dažādām problēmām – bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, nesankcionētām izgāztuvēm 

u.tml. jautājumiem un attiecīgās iestādes darbinieki spētu operatīvi problēmas novērst, novada 

pašvaldība noslēgusi līgumu ar mobilo platformu Mobio.lv. 

Izmantojot mobilo platformu Mobio.lv, var ziņot par visa veida problēmām un nekārtībām, 

kas tiek manītas jebkurā novada teritorijā – nolūzis koks, izskalots ceļš, klaiņojošs suns vai nedeg 

ielas apgaismojums, aizdomas par vecākiem, kas nepieskata bērnus. Informāciju par problēmu, 



attēlu un atrašanās vietu saņems pagasta attiecīgās jomas speciālists, kurš vajadzības gadījumā 

sazināsies ar sūtītāju. 

Aplikācija Mobio.lv jālejupielādē lietotāja mobilajā telefonā (tā paredzēta skārienjutīgo 

mobilo telefonu lietotājiem). Telefonam nepieciešams interneta pieslēgums un jābūt aktivizētai 

ģeolokācijas atrašanās vietas noteikšana (GPS). Reģistrējoties aplikācijā, jānorāda savs vārds, 

uzvārds un telefona numurs, uz kuru atnāks apstiprinājuma īsziņa (SMS) ar kodu, kurš jāievada, 

tad jāizvēlas savs pagasts no piedāvātā saraksta. 

Platforma nodrošina operatīvu rīcību problēmas novēršanā, darbu izpildes kontroli un 

padarītā darba pārskatu, veicinot sakoptāku un drošāku vidi Rēzeknes novadā. 

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

Lozda,  Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs) vienojas:  

pieņemt informāciju zināšanai un popularizēt aplikāciju Mobio.lv  iedzīvotāju vidū. 

 

3. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes sūdzībām par  

ventilācijas sistēmas nekvalitatīvu darbību. 

 

 Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” vadītāja A.Čistjakova informē, ka  

joprojām ir problēmas ar ventilācijas sistēmas nekvalitatīvu darbību. Pašlaik tā ir atslēgta, jo radīja 

caurvēja efektu un skaļu troksni. Troksnis tika likvidēts, izsaucot atbilstošus speciālistus, bet 

nepareizas gaisa plūsmas un cirkulācijas cēlonis netika atrasts un netika likvidēts. Vissliktākā 

situācija ir virtuves telpās, kur, pārbaudot sistēmas filtrus, tika konstatēts, ka tie ir tīri, nelietoti. 

Tāpēc, lai veicinātu kaut nelielu vilkmi, filtrs tika izņemts. Apsekojot ventilācijas sistēmu, vadītāja 

uzsver, ka pat vizuāli var konstatēt, ka tā nefunkcionē. Tāpēc telpu vēdināšana notiek atverot 

logus, kad bērni ir pastaigā. 

Vadītāja informē, ka arī ar jumta segumu šovasar bija problēmas. Lietavu laikā ūdens 

sakrājās zem nekvalitatīvi uzklātā jumta seguma. Vēršoties pie apkalpojošās firmas, kas uzklāja 

jumta segumu, tika konstatēts, ka šī firma ir bankrotējusi, tāpēc jumta remonta izdevumi tika segti 

no iestādes budžeta.  

 Renovēšanas projekta ietvaros bija atjaunota un modernizēta arī iestādes fasāde. Vadītāja 

atzinīgi vērtē fasādes kvalitāti. Firma, kas veica šos remontdarbus regulāri apseko objektu, izvērtē 

paveikto un fasādes kvalitāti pie ekspluatācijas. 

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

Lozda, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs) vienojas:  

pieņemt informāciju zināšanai. 

 

4. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis izsaka 

priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdi sasaukt  

10.01.2017. plkst. 15.00. 

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

Lozda,  Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  Edgars Stepiņš, Jānis Prančs) vienojas:  

Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt  

10.12.2017. plkst. 15.00 Skolas ielā 24, Maltā. 

 

Sanāksme beidzas plkst. 17.15. 

 

 

Sēdes vadītājs ____________________________ J.Dombrovskis 

 

Protokoliste ______________________________I.Bule 

 


