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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) 

 

Pieaicinātās personas:   

 

1. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” vadītājs 

Jānis Kravalis. 

2. Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. 

 

 

Sēdes darba kārtībā : 

 

1) Par karstā ūdens padevi Maltas ciemā vasaras periodā. 

2) Par vecāku un Maltas pirmsskolas iestādes kolektīva sūdzībām sakarā ar 

ventilācijas sistēmas nekvalitatīvu darbību. 

3) Par Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinību plānošanu un organizēšanu. 

4) Tekošie jautājumi. 

5) Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 

 

 

 

1.Par karstā ūdens padevi Maltas ciemā vasaras periodā. 

 

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” 

vadītājs Jānis Kravalis aktualizē jautājumu par karstā ūdens padeves iespējām un 

grafiku vasaras mēnešos. J.Kravalis informē, ka apkures sezona turpināsies visu 

maija mēnesi visās mācību iestādēs, taču dzīvokļu apkures sezona tiks atsākta 

septembrī.  

Karstā ūdens padeve tiek plānota –  14 dienas mēnesī, iekļaujot svētku 

dienas. 

 

http://malta.lv/index.php/aktualitates/parvaldes-pazinojumi/item/49-pasvaldibas-sia-maltas-dzivoklu-komunalas-saimniecibas-uznemums-vadis-janis-kravalis
http://malta.lv/index.php/aktualitates/parvaldes-pazinojumi/item/49-pasvaldibas-sia-maltas-dzivoklu-komunalas-saimniecibas-uznemums-vadis-janis-kravalis


Karstā ūdens padeves optimālākais grafiks: 

 

No 16. jūnija līdz 29.jūnijam. 

No 17. jūlija līdz 30.jūlijam. 

No 21.augusta – jauna apkures sezona. 

 

 

J.Kravalis informē, ka turpinās māju skursteņu tīrīšana un jumtu labošana. 

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

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  

Edgars Stepiņš,) vienojas:  

 

Pieņemt informāciju zināšanai un iesaka J.Kravalim sniegt Maltas pagasta 

iedzīvotājiem informāciju  par karstā  ūdens padeves grafiku vasaras mēnešos  plašākai 

sabiedrības daļai –Maltas pagasta mājas lapā,  uz informācijas stendiem ciema teritorijā un 

pie kāpņu telpu ieejas durvīm. 

 

 

 

 

2.Par vecāku un Maltas pirmsskolas iestādes kolektīva sūdzībām sakarā 

ar ventilācijas sistēmas nekvalitatīvu darbību. 
 

 

I.Bule  Maltas pirmsskolas iestādes vecāku un pedagoģiskā kolektīva vārdā izsaka 

sūdzības par ventilācijas sistēmas nekvalitatīvu darbošanos. Bērnu vecāki uzsver, ka pēc 

ventilācijas sistēmas nomaiņas bērni biežāk slimo, īpaši ar elpošanas ceļu saslimšanām -  

bronhītu, laringītu, u.c.  Visās grupiņās tiek novērota slikta gaisa cirkulācija. Vasaras 

mēnešos telpās ir tikpat karsti un smacīgi kā ārā.  

I.Bule informē, ka š.g. 23.martā PII “Dzīpariņš” notika vecāku kopsapulce, kuras 

laikā vecāki un pedagoģiskais  personāls aktualizēja ventilācijas sistēmas problēmas.  

Vecāku sapulces beigās vecāki izlēma griezties pie konsultatīvās padomes ar 

ieteikumu, lai tiek rasta iespēja veikt  ventilācijas sistēmas kvalitātes pārbaudi un 

uzlabošanu. 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra uzklausa sūdzības un  iesaka šo 

jautājumu turpināt nākošajā sēdē, kas notiks 7.jūnijā. Pa šo laiku tiks izpētīta esošā situācija 

Maltas PII, veikta audzēkņu un pedagoģiskā personāla veselības stāvokļa izpēte, veiktas 

pārrunas ar PII kolektīvu un vadītāju A.Čistjakova. 

 

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

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  

Edgars Stepiņš,) vienojas:  

 

1) Veikt PII telpu apsekošanu un informācijas ievākšanu no Maltas PII 

kolektīva un vadītājas – atbildīgais V.Skudra Maltas pagastā pārvaldes 

vadītājs; 

2) Uz nākošo sēdi pieaicināt Alīdu Jasmani (Ekonomikas un plānošanas 

nodaļas vadītāja) un PII vadītāju A.Čistjakovu. 



3) Turpināt rast risinājumu ventilācijas sistēmas problēmas atrisināšanai. 

 

 

 

3. Par Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinību plānošanu un organizēšanu. 
 

J.Dombrovskis izsaka viedokli, ka pagaidām līdz šim  ir maz pievērsts uzmanības 

Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinību atzīmēšanai, lielāko pasākumu  plānošanai, 

organizēšanai un reklamēšanai, kopīga plāna izveidošana. 

L.Kļaviņa – Lozda izsaka priekšlikumu, paaicināt Maltas pag. iestāžu vadītājus, 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus, aktīvākos Maltas pagasta iedzīvotāju un izveidot darba 

grupu.  

S.Štekele uzsvar, ka ir jāveido spilgtāks vizuālais tēls – izvietojot pa ciematu lielas 

puķu kompozīcijas, bannerus, sakopjot teritoriju.  

G.Smeilis piedāvā sponsorēt kokmateriālus, koka bluķus – ziedu kompozīciju 

izveidei. Kā vizuālu akcentu, piedāvā savā zemes gabalā iesēt  rapsi veidojot virsrakstu 

“Maltai 80”. 

 

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

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  

Edgars Stepiņš,) vienojas:  

 

1) Ieteikt Maltas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam  Skudram pieaicināt 

iestāžu vadītājus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus aktīvākos Maltas 

pagasta iedzīvotājus uz kopsapulci, lai izstrādātu vienotu pasākumu plānu 

Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinībām; 

 

 

4. Tekošie jautājumi 

 

1) S.Šekele izsaka Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”  darbinieces 

priekšlikumu, lai turpmāk  LDz struktūrvienība Maltā, tiek pieaicināta uz pagasta 

pasākumiem, kaut gan tā nav pakļauta Maltas pagastā pārvaldei. 

  

2) J.Dombrovskis atgādina, ka 2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, 119 Latvijas 

pašvaldībās notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas 

J.Dombrovskis iepazīstina ar vēlēšanas komisijas jauno sastāvu, darbības laikiem un  

aicina visus piedalīties vēlēšanās . 

 

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

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  

Edgars Stepiņš,) vienojas:  

 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

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  07.06.2017, plkst. 15.00 

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Pasvaldibu%20velesanas%202017.pdf


  

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

Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis,  

Edgars Stepiņš,) vienojas:  

 

1) Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi 

sasaukt  07.06.2017, plkst. 15.00. 

 

 

Sanāksme beidzas plkst. 17.00 

 

Sēdes vadītājs ____________________________ J.Dombrovskis 

 

Protokoliste ______________________________I.Bule 

 


