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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:  
 

1) Silvija Strankale, Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja . 
2) Svetlana Kvasova, Maltas pagasta pārvaldes sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem; 
3) Jānis Kravalis, Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” 

vadītājs Jānis Kravalis. 
 
 Sēdes darba kārtībā: 

1. Konsultēšanās ar Sociālā dienesta vadītāju S.Strankali un Maltas pagasta pārvaldes 
sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem S.Kvasovu par izglītojamo 
pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, stundu neapmeklēšanu, 
klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām.  

2. Pirmā iepazīšanās un informatīva tikšanās ar jauno pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu 
komunālās saimniecības uzņēmums” vadītāju Jāni Kravali. 

3. Maltas pagasta iedzīvotāju priekšlikumu, sūdzību aktualizēšana un izskatīšana.  
4. Nākamās sēdes tikšanās datums un laiks. 

 
1. Konsultēšanās ar sociālā dienesta vadītāju S.Strankali un Maltas pagasta 

pārvaldes sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem S.Kvasovu par 
izglītojamo pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, stundu 

neapmeklēšanu, klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām. 
 

Sapulci atklāj Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. 
Podnieka aktualizējot skolēnu uzvedības problēmu risināšanas pasākumus, ko ir paveikusi Maltas 
vidusskola. Skola uzvedības problēmu risināšanā visus soļus ir paveikusi un nav sasniegusi 
vēlamās izmaiņas, tāpēc vēršas pēc palīdzības pie citām institūcijām – sociālā dienesta. M. 
Podnieka iepazīstina visus klātesošos ar pieaicināto speciālistu sociālajos jautājumos S.Strankali.  

Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja S.Strankale informē, kādas ir 
priekšrocības Maltas pagastam, attiecībā pret citām Rēzeknes novada pašvaldībām. Maltas 
pagastā darbojas trīs sociālie darbinieki, no kuriem viens ir norīkots darbam ar ģimenēm un 



bērniem. Sociālā dienesta vadītāja informē par metodēm, kuras skola un citas institūcijas ir 
tiesīgas pielietot darbā ar sociālā riska ģimenēm un izglītojamiem. 

Maltas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem S.Kvasova 
ziņo, kas tika veikts, lai sociālā riska izglītojamiem mazinātu neattaisnotus stundu kavējumus, 
klaiņošanu un citus sociāla rakstura pārkāpumus. Sociālā dienesta darbinieki regulāri apmeklē un 
izvērtē dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs. Tiek veiktas pārrunas, informatīvas lekcijas 
vecākiem. 14. septembrī diviem izglītojamiem ir nozīmēta Valsts pedagoģiski medicīniskā 
komisija ar mērķi: izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniegt 
atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu izstrādi vai citu risinājumu.  

Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale kā risinājumu esošai problēmai piedāvā izstrādāt un 
ieviest korekcijas programmu, piesaistīt un regulāri – vienreiz mēnesī tikties visiem iesaistītajiem 
speciālistiem un atbalsta komandas personālam, lai operatīvi, laikus reaģēt uz izglītojamo 
pārkāpumiem. 

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

1. Nodrošināt transportu izglītojamiem, kam 14. septembrī ir nozīmēta Valsts pedagoģiski 
medicīniskā komisija Rīgā. 

2. Balstoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, izstrādāt un ieviest 
Maltas vidusskolā Sociālās korekcijas izglītības programmu. 

 
 

2. Pirmā iepazīšanās un informatīva tikšanās ar jauno pašvaldības SIA “Maltas 
dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” vadītāju Jāni Kravali. 

  
J.Dombrovskis informē par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības 

uzņēmums” vadītāja ieņemamā amata izmaiņām. Iepriekš apstiprinātais šajā amatā Juris Guntis 
Vjakse ir atteicies no vadītāja amata, un viņa vietā sāk darbu Jānis Kravalis. 

Jaunais “Maltas DzKSU” vadītājs J. Kravalis iepazīstina iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
locekļus ar savu iepriekšējo darba pieredzi un izglītību. Viņš informē par uzņēmuma finansiālo 
stāvokli, kredītreformām, tuvākajiem darba plāniem un vīziju. 

 J. Kravalis uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt uzņēmuma caurskatāmību un atklātumu, tāpēc 
daudzdzīvokļu mājās regulāri tikšot rīkotas iedzīvotāju sapulces, savukārt, ja ir kādas 
neskaidrības, ikviens aicināts rakstīt, zvanīt vai vērsties “Maltas DzKSU”, lai saņemtu atbildes uz 
interesējošajiem jautājumiem. J.Kravalis informēja arī par Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļiem: šogad Latvijā uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
uzlabošanas programma, kurā ir iespēja piedalīties arī „Maltas DzKSU”, ja iedzīvotāji izteiks 
vēlēšanos. 

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

pieņemt informāciju zināšanai un informēt sabiedrību par iegūto informāciju. 
 

3. Maltas pagasta iedzīvotāju priekšlikumu, sūdzību aktualizēšana un izskatīšana. 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka informē par 
iedzīvotāju iesniegtajiem problēmjautājumiem: 

1) Iedzīvotāji izteikuši lūgumu rast iespēju gājēju takas plākšņu paturpināšanai līdz 1.Maija 
ielai. 



2) Iedzīvotāji izteikuši sašutumu, ka soliņi, kas atrodas Maltas ebreju upuru piemiņas vietas 
tuvumā, tiek nepiemēroti izmantoti, un piemiņas vieta līdz ar to tiek pakļauta vandālismam.  

3) Iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos rast iespēju doktorātu ierīkot esošā Maltas pagasta 
pārvaldes ēkā.  

 
Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 

Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis 
Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

1) Iesniegt priekšlikumu Maltas pagasta pārvaldes vadītājam V.Skudram par gājēju takas 
paturpināšanu ar plāksnēm līdz 1.Maija ielai. 

2) Maltas kultūras nama skvērā ierīkot papildu soliņus un miskastes, lai soliņš, kas atrodas 
pie ebreju piemiņas akmens, netiktu nepiemēroti izmantots.  

3) Veikt izrakstu no iedzīvotāju konsultatīvās padomes 2016. gada 17. augusta sēdes Nr.5 
protokola un iesniegt lūgumu par Doktorāta izvietošanu jaunās telpās Rēzeknes novada 
pašvaldībai. 

 
4. Par nākamās sēdes tikšanās datumu un laiku. 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka izvirza 

priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sapulci 
organizēt 21.09.2016. 

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

Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sapulci 
organizēt 21.09.2016. 

 
 

Sanāksme beidzas plkst. 17.30. 
 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 
Protokoliste ______________________________I.Bule 

 


