
 
Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 

SĒDES PROTOKOLS 
Maltas pagastā 

 
2017. gada 8. februārī                    Nr.12 
 
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: Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja Alīda Jasmane. 

Sēdes darba kārtībā: 
1. Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka pārvēlēšanu. 
2. Par projektiem. 
3. Nākamās sēdes datuma un laika noteikšana. 

 
 

1. Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka pārvēlēšanu 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Marija Podnieka ierosina 

klātesošos izvirzīt jaunus kandidātus Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amatā, sakarā ar savas kandidatūras atcelšanu šim 
amatam.  

S.Štekele izsaka priekšlikumu par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāju ievēlēt J.Dombrovski. Padomes locekļi atbalsta šādu priekšlikumu. 

Balsošanā piedalās 11 balsstiesīgi padomes locekļi.  
Balsojums: „ par” – 10, „atturas” – 1, „atturas” – pret „nav” 
 
L.Kļaviņa-Lozda piedāvā kandidātus priekšsēdētāja vietnieka amatam. Viņa izvirza 2 

kandidātus – G.Smeili un J.Šaudiņu.  
Par G.Smeiļa kandidatūru. Balsošanā piedalās 11 balsstiesīgi padomes locekļi. Balsojums: 

“par” – 4; “atturas” – 1; “pret”- 6. 
Par J.Šaudiņa kandidatūru. Balsošanā piedalās 11 balsstiesīgi padomes locekļi. Balsojums: 

“par” – 6; “atturas” – 1, “pret” – 4.  
Padome nolemj:  
1) Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju no 08.02.2017. 

ievēlēt Juri Dombrovski. 



2) Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku no 
08.02.2017. ievēlēt Jāni Šaudiņu. 

 
2. Par plānotiem projektiem 

 
Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja Alīda Jasmane ziņo par plānotajiem projektiem  

atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Attīstības programmas rīcības virzieniem un 
uzdevumiem 2017. gadam:  

1) Ēkas Skolas ielā 24, Maltā energoaudits un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, 
paredzot pielāgot telpas ģimenes ārstu prakses vajadzībām, kā arī tehniskā projekta izstrāde ēkas 
rekonstrukcijai Brīvības ielā 6, Maltā; 

2) Kāpņu remonts pie Bērnu un jauniešu centra; 
3)  Maltas ezera krasta no stadiona puses izlīdzināšana; 
4)  Iekštelpu remonta darbiem Maltas bērnudārzā, muzejā, bērnu un jauniešu centrā, Maltas 

kultūras namā; 
4) Inventāra un mācību līdzekļu iegādei izglītības programmu apgūšanas nodrošināšanai 

izglītības iestādēs, kā arī materiālu iegādei kultūras pasākumiem muzejā, bibliotēkā un Maltas 
kultūras namā; 

5) Pašvaldības nekustamo īpašumu uzmērīšanai, ierakstam Zemesgrāmatā; 
6) Informatīvo stendu, Maltas robežas zīmes iegādei un uzstādīšanai, iegādes ciema 

teritorijas labiekārtošanai, bērnu hokeja laukuma pārnešanai, teritorijas iegaismošanai u.c. 
7) Atpūtas vietas ierīkošana vecākiem ar bērniem Skolas un Franča Trasūna ielu 

krustojuma tuvumā, brīvajā laukumā. 
8) Izsludināts iepirkums – Rēzeknes novada Maltas mūzikas skolas aprīkojuma 

modernizēšana (flīģeļa iegāde).  
 
Padome vienojas:  
pieņemt informāciju zināšanai un iesaka A.Jasmanei sniegt informāciju par plānotajiem 

projektiem «Maltas Ziņās», kas tiek publicētas “Vietējā Latgales Avīzē”. 
 
 

3. 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 
15.03.2017. plkst. 15.00. 

Padome vienojas: 
Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt 

15.03.2017. plkst. 15.00. 
 
Sanāksme beidzas plkst. 17.00 
 
 

Sēdes vadītājs ____________________________ J.Dombrovskis 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 
 

 


