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Padomes sapulce atklāta plkst.15.00 

Skolas ielā 24, 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) 

 

Pieaicinātās personas:   

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada pašvaldībā. 

2. Par valsts svētku svinēšanu 18.11.2017. Maltas kultūras namā. 

3. Par 1. Maija iela 5. mājas teritorijas applūšanas risinājumu. 

4. Par Maltas pagasta Kapsētu  apsaimniekošanas noteikumiem. 

5. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 

1. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada pašvaldībā. 

 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis atkārtoti 

lūdz padomes locekļus izteikt savu un Maltas pagasta iedzīvotāju viedokli par kandidātu 

izvirzīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai uz apbalvošanu Valsts svētkos.  

Tiek izvirzīti: 

1) Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja Alīda Jasmane – lielu ieguldījumu devusi 

Maltas pagasta un ciema infrastruktūras attīstībā, kvalitatīvi veikusi organizatora pienākumus  

svinību „Maltai 80” plānošanā un izpildē u.c. 

2) Maltas pagasta uzņēmējs Gunārs Smeilis – uzņēmējs, Maltas pagasta aktivitāšu sponsors 

un atbalstītājs.   

3) Maltas bērnu un jauniešu centra metodiķe, jauniešu neformālā klubiņa „Kāpnes” 

vadītāja  Inta Bule – bērnu un jauniešu brīvā laika organizatore, brīvprātīgā darba un neformālās 

izglītības popularizētāja Maltas pagastā. 

Maltas pagasta pārvaldes apbalvojuma piešķiršanai vēl tiek pieteikti: Elīna Prusaka, Pēteris 

Šostaks, Skaidrīte Svikša, Anna Babre, Anatolijs Pavļukevičs, Aina Tjarve, Jadviga Jakušenoka. 

 

Padome (Juris Dombrovskis, Inta Bule, Larisa Borisova, Sandra Štekele, Marija Trusova, 

Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš) vienojas:  



par A.Jasmanes, G.Smeiļa un I.Bules kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada 

pašvaldībai no Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes. 

 

2. Par valsts svētku svinēšanu 18.11.2017. Maltas kultūras namā. 

 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs V.Skudra informē par valsts svētku svinēšanu Maltas 

kultūras namā, kurš notiks tradicionāli 18.novembrī plkst. 18.00. Maltas pagasta pašdarbnieku 

koncertu papildinās arī viesi no Valmieras teātra – dziedošie aktieri. 

Padome (Juris Dombrovskis, Inta Bule, Larisa Borisova, Sandra Štekele, Marija Trusova, 

Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš) vienojas:  

pieņemt informāciju zināšanai un informēt iedzīvotājus par Valsts svinību norisi. 

 

 

3. Par 1. Maija iela 5. mājas teritorijas applūšanas risinājumu. 

 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs V.Skudra informē, kas ir paveikts Maltas ciema 

iedzīvotāja P.Kudrjavceva  mājas teritorijas applūšanas risināšanā.  

Voldemārs Stirāns – VAS “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas 

vadītājs ir apsekojis esošās problēmas vietu un konstatējis, ka ir atrasts  risinājums,  izmantojot 

specifiskus materiālus. Esošajām notekām ir 5 gadu garantija. Pavasarī tiks apsekoti ceļa būves 

defekti, kas tiks arī novērsti. 

Padome (Juris Dombrovskis, Inta Bule, Larisa Borisova, Sandra Štekele, Marija Trusova, 

Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš) vienojas:  

pieņemt informāciju zināšanai un informēt 1.Maija ielas 5. mājas iedzīvotāju   

P.Kudrjavcevu par problēmsituācijas risinājumu. 

 

4. Par Maltas pagasta kapsētu  apsaimniekošanas noteikumiem. 

 

V.Skudra informē par saistošajiem noteikumiem „Rēzeknes novada Kapsētu 

apsaimniekošanas noteikumi”, kas regulē kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtību Rēzeknes 

novadā. Rozentovas un vecticībnieku kapi ir Maltas pagasta pašvaldības īpašumā esoša zeme. Bet 

pareizticīgo kapi  ir privātīpašums. Apbedīšana ir iespējama tikai ar atļaujas piešķiršanu. Ja 

apglabā bez atļaujas, var tikt ierosināta administratīvā lieta. Ir iespējama arī vietas rezervēšana par 

attiecīgu samaksu. 

Padome (Juris Dombrovskis, Inta Bule, Larisa Borisova, 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 

06.12.2017. plkst. 15.00  Maltas pirmskolas izglītības iestādē „Dzīpariņš”. 

Padome (Juris Dombrovskis, Inta Bule, Larisa Borisova, Sandra Štekele, Marija Trusova, 

Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš) vienojas: 

Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt 

06.12.2017. plkst. 15.00 Maltas PII „Dzīpariņš”. 

 

Sanāksme beidzas plkst. 17.15. 

 

Sēdes vadītājs ____________________________ J.Dombrovskis 

 

Protokoliste ______________________________I.Bule 


