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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) 

Maltas ciema iedzīvotājs Pēteris Kudrjavcevs. 

Sociālā darbiniece Anita Safonova. 

Maltas ciema iedzīvotājs Ivans Bebrišs. 

 

Sēdes darba kārtībā: 
1. Par Maltas ciema iedzīvotāja Pēteris Kudrjavceva sūdzības izskatīšanu. 

2. Par vientuļo pensionāru aprūpi Maltas pagastā. 

3. Par kandidātu izvirzīšanu apbalošanai Rēzeknes novada pašvaldībā. 

4. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 

 

1. Par Maltas ciema iedzīvotāja Pētera Kudrjavceva sūdzības izskatīšanu. 

 

Maltas ciema iedzīvotājs P.Kudrjavcevs ir vērsies Konsultatīvajā padomē ar 

sūdzību par mājas teritorijas applūšanu (adrese: 1. Maija iela 5) gājēju ietves nekvalitatīvas 

izveides dēļ. Pēc  tās izbūves ūdens notek tieši iedzīvotāju māju teritorijā, kas veicina 

piemāju teritoriju applūšanu, ūdens nenotek novadgravī. Ceļus projektējot, netika ņemti 

vērā dažādi virsmas līmeņi. 

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

Kļaviņa-Lozda, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla 

Mogiļnaja) vienojas:  

Nodot informāciju Maltas pagasta pārvaldes vadītājam V.Skudram ar ieteikumu 

vērsties pie VAS ”Latvijas valsts ceļi”, lai apsekotu un izvērtētu ceļa posmu, kas 

nenodrošina ūdens noteci, veicinot iedzīvotāju mājas teritoriju applūšanu.  

 

2. Par vientuļo pensionāru aprūpi Maltas pagastā. 

 

Sociālais darbinieks A.Safonova informē par vientuļo pensionāru aprūpi, aprūpes 

pabalstiem un esošajiem aprūpētājiem. Maltas pagastā ir 75 vientuļie pensionāri, 11 no tiem 

saņem aprūpes pabalstu, to piemaksā pie pensijas, ko pensionāri izmanto aprūpētāju 



apmaksāšanai. Darbojas viens  aprūpētājs, kurš aprūpē 4 pensionārus. Sociālie darbinieki 

regulāri apseko un apzvana vientuļos pensionārus.  

Maltas ciema iedzīvotājs I.Bebrišs aicina izglītības iestādēs pievērst lielāku 

uzmanību jaunās paaudzes tikumiskajai audzināšanai, uzsverot cieņas un izpalīdzības 

nozīmi pret vecāko paaudzi. I.Bebrišs piedāvā noorganizēt jauniešu grupiņu, kas veiktu 

brīvprātīgo darbu pie vientuļajiem pensionāriem.  

Maltas vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā L. Kļaviņa-Lozda 

informē, kas jau tiek veikts un kas tiek plānots akcijas “Labo darbu nedēļa” ietvaros. 

L.Kļaviņa-Lozda iepazīstina ar skolas tradicionālajiem pasākumiem, ko rīko Ziemassvētku 

un Lieldienu laikā. Skolas audzēkņi labprāt gatavo dāvanas un muzikālus priekšnesumus 

Maltas veselības un aprūpes centra “Malta” iemītniekiem. 

Maltas Bērnu un jauniešu centra metodiķe I.Bule ziņo par jauniešu iespējām 

iesaistīties brīvprātīgo darbā Rēzeknes novadā un Maltas Bērnu un jauniešu centrā. 

 

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

Kļaviņa-Lozda, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla 

Mogiļnaja) vienojas:  

Pieņemt informāciju zināšanai un nodibināt sadarbību starp izglītības iestādēm un 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta Maltas pagasta pārvaldes sociālajiem  

darbiniekiem. 

 

3. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada pašvaldībā. 

 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs J.Dombrovskis 

lūdz izteikt savu un Maltas pagasta iedzīvotāju viedokli par kandidātu izvirzīšanu Rēzeknes 

novada pašvaldībai uz apbalvošanu Valsts svētkos. Tiek izvirzīta H. Jakušonokas 

kandidatūra –pensionāru kluba vadītāja, Goda pilsone. 

Uz Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu Maltas pagasta iedzīvotājiem 

tiek izvirzīti apspriedei: 

1) Kondrovu ģimene; 

2) Elīna Prusaka; 

3) Alīda Jasmane; 

4) Anna Babre; 

5) Inta Bule. 

S. Štekele izsaka priekšlikumu: nākamgad Latvijas valsts simtgadi Maltas pagastā 

atzīmē 17.11.2018, bet  pateicībā par sava brīvā laika veltīšanu sabiedriskajām aktivitātēm 

Maltas kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem piedāvāt apmaksātu braucienu uz  

Rīgu  Latvijas valsts simtgades svinību kulmināciju 2018. gada 18. novembrī.  

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

Kļaviņa-Lozda, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla 

Mogiļnaja) vienojas:  

1) Jautājumu par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai iekļaut nākamās sēdes darba 

kārtībā; 

2)Informēt kultūras nama vadītāju E.Prusaku par S.Štekeles priekšlikumu – rast 

iespēju uzdāvināt Maltas kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem braucienu  uz Latvijas 

valsts simtgades svinību kulmināciju Rīgā 18.11.2018. 

 

 

 

 



 

 

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 01.11.2017. plkst. 15.00 Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes 

novads. 

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

Kļaviņa-Lozda, Sandra Štekele, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Alla 

Mogiļnaja) vienojas:  

1) Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi 

sasaukt 01.11.2017. plkst. 15.00 Skolas ielā 24, Maltā. 

2) Uz nākamo sēdi pieaicināt Maltas pagasta pārvaldes vadītāju Vitāliju Skudru. 

 

Sanāksme beidzas plkst. 17.15. 

 

Sēdes vadītājs ____________________________ J.Dombrovskis 

 

Protokoliste ______________________________I.Bule 

 


