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Ievads 
 

Maltas pagasta teritorijas attīstības programma ir Maltas pagasta padomes 
turpmākās attīstības politika līdz 2013. gadam. 
Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma ietver: 
- pārskatu par esošo situāciju, 
- SVID analīzi, 
- iedzīvotāju aptaujas kopsavilkumu, 
- pagasta attīstības tendences, 
- vadlīnijas teritorijas plānojumam. 
 

Maltas pagasta teritorijas attīstības programmas izstrādi ir veikusi SIA 
“Reăionālie projekti” saskaĦā ar 2000. gada 20. jūlij ā noslēgto līgumu Nr. PAK1–M-
01/00   par  “Maltas pagasta Teritorijas attīstības programmas izstrādi”. 

Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma izstrādāta, SIA “Reăionālie 
projekti” sadarbībā ar Maltas pagasta padomi. Izmantota Maltas pagasta padomes sniegtā 
informācija par pašvaldību, kā arī statistikas dati. Darba gaitā Maltas pagasta padomē tika 
organizētas vairākas tikšanās ar darba grupu (6.09.2000., 17.10.2000., 1.02.2001.), kas 
tika izveidota šī darba izstrādes gaitā. Tās sastāvā ietilpst Maltas pagasta padomes 
priekšsēdētājs V. Skudras kungs, deputāti, pašvaldības darbinieki, vietējie uzĦēmēji un 
aktīvākie pagasta iedzīvotāji. Īpaša pateicība Maltas pagasta  ekonomistei -  plānotājai 
Al īdai Jasmanei par liela darba ieguldījumu un ieinteresētību, izstrādājot Maltas pagasta 
Teritorijas attīstības programmu. 
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MMMMALTAS PAGASTA ESOŠĀSALTAS PAGASTA ESOŠĀSALTAS PAGASTA ESOŠĀSALTAS PAGASTA ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTURO SITUĀCIJAS RAKSTURO SITUĀCIJAS RAKSTURO SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMSJUMSJUMSJUMS    
 

1. Pašvaldības novietojums laikā un telpā1. Pašvaldības novietojums laikā un telpā1. Pašvaldības novietojums laikā un telpā1. Pašvaldības novietojums laikā un telpā....    
 
1.1. Ăeogrāfiskais novietojums 
 

Maltas pagasts atrodas Rēzeknes rajona dienvidu daĜā 21 km attālumā no 
Rēzeknes un 210 km attālumā no Rīgas.  

Vēsturiski Maltas pagasts atrodas Latgales novadā, ăeogrāfiski Latvijas austrumu 
daĜā. Pašvaldība robežojas ar Rēzeknes rajona FeimaĦu, Pušas, MākoĦkalna, Lūznavas 
un Silmalas pagastu. Skatīt attēlu nr.1 

Pagasts atrodas  izdevīgā ăeogrāfiskā stāvoklī: 
� Maltas ciemu šėērso automaăistrāle Sanktpēterburga – ViĜĦa; 
� pašvaldības teritoriju šėērso dzelzceĜš Sanktpēterburga – Varšava ar dzelzceĜa 

staciju Malta; 
� caur Maltas pagasta teritoriju tek upe Malta; 

Attālumi līdz lielākajām Latgales novada pilsētām: Daugavpils – 71 km, Ludza – 
47 km, Krāslava – 62 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. attēls. Maltas pagasts Rēzeknes rajonā. 
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1.2. Vēsturiskā attīstība 
 
Maltas ciems līdz 1936. gadam tika dēvēts par Borovaju, savukārt pagasta 

nosaukums līdz 1925. gadam bija – Rozentovas pagasts. 
18. gs. sākumā Rozentovas muiža piederēja vācu muižniekam A. Falkerzāmam, 

18. gs. beigās - poĜu muižniekam Šadurskim. 1784. gadā uz muižas zemes bija 76 
zemnieku saimniecības ar 550 zemniekiem. Līdzās lauksaimniecībai, vīrieši nodarbojās 
ar dravniecību, bet sievietes – ar aušanu. 

19. gs. otrajā pusē Rozentovas muiža kĜuva par poĜu muižnieka BogomoĜeca 
īpašumu. Galvenā nodarbošanās saimniecībā bija piena lopkopība, piena produkti tika 
eksportēti. 

Ap 1836. gadu tika uzbūvēta Pēterburgas – Varšavas šoseja, vēlāk – 1861. gadā 
tika atklāta dzelzceĜa līnija Pēterburga – Varšava. 

Veidojās jauna apdzīvota vieta - Borovaja, kas bija izdevīgā ăeogrāfiskā vietā – 
pie četru ceĜu krustojuma un dzelzceĜa. Šajā laikā tika būvētas Borovajas ciema pirmās 
mājas – zirgu pasta stacija ar iebraucamo sētu un krogu. Tā bija pirmā mūra māja 
ciematā, vēlāk parādījās tirgotavas un veikali. 

Pie dzelzceĜa līnijas, netālu no muižniekam Antonovam piederošās zemes tika 
uzcelta dzelzceĜa stacija Antonopole, tagad Malta.  

No 1908. gada līdz 1910. gadam no Rozentovas muižas līdz Antonopoles stacijai 
uzbūvēja labu ceĜu no bruăakmeĦiem, pa kuru Rozentovas muižā saražotos piena 
produktus (sieru) nogādāja stacijā un tālāk transportēja galvenokārt uz Pēterburgu. 

Maltas pagasta teritorija uz 1880. gadu ietilpa Rēzeknes apriĦėi un liela daĜa 
pašreizējās teritorijas ietilpa tajā laikā sauktajā Rozentovas pagastā, kurš 1925. gadā tika 
pārdēvēts par Maltas pagastu. 

1936. gadā, kad Borovajas ciems tika pārdēvēts par Maltu, šajā apdzīvotajā vietā 
bija 139 mājas ar 715 iedzīvotājiem, vairāki desmiti tirgotavu, kas galvenokārt piederēja 
ebrejiem. Ievērojams bija iknedēĜas tirgus. Malta bija lielākais ciems Rēzeknes apriĦėī. 
Tajā bija Romas katoĜu baznīca, pareizticīgo baznīca, vecticībnieku lūgšanu nams, ebreju 
sinagoga un divas pamatskolas. Turpmākajos gados Maltas ciemā notika straujš 
iedzīvotāju skaita pieaugums. Skat. attēlu nr.1.2. 

1.2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiĦas Maltas ciemā no 1936.g. līdz 1967.g  
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Uz 1939. gadu Maltas pagasts aptvēra ievērojami lielākas zemju platības. DaĜa 
kādreizējās Maltas pagasta teritorijas ietilpst MākoĦkalna pagastā, Lūznavas pagastā, 
FeimaĦu pagastā un Silmalas pagastā. Jāpiebilst, ka vairums nosaukto pašvaldību ir 
izveidojušās padomju gados.   

1.3. attēls. Maltas pagasta teritorija 1939. gadā [10] 

1.4. attēls. Maltas pagasta teritorija 1991. gadā [10] 
 

Pēc 1947. gada datiem, Maltā bija 1408 iedzīvotāji, no tiem 609 strādnieki un 
kalpotāji, 214 zemnieki, 13 amatnieki. Zemes kopējā platība šajā laikā bija – 173,8 ha, no 
kuriem 98,4 ha – aramzeme un 16 ha dārzi. Iedzīvotājiem piederēja 19 zirgi. Lielākā daĜa 
namu (77) piederēja privātīpašniekiem, valsts īpašumā bija 37 nami. Maltā bija trīs 
veikali, bufete, tējnīca, maizes ceptuve, vidusskola, bibliotēka, kinoteātris, slimnīca un 
iedzīvotājus apkalpoja divi ārsti. 

Šajā laikā Maltā pastāvēja sekojošas iestādes un uzĦēmumi: izpildkomiteja, ciema 
padome, graudu sagādes kantoris, linu sagādes kantoris, siena sagādes kantoris, pasts, 
patērētāju biedrība, aptieka, dzirnavas, artelis, vidusskola, kurlmēmo skola, ceĜu daĜa, 
dzelzceĜa kantoris, mežniecība, jēlādu sagādes kantoris.  

Svarīgs laika posms Maltas izaugsmei bija no 1950. gada līdz 1967. gadam. No 
1950. gada līdz 1959. gadam  Malta bija rajona centrs. Šajā laikā notika intensīva 
celtniecība – tika atjaunots kultūras nams (celts 1939. gadā kā Aizsargu nams), uzcelta 
pienotava, rūpniecības kombināts, slimnīca un skola. Līdz 1967. gadam tika uzceltas 332 
individuālās mājas ar 381 dzīvokli. 
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1.3. Dabas un klimatiskie apstākĜi [4,7] 
 

Reljefs 
Maltas pagasts atrodas Latgales augstienes centrālajā daĜā. Atbilstoši Latvijas 

fizioăeogrāfiskās rajonēšanas shēmai, teritorija galvenokārt iekĜaujas Latgales augstienes 
Maltas pazeminājumā, kurš stiepjas 42 km ZR - DA virzienā ar vidējo platumu 10 km un  
lielāko platumu 21 km. Maltas pagasta teritorija atrodas Maltas pazeminājuma centrālajā 
platākajā daĜā. Nelielā teritorijā pagasta dienviddaĜā iestiepjas arī Latgales augstienes  
FeimaĦu pauguraine, bet ziemeĜaustrumos –  Latgales augstienes Rāznavas pauguraine.  

Maltas pazeminājums atrodas uz pamatiežu Latgales pacēluma, kuru veido 
augšdevona Daugavas svītas (Z daĜā) un Salaspils un PĜaviĦu svītas (D daĜā) 
karbonātiskie ieži (dolomīti, dolomītmerăeĜi, vietām māli). Tā virsa lēzeni paceĜas no 100 
m vjl. ZR daĜā līdz 120 m vjl DA daĜā . Pamatiežus sedz kvartāra nogulumu sega, kuru 
veido galvenokārt glacigēnie (smilšmāls, mālsmilts) un fluvioglaciālie (smilts, grants) 
nogulumi, un vietām arī limnoglaciālie (smilts, aleirīti) nogulumi un nelielas, plānas 
aluviālo, purvu, ezeru nogulumu iegulas. Kvartāra nogulumu biezums virzienā no ZR uz 
DA palielinās no ~ 20 m līdz 60 m, bet zem augstākajiem pauguriem pārsniedz 80 m.  

Maltas pazeminājums aizĦem Maltas glaciodepresiju, kas atdala Rundēnu (ZA) 
un FeimaĦu glaciopacēlumu (DR). Reljefs galvenokārt ir lēzeni paugurains un ir izplatīti 
sīki morēnas pauguri. DA virzienā reljefs pakāpeniski paaugstinās un parādās 
vidējpauguru un atsevišėu lielpauguru masīvi, kuru orientācija ir subparalēla Maltas upes 
ielejai. 

Dominējošās zemes virsas absolūtā augstuma atzīmes Maltas pagastā ir 160 – 180 
m vjl. Augstākais punkts – Zvona kalns (206 m vjl.) atrodas pagasta teritorijas 
dienvidaustrumos.  

Plašākajās starppauguru ieplakās ar apgrūtinātu noteci ir izveidojušies purvi.  
 
Klimats 
Atrašanās Latgales augstienē ar artikulētu reljefu un samērā lielais attālums no 

Baltijas jūras nosaka arī klimatiskos apstākĜus teritorijā. Klimats ir mēreni kontinentāls. 
Salīdzinājumā  ar Latvijas piejūras rajoniem, Latgales augstienē ir izteiktākas gaisa 
temperatūras svārstības – ziemas ir aukstākas, vasaras siltākas, kā arī par 3 – 4 nedēĜām 
īsāks bezsala periods.  

Valdošie ir rietumu, dienvidrietumu vēji. Maltas pazeminājumā gada vidējā 
temperatūra ir 5,7° C, siltākais mēnesis jūlijs (vidējā temperatūra 17,5° C), aukstākais 
februāris (vidējā temperatūra -7° C). Aktīvo temperatūru summa 2000 C. Veăetācijas 
perioda ilgums (vidējā gaisa temperatūra virs 5° C) 179 dienas. Bezsala  periods 145 
dienas. NokrišĦi ~ 750 mm gadā. Vidējais sniega segas biezums ir 30 cm un tā saglabājas 
110 - 115 dienām gadā. 

Teritorijā ir vērojamas arī mikroklimatiskās atšėirības. Paugurainais reljefs, 
mežaudzes, upju ielejas kā arī citi faktori izraisa dažādus klimatisko apstākĜus vietās, kas 
viena no otras nav tālu. Tā piemēram, pauguru dienvidu virziena nogāzes ātrāk iesilst un 
ir pasargātas no aukstajiem vējiem, mežu iekšienē sniegs saglabājas ilgāk un augsne 
lēnāk iesilst, upju ielejās raksturīgas agrākas salnas un zemākas temperatūras. 

Šie visi dabas un klimatiskie apstākĜi ir  jāĦem vērā, veicot saimniecisko darbību 
teritorijā. 
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1.4. Zemes, augšĦu raksturojums 
 
Maltas pagasta kopējā platība ir 8983 ha. 4486,6 ha jeb 49,9% aizĦem 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kuras vislielāko īpatsvaru sastāda aramzeme 
(2556,8 ha). PĜavas un ganības aizĦem līdzīgas platības (attiecīgi 9943,5 ha un 953 ha). 
33,3 ha pagastā ir augĜudārzi.  

42,7 % lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību ir meliorētas.  
Meži aizĦem trešdaĜu pašvaldības platības, savukārt krūmāju aizĦemtās platības 

sastāda 577,6 ha. Jāpiebilst, ka, nenotiekot intensīvai lauksaimnieciskajai ražošanai, ar 
krūmājiem apaugošās teritorijas pēdējos gados palielinās, aizaug arī kvalitatīvas, 
meliorētas lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības. 

1.5. attēls. Maltas pagasta zemju sadalījums [21] 
 
Maltas pagastā ir nelielas platības, kas nav pieprasītas – 27,1 ha, no kuriem 25,3 

ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  
1430,3 ha zemju atrodas valsts pārvaldes institūciju lietojumā. Šīs platības 

galvenokārt aizĦem meži  (1079,5 ha), ūdeĦi (220 ha) un ceĜi (128,7 ha). 
Pašvaldības lietojumā atrodas 2344,6 ha lielas platības, no kurām 1607,3 ir 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 318,5 ha meži, 220,5 ha krūmāji, 0,6 ha purvi, 
11,2 ha zem ūdeĦiem, 113,5 ha ceĜi un 25,9 ha, ko aizĦem pagalmi un būves.  

Maltas pagasta pašvaldības īpašumā (reăistrētas Zemes grāmatā) ir samērā 
nelielas platības – 13,4 ha. 
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1.6. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums. [21] 
 

 Augsnes  
 AugšĦu sega ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka zemes lietojuma veidu 
diferenciāciju, kā arī augu seku maiĦu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. 

Maltas pagasts iekĜaujas Austrumlatvijas pauguraino augstieĦu augšĦu rajonā (pēc 
K. Brīvkalna Latvijas augšĦu rajonēšanas shēmas). 

Pārsvarā pagasta teritorijā ir sastopami paugurainēm raksturīgie augšĦu kompleksi 
-  velēnu stipri un vidēji podzolētās, kā arī velēnu podzolētās erodētās augsnes, 
uznesumos un ieplakās arī velēnu glejaugsnes un velēnpodzolētās glejaugsnes. Purvainās 
vietās ir kūdras augsnes, bet morēnu pauguru nogāzēs - uznesumu augsnes. Starp augsnes 
tipiem dominē velēnu podzolētās un kultūraugsnes (66,8 %). Procentuālo sadalījumu pa 
augsnes tipiem Maltas pagastā skatīt 1.7. attēlā. 

1.7. attēls. AugšĦu tipi Maltas pagastā 
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66,8%

Vidēji un stipri erodētas 
augsnes

3,7%
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Lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes mehāniskajā sastāvā dominē 
smilšmāls (53,5 %). Augsnes ir piemērotas graudaugu, kartupeĜu un linu audzēšanai, kā 
arī kultivēto ganību ierīkošanai. 18,4 % lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes 
cilmieži ir smilts un grants, 11,1 % mālsmilts un 17 % - kūdra.  
 Viens no galvenajiem augsnes auglības rādītājiem ir organisko vielu (humusa) 
saturs. No organisko vielu satura augsnē ir atkarīgi augu barības vielu krājumi, augsnes 
adsorbcijas spēja, augsnes fizikālās un ėīmiskās īpašības. Vidējais organisko vielu saturs 
Latvijas augsnēs nav augsts (1,83%). Vēlamais  humusa saturs lauksaimniecības augsnēs 
ir virs 2,3 %. Maltas pagastā augšĦu īpatsvars ar Ĝoti zemu (< 1,5 %) organisko vielu 
saturs ir 13,8 % lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnēs. No 1,6 līdz 2,0 % 
organisko vielu ir 33,7 %, no 2,1 līdz 3 % organisko vielu - 27,5 %, no 3,1 līdz 4 % 
organisko vielu - 3,6 %, no 4,1 līdz 10,0 % organisko vielu - 3,2 %, no 10,0 līdz 20,0 % 
organisko vielu - 1,2 % un virs 20,0 % organisko vielu - 17 % pagasta lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju augsnēs. Organisko vielu satura uzturēšanai un palielināšanai 
nepieciešama ilggadīga agrotehnisko un agroėīmisko pasākumu veikšana.  

Augsnes auglību raksturo arī augsnes reakcija. Augsnes reakcija ietekmē augsnes 
mikroorganismu darbību, kā arī nosaka barības vielu uzĦemšanu. Augsnēs ar skābu 
augsnes vides reakciju veidojas viegli šėīstošie savienojumi un notiek to pastiprināta 
izskalošana no virskārtas dziĜākos augsnes horizontos un gruntsūdeĦos. AugšĦu 
paskābināšanās veicina augsnes sablīvēšanos un eroziju, augsnes un ūdens piesārĦošanos. 
Kultūraugu lielākajai daĜai optimālais pH ir lielāks par 6.0. Maltas pagastā šāda augsnes 
reakcija (pH > 6) ir 41,4  % lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnēs. Stipri skābas 
(pH < 5,6) ir 29,1 % un vāji skābas (pH 5,6 - 6,0) - 29,5 % lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju augsnes. Lai saglabātu un uzlabotu augsnes kvalitāti, tās ir nepieciešams kaĜėot.  

Latvijas augsnes pēc savas izcelsmes ir nabadzīgas ar minerālajām augu barības 
vielām, it sevišėi ar fosforu un slāpekli. Maltas pagastā augsts un Ĝoti augsts fosfora 
saturs ir tikai 23,4 %, vidējs fosfora saturs - 29 %, bet zems un Ĝoti zems - 47,6 % tīrumu. 
Kālija saturs augsts un Ĝoti augsts ir 23,1 %, vidējs - 45,3 % un zems - 31,6 % 
lauksaimniecībā izmantojamo augšĦu. 
 Pēc iekultivēšanas pakāpes lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Maltas 
pagastā sadalās sekojoši - labi iekultivēti ir 24,0 %, vidēji - 28,3 %, vāji - 43,2 un Ĝoti vāji 
- 4,5 % no lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatības. [11]  
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1.5. Meži 
 

Meži Maltas pagastā aizĦem 2873,8 ha jeb 32 % no pagasta teritorijas 
kopplatības.  
 Dabas un vēsturiskie apstākĜi noteikuši nevienmērīgu mežu platību sadalījumu 
teritorijā.  Pārsvarā meži ir izvietojušies pagasta dienvidaustrumu un austrumu daĜā, kā 
arī Maltas upes labajā krastā no Maltas līdz Leimanišėiem.  Galvenokārt ir izplatīti 
skujkoku meži.  Skuju koki aizĦem 1819,6 ha jeb 64 %no kopējās ar mežu apklātās 
zemes (t.sk. priede - 1213,2 ha jeb 43 % un egle - 606,4 ha jeb 21 %), bet mīkstie lapu 
koki aizĦem 1002,8 ha jeb 36 % no kopējās ar mežu apklātās zemes (t.sk. bērzs - 783,3 
ha jeb 28 %, melnalksnis -27,1 jeb 1 %, apse - 46,0 ha jeb 2 %, baltalksnis - 146,3 ha jeb 
5 % un vītols - 0,1 ha). [7,19] 

Dominējošo koku sugu procentuālo sadalījumu Maltas pagasta teritorijā augošajos 
mežos skatīt 1.8. attēlā. 

1.8. attēls. Dominējošo koku sugas (%) 
 
Maltas upe un Kozupka (Kazupe), kā arī teritorijai piegulošie ezeri, atslogo meža 

platības no liekajiem virsūdeĦiem. 
 Maltas pagasta meži atrodas Rēzeknes virsmežniecības Maltas mežniecības 
uzraudzībā.  

Pēc īpašuma piederības teritorijas meži sadalās sekojoši: 
� kopā īpašumā atrodas 1186,4 ha mežu platības (t.sk. fizisko personu īpašumi 

- 1182,2 ha un  juridisko personu īpašumi - 4,2 ha), 
� kopā lietojumā atrodas 1686,5 ha mežu platības (t.sk. fizisko personu 

lietojumi - 498,1 ha, juridisko personu lietojumi - 4,2 ha, pašvaldības 
lietojumi - 178,2 ha, valsts pārvaldes institūciju lietojumi - 1006 ha) 

� brīvā valsts zeme (meži) - 0,9 ha.    
Meža apsaimniekošanas iespējas un ceĜu stāvoklis tajos ir apmierinošs. Vietējās 

koksnes patērētāji ir MRS kokapstrādes cehs, Maltas uzĦēmumi un vietējie iedzīvotāji, kā 
arī daĜēji saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. 
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1.6. Ūdensteces, ūdenstilpnes, purvi 
 

Hidrogrāfisko tīklu Maltas pagasta teritorijā veido Daugavas lielbaseina upes un 
ezeri.   

 
Ezeri 
Teritorijā atrodas 9 ezeri - Černostes, Griščatu, ŠpēĜu (ŠpieĜu),  Sauliku (Maltas), 

ěaudiĦu, Pušankas, Tulinska, LuboneĦš un Šėierzlata (ŠėierzlatiĦa) ezers. No tiem tikai 
divi - Černostes  un ŠpēĜu ezers - ir lielāki par 10 ha.  

Lielākais ezers - Černostes ezers ir izvietojies pagasta dienvidrietumos FeimaĦu 
paugurainē, 163 m vjl. Tā platība ir 2,13 km², kopā ar salu 2,14 km². Garums 2,1 km (Z-
D), lielākais platums 1,4 km. Vidējais ezera dziĜums 1,9 m, lielākais 8 m. Baseins 5,8 
km². [4,19] 

Sīkāku Maltas teritorijā esošo ezeru raksturojumu skatīt 1.1. tabulā. 
 

1.1. tabula. Ezeri Maltas pagastā  

Ezera 
nosaukums 

Platība 
(ha) 

DziĜums 
(m) 

Statuss Raksturojums 

Černostes  213,3 
(kopā 
ar salu 
214,3) 

8 publiskais � vidū sala 
� ovāla ezerdobe 
� smilšaina (A), daĜēji purvaina (DR) 

piekraste 
� slīpi, lēzeni krasti 
� uzĦem meliorācijas tīkla ūdeĦus 
� eitrofs ezers 
� dibens dūĦains (sapropeĜa slānis 3,5 

m) 
Griščatu  5,1 * privātais � purvaina piekraste (lielākā daĜa) 
ŠpieĜu  17,2 * privātais � purvaina piekraste (lielākā daĜa) 

� smilšaini, lēzeni krasti 
� ir hidrotehniskās būves, var regulēt 

ūdens līmeni 
ěaudiĦu  2,3 * a/s “Latvijas 

valsts meži” 
� purvaina piekraste  
� divkārša   ezerdobe 
� atrodas meža vidū 

Pušankas  1,5 ~ 5 privātais � aizauguši krasti 
Tulinska  4,5 * privātais � daĜēji purvaina piekraste 
Maltas 
(Sauliku) 

4,5 * pašvaldības � purvaina piekraste  

LuboneĦš  2,3 * privātais nav apsekots 
Šėierzlata 
(ŠėierzlatiĦa) 

3,0 * a/s “Latvijas 
valsts meži” 

nav apsekots 

LīdaciĦu 1,5 * a/s “Latvijas 
valsts meži” 

nav apsekots 

* - nav informācijas 
Maltas pagasta ezeros mīt līdakas, zandarti, asari, ėīši, karūsas, karpas, līĦi, 

raudas, zuši, plauži u.c. zivju sugas. Černostes ezers tiek apzvejots.  
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 Upes, strauti  
 Caur Maltas pagasta teritoriju tek vairākas ūdensteces (upes un strauti) – Maltas 
upe, AinaseĦš (Ainas strauts), Kozupka, Mozgupe (Mazā Liska), kas tek pa robežu ar 
Silmalas pagastu, kā arī citas mazākas ūdenstecītes.  

Lielākā no tām – 
Maltas upe, Maltas 
pagasta sasniedz savā 
vidustecējumā un to   
šėērso ziemeĜrietumu – 
dienvidaustrumu 
virzienā. Maltas upe ir 
Rēzeknes upes kreisā 
krasta pieteka. Tā iztek 
no Salāju (Solovju) ezera, 
kas atrodas Andrupenes 
pagastā un uzĦem ūdeĦus 
no    daudziem    Latgales  

 
augstienes centrālās daĜas ezeriem. Maltas upes garums ir 105 km (agrāk 115 km), 
baseins 876 km² (733 km²), gada notece 0,18 km³ (0,164 km²), kritums 97 m (0,9 m/km).  

Pagasta teritorijā Maltas upei ir viens no mazākajiem relatīvajiem kritumiem 
(<0,5 m/km), jo 32 km garais Maltas upes posms no Baldas ietekas līdz Liskas ietekai ir 
regulēts. Uz ziemeĜiem no Maltas upes gultne ir novirzīta pa agrākajiem smilšu 
karjeriem, bet vecgultne palikusi kreisajā krastā. Pa Maltas upes labā krasta pieteku 
Kozupi (Kozupka), kad ir augsts ūdens līmenis, pieplūst daĜa noteces no Zosnas un pat 
Rāznas ezera. To regulē Maltas - Ezernieku ceĜa caurteka.  

Agrāk Maltas upe ietecēja Lubānas ezerā, 1966.gadā pa Maltas - Rēzeknes kanālu 
upe tika novadīta uz Rēzeknes lejteci. [4] 

Ūdensteču garumu Maltas pagasta teritorijā skatīt 1.2. tabulā. 
 

        1.2. tabula. Ūdensteces (upes, strauti) Maltas pagastā  
Ūdensteces nosaukums Garums Maltas pagasta 

teritorijā (km) 
Kopējais garums 

(km) 
Maltas upe 13,4 105 
AinaseĦš (Ainas strauts) 4 (regulētais posms) * 
Mozgupe (Mazā Liska) 4,4 * 
Kozupka 2,5 * 
* - nav informācijas 

 
Mākslīgās ūdenskrātuves (dīėi) 
Lielākā daĜa mākslīgo ūdenskrātuvju (dīėu) padomju saimniecības “Garkalni” 

pastāvēšanas laikā tika mākslīgi veidotas appludinot pĜavas. Dīėi tika izmantoti zivju 
(karpu, karūsu, līĦu) audzēšanai. Pašlaik daĜa  dīėu ir privātīpašumā, bet daĜa  lietojumā. 

Sīkāku mākslīgo ūdenskrātuvju (dīėu) raksturojumu skatīt 1.3. tabulā. 
 
 
 



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 15 

1.3. tabula. Mākslīgās ūdenskrātuves (dīėi) Maltas pagastā 
Atrašanās 

vieta 
Platība 

(ha) 
Īpašuma veids Raksturīgākās zivju sugas 

Drozdovka 20,3 privātīpašums (I. Safonovs) karpas , karūsas 
Leimanišėi 9,5 lietojumā (I. Zaikovskis) karpas 
ŠpēĜi  6,7 privātīpašums (K. Belajs) līĦi, karpas, karūsas 
Leimanišėi 1,5 lietojumā ( J. Taškāns) karpas 
Locukolns 5 privātīpašums ( P. Rukmons, 

A. Kancāne) 
karpas , karūsas 

Griščati*   1,5 Uz pašvaldības zemes  
Maltā 1,2 privātīpašums  ( V.Skudra) karpas 
Leimaniški 0,9 Privātīpašums (A. Višėers) karūsas 
*  - netiek izmantots , stipri aizaudzis 
 

Purvi 
Plašākajās starppauguru ieplakās ar apgrūtinātu noteci ir izveidojušies purvi, kas 

pašvaldības teritorijā aizĦem  33,4 ha jeb 0,4 % no pagasta zemes kopplatības. [4,19] 
Pagasta teritorijā nav lielu purvu platību. Sastopamās purvainās platības ir 

nelielas: 
- Maltā - Sauliku ezera  krasti,  
- Vertukšnes ezera krasta daĜa uz robežas ar Lūznavas pagastu no Dupinu 

sādžas puses, 
- starp Dzeniškiem un Brīžgoniem daĜēji bojātas meliorācijas sistēmas ietekmē 

izveidojusies purvaina platība ~ 0,5 ha, 
- Lapatišku sādžā uz robežas ar FeimaĦu pagastu ~ 0,5 ha, 
- Strodu sādžas tuvumā uz robežas ar Pušas pagastu ~2,2 ha, 
- nelielas purvainas platības Skutānos, Barauhā, Zagajevkā, 
- pie ŠpieĜu ezera no notekgrāvja puses, 
- Kozupkas upes tuvumā pie robežas ar Kaunatas pagastu. 
Pārējās agrāk bijušās purvu platības ir meliorētas. 
Visas purvainās platības ir caurejamas, necaurejamu purvu pagasta teritorijā nav. 
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1.7. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums 
 

Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma 
attīstībai nepiecienāmajiem resursiem.   

Dabas mantojums 
Maltas pagasts nav bagāts ar īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, tomēr 

Latgales augstienes centrālajai daĜai raksturīgais paugurainais reljefs, Maltas upe ar 
savām pietekām, ezeri un mežu teritorijas veido daudzveidīgas un vizuāli pievilcīgas 
dabas ainavas teritorijā.  

Pagasta teritorijā aug 7 vietējās nozīmes dižkoki. To sīkāku raksturojumu skatīt 
1.4. tabulā.  

 1.4. tabula. Vietējās nozīmes dižkoki 
Dižkoka nosaukums 
 

Atrašanās vieta Raksturojums 

Parastā kĜava Maltas pag., 100 m DR 
virzienā no Garkalnu 
sādžas  

� perimetrs krūšu augstumā 3,1 m 
� augstums 25m 
� ainaviskums - labs 

Parastā goba Maltas pag., Zamostjē, 
Maltas mežniecības 
tuvumā 

� augstums 28m 
� vecums ~ 200 gadi  
� perimetrs krūšu augstumā 3,4m 
� ainaviskums - labs 

Parastais ozols Maltas pag., Maltā 
Andrupenes ielā 71, 40 
m attālumā no mājas 

� augstums 35 m 
� perimetrs krūšu augstumā 3,9m 
� vecums 250 gadi 
� veselības stāvoklis - labs 

Parastais osis Maltas pag., Maltā,  
Andrupenes ielā 71,  10 
m Z virzienā no mājas  

� augstums 30m  
� perimetrs krūšu augstumā 3,4m 
� vecums ~ 250 gadi 
� uz stumbra zibens pēdas 

Parastā liepa Maltas pag., Zamostjē, 
mājas pagalmā 

� augstums 19m  
� perimetrs krūšu augstumā 3,5m 
� vecums ~ 150 gadi 
� ir dobums 
� ainaviskums- viduvēji labs 

Parastā priede Maltas pag., Maltā, 1. 
Maija ielā 85, ceĜmalā 

� augstums 15 m  
� perimetrs krūšu augstumā 0,85 m  
� vecums ~ 30 gadi 
� stumbram 6 m lokveida noliekums 
� ainaviskums - izcils 

Parastā priede Maltas pag., Rozentovas 
sādžā, ceĜa malā 

� augstums 25m 
� perimetrs krūšu augstumā 2,7m 
� vecums ~ 200g. 
� uz stumbra zibens pēdas 
� ainaviskums - labs 

Parastā egle Maltas pag. Maltas 
mežniecības Baldas 
apgaitā, ceĜa malā 

� augstums 39m 
� perimetrs krūšu augstumā 3m 
� vecums ~180g 
� veselības stāvoklis- trupe virs saknes kakla 
� ainaviskums-nekā īpaša 
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Kultūrvēsturiskais mantojums  
 Visus kultūrvēsturiskos pieminekĜus atbilstoši to zinātniskajai, mākslinieciskajai 
vai citai to kultūrvēsturiskajai vērtībai iedala valsts un vietējas nozīmes kultūras 
pieminekĜos. Pagasta teritorijā atrodas 6 valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi, t.sk. 
viens arhitektūras piemineklis, četri arheoloăijas pieminekĜi un 1 mākslas piemineklis, kā 
arī pieci vietējās nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi, t.sk. 4 arhitektūras pieminekĜi un 
1 arheoloăijas piemineklis.  

Valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekĜa – 
Rozentovas (Maltas) katoĜu 
baznīcas celtniecība tika uzsākta 
1780. gadā ar muižnieka  A. 
Folkerzāma atbalstu. Pirmais 
ieraksts metriku grāmatā izdarīts 
1782. gadā. Tā kā baznīca bija 
pārāk maza apdzīvotajai vietai, 
1842. gadā to pagarināja par trim 
asīm. 1906. gadā, Prāvesta 
Feliksa Ruiko laikā, ar dziĜi 
ticīgā Rozentovas muižas poĜu 
muižnieka Bogomoleca atbalstu,   

baznīca atkal tika pagarināta par 3 asīm. 
Baznīcā ir trīs altāri, tie visi ir no koka. Lielajā altārī ir Jaunavas Marijas statuja 

un virs tās – liels Krusts. Šajā altārī ir skaisti kokgriezuma elementi. 
Jaunavas Marijas altāris, uz kura stāv Mistiskās Rozes statuja, un virs altāra ir 

Kristus karaĜa svētbilde. Baznīcā atrodas arī Jēzus Sirds altāris un tam blakus - Svētā 
Jāzepa statuja. Virs altāra atrodas Svētā Jura glezna. 

Baznīcas pagarinājumus var  labi  saskatīt  baznīcas griestos. Otrajā būvē atrodas 
ērăeles un kora telpas, trešajā – tikai augsti koka dēĜu griesti.   Baznīca ir 24 m gara un 9 
m plata. Baznīcā ir saglabājušies Ĝoti veci un īpatnēji feretroni (mazie altārīši). Viens no 
tiem ir no koka,  kuram vienā pusē atveidots Sv. Juris uz zirga, bet otrā –Visusvētākā 
Trīsvienība. Šāds feretrons ir vienīgais Latgalē. Otrais feretrons arī ir vecs un īpatnējs. Uz 
tā vienā pusē ir Svētā Jura glezna, bet otrā –Skopulāru Dievmātes glezna. Trešais 
feretrons ir Čenstohovas Dievmātes glezna zeltītā ietērpā. 

Apkārt baznīcai ir mūra žogs ar dzelzs režăiem. Ieejot pa vārtiem baznīcas dārzā, 
pa kreisi ir zvanu tornis, tas būvēts no ėieăeĜiem uz  akmens pamata. Zvanu tornī ir 3 
zvani. Baznīcas pagalmā  kopš 1926. gada ir misiju koka krusts. Baznīcas austrumu pusē, 
aiz baznīcas žoga, silā atradās vairākas senas kapsētas. Tur ir bijuši arī 1. Pasaules karā 
kritušo vācu kareivju kapi ar pusuzceltu pieminekli ar akmenī iekaltu vācu kāškrustu (tā 
sauca dzelzs divīzijas krustu). Šis piemineklis ir bijis gandrīz divstāvu nama augstumā un 
zem tā bijušas izbūvētas akmens velves, kuras bija domātas kā kapliča Zosnas muižas 
īpašniekam. 

Visus kultūrvēsturisko pieminekĜus skatīt 1.5. tabulā. 
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1.5. tabula. Kultūrvēsturiskie pieminekĜi [20] 
Kultūrvēsturiskā 
pieminekĜa nosaukums 

Valsts 
aizsardzības Nr. 

Vērtības grupa Atrašanās vieta 

Arhitektūras pieminekĜi    

Rozentovas (Maltas) 
katoĜu baznīca (1780-
1782.,1842.,1906) 

5836 valsts nozīmes Maltas pag., Maltā, 
Rozentovas ielā 4 

Maltas zirgu pasta 
stacija (19 gs. v.) 

5835 vietējās nozīmes Maltas pag., Maltā, 1. 
maija ielā 44 

Maltas (Borovajas) 
vecticībnieku kopienas 
lūgšanas nams (20 gs.) 

5833 vietējās nozīmes Maltas pag., Maltā 

Maltas (Rozentovas) 
Visusvēto pareizticīgo 
baznīca (1928) 

5834 vietējās nozīmes Maltas pagasts, Maltā 

Zvanu tornis  
(19.gs.2.p.) 

5837 vietējās nozīmes Maltas pag., Maltā, 
Rozentovas ielā 4 

Arheoloăijas pieminekĜi    

Leimanišėu pilskalns  
(Barsuku alas) 

2031 
 

valsts nozīmes Maltas pag., 
Leimanišėos 

Leimanišėu apmetne 2032 valsts nozīmes Maltas pag., 
Leimanišėos 

Leimanišėu Baterijas 
kalns - pilskalns 

2033 valsts nozīmes Maltas pag., 
Leimanišėos 

Lopatišėu Karpecka 
kalns - pilskalns 

2034 valsts nozīmes Maltas pag., 
Lopatišėos 

Rozentovas senkapi 
(Kara kapi) 

2035 vietējās nozīmes Maltas pag., 
Rozentovā 

Mākslas pieminekĜi    

Glezna “Kristus pie 
krusta un Sv.Marija 
Magdalēna” (19. gs.s.) 

4167 valsts nozīmes Maltas pag., Maltā, 
Rozentovas ielā 4, 
Rozentovas katoĜu 
baznīcā 
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2. Maltas pagasta iedzīvotāju raksturojums. 
 
2.1. Iedzīvotāju skaits, vecuma un dzimuma struktūra, nacionālais sastāvs 
 

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, Maltas pagastā uz 2000. gada 1. janvāri 
dzīvo 3599 iedzīvotāji. Maltas ciematā dzīvo 77,86 % jeb 2774 pašvaldības iedzīvotāji. 
Černonjes ciemā un Rozentovas ciemā ir vienāds iedzīvotāju skaits – 118. Pārējos ciemos 
(Skutāni, Solomenka, ŠpēĜi, VišėeĜi, Zamostje) iedzīvotāju skaits nepārsniedz 100. 
Maltas pagasta lauku teritorijā dzīvo 295 cilvēki, kas sastāda 8,28% no kopējā pašvaldībā 
dzīvojošo iedzīvotāju skaita. 

Pēdējo trīs gadu laikā negatīva dabiskā pieauguma un mehāniskās migrācijas 
rezultātā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 5,04% jeb  par 190 cilvēkiem (salīdzinot ar 
1997. gada 1. janvāri), skat. attēlu nr. 2.1. 

Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums konstatēts uz 1998. gada 1. janvāri (-
2,81% jeb 106 cilvēki),  uz 1999. gada janvāri samazinājums ir 1,14% (43 cilvēki), uz 
2000. gada janvāri – 0,58%  (22 cilvēki), (kā bāze ir pieĦemti 1997. gada 1. janvāra dati). 
Pēc LR Statistikas pārvaldes informācijas, iedzīvotāju skaits Maltas pagastā ir mazāks un 
arī iedzīvotāju skaita samazināšanās pēdējos gados notikusi straujāk.  

2.1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiĦu dinamika laika posmā 1997.-2000.[6] 
 

Analizējot dzimstību un mirstību Maltas pagastā, jāsecina, ka situācija ir līdzīga 
visas Latvijas tendencei pēdējos gados – mirstība pārsniedz dzimstību. Ir vērojama 
tendence – mirstības līmenis samazinās, diemžēl dzimstība šajā laika periodā – no 1996. 
gada ir strauji samazinājusies.  Skat. attēlu nr. 2.2. 

Mehāniskās kustības rezultātā iedzīvotāju skaits Maltas pagastā samazinājies tieši 
pēdējos divos gados. Līdz 1999. gadam iebraukušo cilvēku skaits krietni pārsniedz 
izbraukušo  (2.1. tabula). 

2.1. tabula. Iedzīvotāju mehāniskā kustība 
 1996. g. 1997. g. 1998. g. 1999.g. 2000.g. 
Iebraukuši 250 228 184 198 80 
Izbraukuši 111 131 122 295 83 
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2.2. attēls. Iedzīvotāju dabiskā kustība (1995. – 2000.)  
 

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 
2.3. attēlā redzams iedzīvotāju sadalījums dažādās vecuma grupas pēc dzimuma. 

Līdz 57 gadu vecumam vīriešu un sieviešu skaits ir Ĝoti līdzīgs, vīriešu pat ir vairāk, 
savukārt vecuma grupā no 57 gadiem vīriešu skaits ir Ĝoti samazinājies (par 298 mazāk kā 
sieviešu). Šāda tendence ir visā Latvijas teritorijā. Līdz ar to Latvijas laukos arī Maltas 
pagasta teritorijā dzīvo daudz vientuĜas, gados vecas sievietes.  

Krasā vīriešu skaita samazināšanās ir saistīta ar augsto mirstības līmeni – vīriešu 
vidējais dzīves ilgums Latvijā ir Ĝoti zems. Tā iemesli ir dažādi – smēėēšana, 
alkoholisms, dažādas sirds un asinsvadu slimības un citi. 

2.3. attēls. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Maltas pagastā 
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Maltas pagastā ir 47,2% latviešu, kas ir zemāks rādītājs kā vidēji Latvij ā, bet 

vidēji atbilst visa Latgales reăiona rādītājiem. Krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars 
sastāda 46,1%. Pašvaldībā dzīvo 83 jeb 2,4% poĜu, 1,7% Maltas pagasta iedzīvotāju ir 
baltkrievi, tik pat ir arī čigānu tautības iedzīvotāju. Pārējo nacionalitāšu iedzīvotāji 
(ukraiĦi, lietuvieši, vācieši, čuvaši, ebreji, osetīni un šorci) kopā sastāda 1% no visu 
Maltas pagasta iedzīvotāju skaita. 

2.4. attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Maltas pagastā 
  

2.2. Apdzīvojuma struktūra, iedzīvotāju bl īvums 
 

Apdzīvojuma struktūra 
Lielākā daĜa pagasta iedzīvotāju dzīvo Maltā – 2774 cilvēki jeb 77,86% no kopējā 

iedzīvotāju skaita. Pēc lauku apdzīvoto vietu klasifikācijas [3], Malta ir lielciems. 
Pārējos ciemos iedzīvotāju skaits nepārsniedz 200, Černostē dzīvo 118 cilvēki, arī 

Rozentovā ir tāds pats iedzīvotāju skaits.  Zamostjes ciemā iedzīvotāju skaits ir 72, 
Skutānu ciemā – 56, ŠpēĜos – 47, Solomenkā – 45 un Višėeros – 38.  

Kā mazciemi klasificējami – Černoste, Rozentova un Zamostje.  
Latgalē ir īpatnība – daudz nelielu apdzīvotu vietu, arī Maltas pagastā ir 20 

skrajciemi – sādžas, kā arī 12 citas apdzīvotas vietas.  
Kopā iepriekšminētajos ciemos  dzīvo 3268 pašvaldības iedzīvotāji. Pārējā 

pagasta teritorijā dzīvo 295 iedzīvotāji (8,28%). Skatīt pārskata karti. 
 

Iedzīvotāju blīvums 
Maltas pagasta platība ir 89,83 km2. Pēdējo piecu gadu dati nav īpaši mainījušies 

– pašvaldībā uz vienu km2 dzīvo vidēji 40 cilvēki. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, 
samazinās arī iedzīvotāju blīvums, taču šis samazinājums ir nenozīmīgs. Skat. 2.2. tabulu. 

2.2. tabula. Iedzīvotāju blīvums Maltas pagastā  
 1997.g. 1998.g. 1999.g. 2000.g. 2001.g. 

Iedzīvotāju skaits  (gada sākumā) 3770 3664 3621 3599 3580 
Blīvums (iedz./km2) 42,0 40,8 40,3 40,1 39,9 
 

Krievi
46,1%

Lietuvieši
0,1%

Baltkrievi
1,7%

PoĜi
2,4%

Vācieši
0,1%

Čuvaši
0,1%

UkraiĦi
0,5%

Čigāni
1,7%

Latvieši
47,2%



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 23 

2.3. Iedzīvotāju izgl ītības līmenis 
 

Maltas pagastā 13% jeb 351 iedzīvotājam ir augstākā izglītība. Šis ir Ĝoti augsts 
rādītājs, kas daĜēji ir saistīts ar izglītības iestāžu skaitu (divas vidusskolas, mūzikas 
skola), kur lielākajai daĜai pedagogu ir augstākā izglītība, kā arī ar slimnīcas un 
poliklīnikas esamību Maltā, jo šādu pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešami augsti 
kvalificēti speciālisti.   

1368 cilvēki (50,9%) ir ieguvuši vidējo  vai vidējo speciālo izglītību. 36,1% jeb 
970 cilvēkiem ir pamatizglītība. Šajā grupā arī ir iekĜauti iedzīvotāji, kuriem nav 
pamatskolas izglītības (piemēram, četru klašu izglītība).  

2.5. attēls. Iedzīvotāju izglītības līmenis 
 
2.4. Paaugstināta sociālā riska grupas un maznodrošinātie 
 

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, Maltas pagastā dzīvo 1215 ăimenes. 613 
ăimenēs ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Kopējais bērnu skaits – 874 (līdz 18 gadu 
vecumam).  

Maltas pagastā ir 10 nelabvēlīgas ăimenes, bērnu skaits nelabvēlīgajās ăimenēs ir 
12.  

51 ăimenē viens no vecākiem ir miris un ăimenē ir nepilngadīgi bērni.  
Maltas pagastā ir 12 bērni invalīdi. 

 
2.5. Iedzīvotāju nodarbinātība, bezdarbs 
 

Uz 2001. gada 1. aprīli Maltas pagastā 2069 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā, tai 
skaitā sievietes vecumā no 15 līdz 58 gadiem – 1015 un vīrieši vecumā no 15 līdz 60 
gadiem – 1054. 

 Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, uz 1.04.2000. Maltas pagastā darbojošos 
uzĦēmumos, iestādēs, SIA bija 915 darba vietas. Uz 2000. gada augustu – 982 darba 
vietas. 1998. gadā darba vietu skaits bija vidēji 1051, savukārt 1999. gadā  - vidēji 945. 
Darba vietu skaits palielinās vasaras sezonā, kad daĜa iedzīvotāju ir nodarbināti 
lauksaimniecībā. 

Augstākā 
izglītība

13%

Vidējā 
izglītība

51%

Pamat-
izglītība

36%
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 DaĜa iedzīvotāji ir pašnodarbinātas personas un veic individuālo darbību (šūšana  
– 1, pulksteĦu remonts –1, metālapstrāde  - 1).  Daudzi nodarbojas ar preču tirdzniecību 
Rēzeknes tirgū (ir izsniegtas 4 atĜaujas). Ārpus pagasta ir nodarbināti virs 10 cilvēkiem. 
Samērā daudz cilvēku Maltas pagastā strādā no citām pašvaldībām. 

Liela daĜa Maltas pagasta iedzīvotāju ir nodarbināti pašvaldības iestādēs un 
uzĦēmumos (pagasta padome, Maltas 1. vidusskola, Maltas 2. vidusskola, bibliotēka, 
kultūras nams, Maltas bērnu un jauniešu centrs, Maltas bērnudārzs, Maltas DzKSU) – 
254 cilvēki (uz 1.04.2001.), mežizstrādē un kokapstrādē – vidējo 300 cilvēki, kā arī 
lauksaimnieciskajā ražošanā (zemnieku saimniecībās). Attīstīta ir arī iedzīvotāju 
apkalpojošā sfēra – mazumtirdzniecības uzĦēmumi, pasts, krājbankas filiāle, frizētavas 
un citi uzĦēmumi. 

Lielākie uzĦēmumi un iestādes Maltas pagasta teritorijā: 
- Maltas 1. vidusskola, 
- Maltas 2. vidusskola, 
- Maltas slimnīca, 
- Maltas pagasta pašvaldības DzīvokĜu komunālās saimniecības uzĦēmums, 
- Maltas speciālā internātskola, 
- Rēzeknes MRS, 
- SIA “Sakarnieks”, 
- SIA “Elks – Plus”, 
- “Maltas celtnieks”, 
- “Latgales ceĜi”, 
- z/s “Liska”. 

Sīkāku informāciju skatīt nodaĜā 5. Tautsaimniecība un uzĦēmējdarbība. 
Rēzeknes rajonā ir reăistrēts republikā visaugstākais bezdarba līmenis. Pēdējos 

trijos gados oficiāli reăistrētais bezdarba līmenis Maltas pagastā ir nedaudz samazinājies. 
Visvairāk bezdarbnieku bija reăistrēti uz 1999. gada 1. janvāri – 466 jeb 23% no kopējā 
darbspējīgo iedzīvotāju skaita. Uz 2001. gada 1. janvāri bija reăistrēti 387 bezdarbnieki 
(19,81%), no kuriem 184 ir sievietes un 203 vīrieši. 120 bezdarbnieki saĦēma 
bezdarbnieku pabalstu, algotos darbos nodarbināti 36 bezdarbnieki. Lielu skaitu 
bezdarbnieku var nodēvēt par ilgstošiem bezdarbniekiem. Pēdējos trijos mēnešos 
bezdarba līmenis Maltas pagastā ir strauji pieaudzis (skat. 2.3. tabulu) - 440 bezdarbnieki, 
tai skaitā 215 sievietes un 225 vīrieši. 152 bezdarbnieki saĦem pabalstu, 34 ir nodarbināti 
pagaidu sabiedriskajos darbos, tai skaitā Maltas pagasta padomes rīcībā – 12, Maltas 
DzKSU – 15 un SIA “Maltas celtnieks” – 7. 

2.3. tabula. Bezdarba līmenis Maltas pagastā 
 1.01.1998 1.01.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.04.2001 
Bezdarbnieku skaits 430 466 436 387 440 
Bezdarba līmenis 21,2 23 21,5 19,81 21,3 

Bezdarbnieku skaits samazinās  vasaras un rudens periodā, kas ir saistīta ar 
sezonas darbiem, īpaši lauksaimniecībā, kā arī iedzīvotājiem ir iespēja gūt ienākumu no 
meža ogu lasīšanas un sēĦošanas. 

Par faktisko bezdarba līmeni Maltas pagastā ziĦu nav, taču var pieĦemt, ka tas ir 
augstāks.  
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3. Sociālās un pakal3. Sociālās un pakal3. Sociālās un pakal3. Sociālās un pakalpojumu infrastruktūras raksturojumspojumu infrastruktūras raksturojumspojumu infrastruktūras raksturojumspojumu infrastruktūras raksturojums....    
 
3.1. Izglītība 
 

Maltas pagastā atrodas  vairākas izglītības iestādes – Maltas 1. vidusskola 
(mācības notiek latviešu valodā), Maltas 2. vidusskola (mācības notiek krievu valodā), 
Maltas mūzikas skola, Maltas bērnudārzs, Maltas bērnu un jauniešu centrs un Maltas 
speciālā internātskola.  

Kopējais 1999./2000. mācību gadā Maltas pašvaldības mācību iestādes 
apmeklējošo bērnu skaits ir 928, tai skaitā 274 bērni no citām administratīvajām 
teritorijām, kas sastāda 29,5 % no kopējā bērnu skaita. 

Tuvākās iestādes ar analogu izglītības programmu ir Rēzeknes pilsētā, kas atrodas 
21 km no Maltas.  

Skolās skolēniem ir iespējams iesaistīties dažādos pulciĦos, dramatiskajā 
kolektīvā, korī, vokālajā un instrumentālajā ansamblī, deju kolektīvā, žurnālistu pulciĦā.  

Pagastā darbojas Bērnu un jauniešu interešu centrs, kas piedāvā dažādu nodarbību 
veidus: adīšanu, sporta dejas, dambreti, šahu, floristiku, leĜĜu teātri u.c. 

Maltas pagasta izglītības iestādēs (Maltas 1. vidusskola, Maltas 2. vidusskola, 
Maltas bērnudārzs, Maltas mūzikas skola) 2000./2001. mācību gadā mācās daudz bērnu 
(325) no citām administratīvajām teritorijām gan Rēzeknes rajonā, gan ārpus tā: 

Silmalas pagasts - 153 
Lūznavas pagasts – 85 
FeimaĦu pagasts – 12 
Pušas pagasts - 21 
Rēzeknes  pilsēta – 9 
Ozolaines pagasts - 5 
Sakstagala pagasts – 2 
Tiskādu bērnu nams (Silmalas pagasts) – 9 
MākoĦkalna pagasts – 23 
Stabulnieku pagasts (PreiĜu rajons) – 1 
Rīga – 2 
Daugavpils – 2 
PreiĜi – 1 
 
Samērā maz ir bērnu, kas mācās ārpus Maltas pagasta, arī finansiāli - savstarpējos 

norēėinos par izglītības pakalpojumu sniegšanu ir nelielas naudas summas, kas 
jāpārskaita uz citām pašvaldībām.  

 Pašvaldības, kurās mācās Maltas pagasta bērni – Rēzeknes pilsēta (10), Lūznavas 
pagastā (3), Silmalas pagastā (3), FeimaĦu pagastā (2), Gaigalavas pagastā (2), pa vienam 
bērnam Madonā, Saldus pilsētā, Rīgā, Lazdonas pagastā un ZaĜenieku pagastā. 
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MALTAS 1. VIDUSSKOLA 

 
Maltas 1. vidusskolā uz 2000./2001. 

mācību gadu ir 451 skolēni, tai skaitā 18 bērni 
apmeklē pirmsskolas sagatavošanas grupu. 
Šajā mācību gadā ir nokomplektētas 22 
klases. 

Šajā vidusskolā mācības notiek 
latviešu valodā, skolēniem tiek sniegti augstas 
kvalitātes izglītības pakalojumi. 

 

3.1. attēls. Skolēnu skaita dinamika pa gadiem 
 
3.1. tabula. Skolēnu skaits pa klašu grupām (1994./1995. māc. g. – 1999./2000. māc. g.) 

Klašu grupa 
1994./ 

1995.m.g 
1995./ 

1996.m.g. 
1996./ 

1997.m.g. 
1997./ 

1998.m.g. 
1998./ 

1999.m.g. 

1999./ 
2000.m.g. 

2000./ 
2001.m.g 

6-gad. sagatavošana - - - - - 16 18 
1. - 4. klase 90 112 125 134 130 143 144 
5. - 8. klase 86 103 103 99 121 137 172 
9. - 12. klase 55 55 64 94 85 109 117 
Kopā: 231 270 292 327 336 405  451 
 

Laika periodā no 1994. gada  skolēnu skaits nepārtraukti palielinās. Skat 3.1. 
attēlu. Maltas 1. vidusskolā mācās 179 skolēni no cittautību ăimenēm. Katru gadu 
palielinās to skolēnu skaits, kas nāk no krievvalodīgajām  ăimenēm. ViĦi uzsāk mācības 
gan 1. klasē, gan pārnāk uz attiecīgo klasi no kaimiĦu skolām, kurās mācības notiek 
krievu valodā. Dažkārt šo skolēnu latviešu valodas zināšanas ir nepietiekošas, tomēr 
skolēni normāli integrējas latviešu vidē un apgūst latviešu valodas zināšanas. 
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3.2. tabula. Cittautiešu īpatsvars pa klasēm Maltas 1. vidusskolā (01.01.2001.g.) 

Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Kopējais skolēnu skaits 28 41 36 39 45 44 47 33 20 41 32 24 
Cittautiešu skaits 13 20 20 20 15 16 13 14 5 23 11 9 
Īpatsvars (%) 46 49 56 51 33 34 28 42 25 56 34 38 
 

Skolēniem skolā ir iespēja nodarboties ar māksliniecisko pašdarbību - darbojas 
divi kori, trīs deju kolektīvi,  vokālais ansamblis, instrumentāli - vokālais ansamblis, trīs 
dramatiskie kolektīvi, sporta spēĜu sekcijas, Erudītu grupa.  

 Ar 1999. gada 1. septembri no Maltas pagasta pašvaldības budžeta līdzekĜiem 
atvērta  sagatavošanas klase, kuru 1999./2000. mācību gadā apmeklēja 16 bērni.  

Maltas 1. vidusskolā mācās liels skaits bērnu no citām pašvaldībām. 2000./2001. 
mācību gadā tie bija 186 skolēni jeb 41%.  

Maltas 1. vidusskolā skolēniem tiek sniegta augstas kvalitātes izglītība. Vairums 
vidusskolas absolventu mācības turpina augstskolās. Pēdējos piecos gados vidēji 90% 
absolventu iestājas Latvijas augstākajās mācību iestādēs, 1996. gadā – 100%. 

Maltas 1. vidusskolas tehniskais nodrošinājums 
Skolā ir sporta zāle, mācību darbnīca zēniem, kā arī auto apmācības komplekss. 
Ir Ĝoti labs nodrošinājums ar datoriem. Datoru skaits ir palielinājies pēdējā laikā, 

uz šo brīdi – 21 dators skolēnu apmācībai, 3 datori skolas administrācijai.  
Skolēni ir nodrošināti arī ar internātu. 1999./2000. mācību gadā internātā dzīvoja 

45 skolēni. 
 

Pedagogi un tehniskie darbinieki Maltas 1. vidusskolā 
Pedagoăisko likmju skaits šajā vidusskolā ir 49,56, savukārt skolotāju skaits – 35, 

kas nozīmē, ka skolotāji strādā vairākas slodzes. Skolotāju izglītības līmenis Maltas 1. 
vidusskolā ir Ĝoti augsts – 29 skolotājiem ir augstākā izglītība, 2 skolotāji studē 
doktorantūrā, četri skolotāji ir ieguvuši maăistra grādu, vēl trīs studē maăistratūrā. 
Diviem pasniedzējiem ir otra specialitāte, neklātienē studē divi pedagogi. 

Visi skolotāji regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. Skolā katru gadu ir 
problēmas ar angĜu valodas un datorapmācības skolotāju, jo šo specialitāšu skolotāji atrod 
labāk apmaksātas darba vietas un aiziet no skolas. 

Daudzi šī vidusskolas absolventi pēc augstskolas beigšanas atgriežas skolā kā 
pedagogi. Uz šo brīdi – 2001. gadā skolā strādā 26  Maltas 1. vidusskolas absolventi. 

3.2. attēls. Skolotāju izglītības līmenis Maltas 1. vidusskolā 

vidējā 
pedagoăiskā

14,3%

vidējā 
2,9%

augstākā 
82,9%
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Maltas 1. vidusskolā ir pedagogi ir gados jauni. Skat 3.3. attēlu 

3.3. attēls. Pedagogu sadalījums pēc vecuma 
 

Tehniskie darbinieki 
Maltas 1. vidusskolā ir 29 tehnisko darbinieku likmes, arī nodarbināti ir 29 

tehniskie darbinieki.  
 
 

MALTAS 2. VIDUSSKOLA  
 

Maltas 2. vidusskolā mācības 
notiek krievu valodā. Uz 2000./2001. 
mācību gadā šo mācību iestādi 
apmeklē 329 bērni, tai skaitā 11 
bērni sagatavošanas grupā. 
Nokomplektētas 17 klases 
(1999./2000. mācību gadā – 16 klašu 
komplekti). 1999./2000. mācību 
gada sākumā tika izveidota 
pirmsskolas vecuma bērnu 
sagatavošanas grupa, kuru apmeklēja 
13 bērni, šajā - 2000./2001. mācību 

 
 

gadā  šajā klasē ir vienpadsmit bērni. Pēdējos sešos gados skolēnu skaits Maltas 2. 
vidusskolā ir bijis samērā nemainīgs Šajā mācību gadā ir vislielākais skolēnu skaits 
pēdējos sešos gados. Skat. 3.4. attēlu  29. lpp. 
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3.4.attēls. Skolēnu skaita dinamika Maltas 2. vidusskolā 
 

3.3. tabula. Skolēnu skaita dinamika pa klašu grupām 
Klašu grupa 1995./1996. 1996./1997. 1997./1998. 1998./1999. 1999./2000. 2000./2001.  

pirmsskolas 
vecums 

- - - - 13 11 

1.-4. 107 105 100 103 87 86 
5.-9. 159 164 162 150 145 105 
10.-12. 39 41 42 68 72 127 
Kopā  305 310 304 321 317 329 

Pēdējos gados krasi samazinājies skolēnu skaits 1. – 4. klašu grupā, kas liecina, ka 
vecāki, kuru dzimtā valoda ir krievu vai kāda cita, sūta savus bērnus latviešu skolās jau 
no pirmās klases. Skolēnu skaita samazināšanās iemesls  ir arī dzimstības samazināšanās 
pēdējos gados. Savukārt vidusskolas klasēs skolēnu skaits ir pieaudzis, jo palielinājies to 
skolēnu skaits, kas ir no citām pašvaldībām. Vairākums skolēnu pēc 9. klases 
absolvēšanas turpina mācības vidusskolā. Apkārtnē šī ir pieprasītākā vidusskola ar 
mācībām krievu valodā.  

Maltas 2. vidusskolā liela daĜa skolēnu ir no citām pašvaldībām. 1999./20000. 
mācību gadā  - 61 skolēns (24,4% no kopējā skolēnu skaita), 2000./2001. mācību gadā – 
77 skolēni jeb 23%. 

Skolā darbojas pulciĦi: puėkopības, tehniskās modelēšanas, dramatiskais. 
 

Pedagogu un tehnisko darbinieku raksturojums 
Maltas 2. vidusskolā  ir 31 skolotājs (pedagoăisko likmju skaits – 40,46).  
Bakalaura grāds –30 
Maăistra grāds –5 
Pabeidz mācības maăistratūrā- 5 
Skolā strādā 23 tehniskie darbinieki.  
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Maltas 2. vidusskolas tehniskais nodrošinājums 
Skolā ir sporta zāle.  
Maltas 2. vidusskolas skolēni ir nodrošināti ar 6 datoriem, no kuriem 3 ir jauni. 

Skolas administrācijas vajadzībām tiek izmantots 1 dators. 
Skolas piebūvē atrodas internāts, kuru 1999./2000. mācību gadā izmantoja 16 

bērni, šajā mācību gadā ir pieteikušies 17 bērni. 
Piebūve – daĜēji mācību telpas, skolas internāts, interešu izglītības telpas 

(piešėirtas telpas Maltas šaha  un dambretes klubam). Skolas jaunieši darbojas šaha, 
dambretes klubos un Maltas pūtēju orėestrī. 
 
 

MALTAS MŪZIKAS SKOLA 
 

Skola dibināta 1991. gadā, kur pirmajā 
klasē klavieru, akordeona, pūšamo instrumentu 
specialitātēs tika uzĦemts 61 audzēknis. 1996. 
gadā bija pirmais izlaidums – skolu pabeidza 21 
audzēknis.1996./1997. mācību gadā tika atklāta 
vijoles spēles nodaĜa. Skolā iekārtoti mūzikas 
kabineti atbilstoši katrai specialitātei, iekārtota 
aktu zāle ar 124 sēdvietām. Pašlaik skolā mācās 
115 bērni. 

Uz 2000. gada 1. janvāri Maltas mūzikas  

skolā strādā 10 pedagogi, no kuriem pusei  ir augstākā izglītība un pārējiem – vidējā 
speciālā izglītība. 

Skolēnu skaits pēdējos gados ir stabils. Skatīt 3.4. tabulu. 
 

3.4. tabula. Skolēnu skaits Maltas mūzikas skolā pa klašu grupām 
Mācību gads 

Klase 
1995./
1996. 

1996./
1997. 

1997./
1998. 

1998./
1999. 

1999./
2000. 

2000./ 
2001. 

Klavieru nodaĜa 54 64 62 51 47 47 
Akordeona nodaĜa 44 41 32 36 36 33 
Pūšamo instrumentu nodaĜa 18 15 15 22 21 23 
Vijoles nodaĜa - 5 5 8 10 12 
kopā 116 125 114 117 114 115 

 
MALTAS BĒRNUDĀRZS 
  

Maltas bērnudārzā ir 92 bērni, apmācības notiek latviešu valodā. Ir 5 vecuma 
grupas, kurās apmācību nodrošina 10 audzinātājas, no kurām  vienai audzinātājai ir 
augstākā pedagoăiskā izglītība, divas audzinātājas studē DPU. Bērniem ir iespēja 
iesaistīties deju kopā “Sprīdītis”, sporta deju pulciĦā, apgūt šaha spēles māku. 

Plānots bērnudārza vajadzībām piešėirt 1 datoru  
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MALTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS 

 
Maltas bērnu un jauniešu interešu centrā darbojas 18 pulciĦi, kurus apmeklē 

vidēji 400 bērnu. Finansējums – daĜēji vietējā pašvaldība, daĜēji valsts. 
PulciĦi: 

� leĜĜu teātris, 
� dramatiskais teātris, 
� vizuālā māksla, 
� meiteĦu klubiĦš (rokdarbi, kulinārija), 
� mīksto rotaĜlietu gatavošana, 
� klūdziĦu pīšana, 
� makramē, 
� rotu kalšana, 
� tautas dejas (5 – 6 gad.), 
� ritmika, 

� diksilends (pūšamie instrumenti), 
� jauniešu klubs, 
� sporta dejas, 
� šaha pulciĦš, 
� dambretes pulciĦš, 
� tehniskā modelēšana,  
� floristika, 
� koris, 
� informātikas pulciĦš 

 
Kopumā ārpusklases darba organizēšanā nodarbināti 17 skolotāji.  
 
 

MALTAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA  
 
Maltas speciālā internātskola atrodas Maltas pagasta teritorijā, bet nav Maltas 

pašvaldības iestāde. Skolēnu skaits – vidēji 122 audzēkĦi. Šajā mācību iestādē mācās 
bērni ar veselības traucējumiem. 
 

 

Tālākizglītības pasākumi Maltas pagastā 
 

Autoapmācība līdz 2000. gadam  tika organizēta uz Maltas 1. vidusskolas bāzes. 
Skolēniem vidusskolu beidzot bija iespēja iegūt autovadītāja tiesības. Tika organizēti 
apmācības kursi arī pieaugušajiem. 

No 2000. gada  1. augusta  Maltas 1. vidusskolas telpās sāka darboties  
autoapmācības skolas SIA “Roksana” filiāle no Rēzeknes, kas turpmāk  nodarbosies ar 
pagasta pieaugušo un skolēnu autoapmācību. 

Daži no pagasta iedzīvotājiem  mācās neklātienē augstskolās (Daugavpils 
Pedagoăiskā Universitāte un Rēzeknes augstskolā). 

Valsts Nodarbinātības Dienesta organizētās apmācībās – dažādos kursos un 
semināros, piedalās arī Maltas pagasta iedzīvotāji. Šīs apmācības notiek Rēzeknē.  

 
 
 
 
 
 



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 32 

3.2. Kultūra un sports 

Kultūras dzīve pagastā 

 
Maltas pagastā darbojas kultūras nams, bibliotēka,  muzejs un baznīcas. 
 
MALTAS KULTŪRAS NAMS 
 

1999./2000. gadā dažādos Maltas 
kultūras nama pasākumos tika iesaistīti  
76 pašdarbnieki. Gan pieaugušie, gan 
bērni  apmeklē un darbojas kultūras nama 
rīkotajos pasākumos.  

Kultūras namā tiek rīkoti atsevišėi 
pasākumi  bērniem, atpūtas vakari 
pensionāriem, izrādes, koncerti, konkursi, 
svētku pasākumi un balles kā arī 
diskotēkas jauniešiem. Kultūras nams 

 
piedāvā arī kinofilmu demonstrāciju. Tiek izīrētas telpas spēĜu automātiem. 
  Pašlaik Maltas pagastā darbojas 
• Jauniešu un vidējās paaudzes koris - 24 dziedātājas  
• Folkloras kolektīvs - 12 dziedātājas  
• Pensionāru ansamblis -10 dalībnieki 
• Sieviešu vokālais ansamblis – 8 dalībnieces 
• Jauniešu deju kolektīvs – 8 dejotāji 
• Dramatiskais kolektīvs – 14 bērni un pieaugušie 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs – 8 pāri 

Aktīva kultūras dzīve notiek arī Maltas 1. vidusskolā un Maltas 2. vidusskolā, 
bērnu un jauniešu interešu centrā, Maltas mūzikas skolā. Bērnudārzā skolotāji un 
audzinātāji nodarbojas ar bērnu un jauniešu spēju  un kultūras vajadzību izkopšanu. 
Skolās notiek koncerti un izstādes vecākiem un vecvecākiem. 

BIBLIOT ĒKA  
 

Maltas pagasta  bibliotēka apkalpo Maltas un Maltas pagasta iedzīvotājus. 
Bibliotēkas telpa izvietota divos stāvos: pirmajā stāvā - pieaugušo nodaĜa, abonements un 
lasītava, otrajā  stāvā – bērnu nodaĜa, lasītava. 

Atsevišėi strādā abonements un lasītava. Bibliotēkas apmeklētājiem plaši ir 
pieejami parakstāmie izdevumi, kuru kopskaits 2000. gadā   ir 76 izdevumi 

Bērnu nodaĜu apmeklē sākumskolas un pamatskolas skolēni.  
Pieaugušo nodaĜu  apmeklē arī vecāko klašu skolēni un studenti.  ViĦu 

pieprasījuma apmierināšanai tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots bibliotēkas fonds, 
īpaši tādās nozarēs, kā ekonomika, tiesības, vēsture, kultūras vēsture, politoloăija, 
socioloăija, pedagoăija, psiholoăija, filozofija, datortehnika. Pēc lasītāju lūguma 
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bibliotēka daĜēji var nodrošināt lasītājam nepieciešamo literatūru, kuras nav Maltas 
bibliotēkā, ar apkārtējo pagastu un ViĜānu pilsētas bibliotēkas starpniecību 

Maltas pagasta bibliotēkas telpās ir jāveic remonts 
Maltā ir arī divas skolu bibliotēkas, Maltas slimnīcas bibliotēka, Maltas mūzikas 

skolas nošu bibliotēka. 
 

3.5. tabula. Grāmatu fonds Maltas skolu bibliotēkās 
 Maltas 1. vidusskola Maltas 2. vidusskola 
Mācību grāmatas  11755 eksemplāri 14661 eksemplāri 
Cita literatūra 12279 eksemplāri 29770 eksemplāri 
KOPĀ: 24034 eksemplāri 44431 eksemplāri 
 

3.6. tabula. Maltas pagasta bibliotēkas  lasītāji uz 01.07. 2000.g: 
 Bērnu nod. Pieaugušo nod. 
Grāmatu  fonds 11 181 eksemplāri 21129 eksemplāri 
Lasītāji  442 658 
Grāmatu izsniegums 9005 eksemplāri 16669 eksemplāri 

 
3.7. tabula. Maltas bibliotēkas grāmatu fonda papildinājums 1999.- 2000.g. 

 Bērnu nodaĜa Pieaugušo nodaĜa 
 eksemplāru 

skaits 
vērtība 
(Ls) 

eksemplāru 
skaits 

vērtība (Ls) 
Žurnāli un 
laikraksti 

1999. gadā  112 135 314 438 1077  Ls 
līdz 1.07.2000.g. 71 97 110 253 1000 Ls 
 

Maltas pagasta bibliotēkā regulāri notiek dažādas  izstādes. 1999. gadā – 24. 
Dažas no tām:  

“Sports un veselība”, 
“Jaunu ceĜu meklētāji” (par franču māksliniekiem), 
“Sāpe caur gadiem” (par komunistisko teroru)”,  
“Lieldienu saule”,   
“Dzimtenes balss pasaules vējos” (J. Klīdzējam –85), 
“Tev mana labā”  (Mātes dienai),  
“Esmu aktrise”  (V. Artmanei – 70),  
“Ebreju kultūra Latvijā”,   
Dāliju izstāde “Varavīksne manā dārzā”, 
Izstrādājumu izstāde “Roku darbu brīnumi”(pagasta iedzīvotāju Arvīda un 

Veltas Lapas darbi - audumi, adījumi, tamborējumi , koka rokdarbi) u.c.  
Derīgo padomu stundas par tematiem : Dāliju audzēšana, bērnu un vecāku 

problēmas, aušana, adīšana. 
Līdz 2000. gada jūnijam Maltas bibliotēkā tika sarīkotas 11 izstādes. regulāri 

tiek rīkotas pārrunas par folkloru, derīgo padomu stundas - veselīga dzīves veida māksla 
u.c. 

 
Dažas no izstādēm:  
“Ziemas prieki”, 
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“Bērni pieaugušo pasaulē” (daiĜliteratūra), 
“Latvijas žurnāls šodien un vakar”,  
“Draugi un kaitēkĜi mūsu dārzā”, 
“Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu” (mātes tēls dzejā), 
“Cilv ēki un paražas” 
“Baznīcas tīrā gaisma” – garīgā literatūra un literatūra par dažādām reliăijām 
“Dārzs uz palodzes” – par dārzeĦu audzēšanu dzīvoklī 
“Būsim draugos ar literatūru” – jaunākā literatūra par datoriem u.c. 
Arī Maltas bērnu bibliotēkā notiek dažādi pasākumi – vidēji trīs līdz četri 

mēnesī. daži no tiem:  Dzejas pēcpusdienas skolēniem, Derīgo padomu stundas, Literārā 
viktorīna, pārrunas, tematiskās pēcpusdienas, tika organizēta ekskursija vidējās bērnu 
dārza grupas bērniem “Iepazīšanās ar bibliotēku”  u.c. 

Ar Maltas pagasta pašvaldības atbalstu 1999.gadā tika izdota Maltas iedzīvotājas 
Annas Šīrones  dzejoĜu grāmata “Klusie zvani” 1000 eksemplāru metienā, 2000. gadā 
tika izdots  skolotājas Emīlijas Astičes apkopojums par Maltas pagasta  Rozentovas 
baznīcas vēsturi  “Rozentovas Romas – katoĜu baznīca”. 
 

BAZNĪCAS 
 

Maltas pagasta teritorijā ir trīs baznīcas 
- Rozentovas Romas katoĜu baznīca 
- Borovajas Vecticībnieku kopienas lūgšanu nams 
- Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca 

Visas baznīcas ir valsts vai vietējās nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi. (Sīkāku 
raksturojumu skatīt nodaĜā 1.7. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums.) 

Maltas pagasta iedzīvotāji apmeklē baznīcas regulāri.  
 

 
3.5. attēls. Maltas (Rozentovas) Visusvēto 
pareizticīgo baznīca 

3.6.attēls. Borovajas Vecticībnieku kopienas 
lūgšanu nams 

 
 

MALTAS VĒSTURES MUZEJS 
 
 Maltas vēstures muzejs ir Maltas pagasta kultūras iestāde, kura kopā ar bibliotēku 
veido informatīvo kultūras centru. Muzejs vāc ,saglabā, pētī un popularizē Maltas 
ciemata un pagasta vēsturi, materiālās un garīgās liecības attiecīgi vēsturiskajai laika 
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gaitai. Muzeja krājumos ir pagasta lauku iedzīvotāju senie sadzīves priekšmeti un darba 
rīki, foto materiāli, dokumenti , liecības par pagasta dzīvi Latvijas I Brīvvalsts laikā., Otrā 
pasaules kara liecības – Garkalnu kaujas tehnikas fragmenti, vācu okupācijas laika 
liecības u.c. materiāli, represiju laika  liecības, senās grāmatas  un citi iespieddarbi, 
reliăiska satura literatūra . Muzejā regulāri notiek izstādes, pasākumi veltīti pagasta 
represēto iedzīvotāju pagodināšanai, fotoizstādes , tematiskie pasākumi. 

 
 

SPORTOŠANAS UN CITAS ORGANIZĒTĀS ATPŪTAS VEIDU IESPĒJAS MALTAS PAGASTĀ 
 

Maltas sporta stadions ar izveidotu un iekoptu futbola laukumu. LīdzekĜu 
nepietiekamības dēĜ stadiona labiekārtošanas darbi vēl nav pabeigti.  

Nodarbībām stadionu izmanto Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2. vidusskolas 
skolēni. Vakaros un brīvdienās stadionā notiek futbola treniĦi un gatavošanās sacensībām 
gan pieaugušiem, gan bērniem. 

Maltas 1. vidusskolas sporta zāle (atrodas atsevišėi no mācību korpusa), kurā 
nav mūsdienām atbilstošu apstākĜu nodarbībām. Neskatoties uz to, tur notiek skolēnu 
nodarbības un ziemas mēnešu vakaros  pieaugušajiem notiek treniĦi un sporta 
nodarbības.  

Maltas 2. vidusskolas sporta zāle (atrodas mācību korpusa 4. stāvā) –  kurai arī ir 
nepieciešama rekonstrukcija un remonts. Zāli izmanto Maltas 2. vidusskolas skolēnu 
nodarbībām un ziemā vakaros notiek pieaugušo un bērnu sporta treniĦi un nodarbības 
volejbolā. 

15 - 18 pieaugušie sporta zāles un stadionu (vasarā) apmeklē regulāri, kad notiek 
volejbola nodarbības, 35 bērni piedalās futbola treniĦos. 

 Ir izveidotas trīs jauno Maltas futbolistu komandas. Finansējumu nodrošina  
Maltas  SIA  “Sakarnieks”,   kas kopā   ar Maltas  pašvaldību  piedalījās arī Maltas sporta  
stadiona laukuma 
labiekārtošanā. Uz šo brīdi 
Maltas godu futbola 
sacensībās, kuras regulāri 
notiek gan Maltas sporta 
stadionā, gan arī citos 
rajonos, aizstāv jau 
pieredzējušu futbolistu 
komanda SIA “Sakarnieks”. 

Nesen reăistrēts 
Maltas futbola klubs “Saules 
puikas”, ir piesaistīti arī 
sponsori – a/s “Balva’”.  

Maltas pagastā  tiek rīkotas pagasta iedzīvotāju vasaras sporta spēles, kurās  
piedalās visi sportot gribētāji (organizāciju komandas, ăimeĦu  un individuāli). Maltas 
pagasta komanda regulāri piedalās rajona rīkotajās vasaras un ziemas sporta spēlēs  
(dambrete, šahs, volejbols, zvejošana, u. c.) 
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Kā nepabeigts objekts Maltas ciemā ir Sporta kompleksa ēka. Šīs būves 
pabeigšanai ir nepieciešami lieli finansu ieguldījumi. Pašlaik ar Maltas pagasta padomes 
lēmumu šī būve ir nodota apsaimniekošanā sporta klubam “Saules puikas”. 

Maltā regulāri notiek šaha un dambretes turnīri (individuāli un ăimeĦu). Maltas 
šahisti un dambretisti ir guvuši  labus rezultātus rajona, novada un republikas mēroga 
sacensībās. 

Maltā darbojas Dambretes klubs, tā vadītājs ir D. Kondrovs, kura kā trenera darba 
stāžs  ir 40 gadi un viĦam ir  nacionālā tiesneša kategorija. 

Maltas dambretes kluba dalībnieki (bērni) 2000.g tika uzaicināti un piedalījās  
sacensībās Baltkrievijā. 2000.g augustā notika brauciens uz sacensībām Itālij ā.  

Šaha klubs. Nodarbības šaha spēlē notiek Maltas šaha klubā (nodarbojas skolēni, 
pieaugušie) un Maltas bērnudārzā (nodarbojas audzēkĦi). 

Sporta deju klubs “Latgalīte”, kura dalībnieki ir bērni un jaunieši. Dejotāji 
regulāri piedalās sporta deju sacensībās. 

Maltā darbojas arī Rēzeknes bērnu un jauniešu sporta skola, kurā nodarbības 
notiek vieglatlētikā, skriešanā un citos sporta veidos. 

Periodiski (pārsvarā rudens, ziemas un pavasara mēnešos) organizējas veselības 
grupas, kur notiek vingrošanas nodarbības. Šīs nodarbības apmeklē galvenokārt sievietes. 

Maltas pagastā ir daudz makšėernieku (pārsvarā vīrieši), kuri brīvo laiku labprāt 
pavada, makšėerējot  Rāznas, Černostes un citos ezeros. 
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3.7. karte ar izglītības iestādēm 
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3.3. Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe 
 

Medicīnas iestādes 
Maltas pagasta teritorijā darbojas Maltas slimnīca un Maltas poliklīnika 
Slimnīcā ir iespējams izvietot 75 gultas. Gadu gaitā ir bijušas vairākas 

reorganizācijas.  
No  2000. gadā  slimnīcā ir 35 gultas – 15 terapeitiskās un 20 īslaicīgās Sociālās 

aprūpes gultas Maltas zonas iedzīvotājiem.  
Maltas zonā ietilpst 6 pagasti ar kopējo iedzīvotāju skaitu 11370, no tiem 2310 

bērni (0-15.g.).  
1998. gadā slimnīcā ārstējās 742 pacienti. 
1999. gadā slimnīcā ārstējās 750 pacienti . 
2000. gadā – 723 pacienti 
Īslaicīgas sociālās aprūpes gultas vietas ir atvērtas  tikai no 2000. gada 1. jūlija.  

Uz 17.08.2000. sociālās aprūpes pakalpojumus izmanto sešu pagastu iedzīvotāji – 
ievietoti 8 pacienti, uz 2001. gada aprīli pacientu skaits ir 14. 

Uz šo brīdi pastāv sekojoša maksa par pakalpojumu  dienā: par katru ievietoto 
pacientu - Ls 3,85 sedz Slimokase, Ls 1,00 – pašvaldība, no kuras ir pacients un Ls 0,60 – 
pats pacients. Pēc savstarpējas vienošanās apmaksas noteikumi var tikt mainīti .  

Slimnīcā strādā: 8 ārsti, kuriem augstākā medicīniskā izglītība (Latvijas 
Medicīnas Akadēmija), sertificēti un 12 darbinieki ar vidējo speciālo izglītību. 

Maltas slimnīca sniedz sekojošus pakalpojumus - terapeitisko palīdzību slimnīcā 
un poliklīnikā, ėirurăisko, stomatoloăisko, ginekoloăisko, pediatrisko –poliklīnikā. 
Funkcionē kabineti –fizioterapijas, flurogrāfijas, rentgena, stomatoloăiskais zobu protēžu, 
briĜĜu izrakstīšanas funkcionālās diagnostikas. Rentgena kabinets apgādāts ar mūsdienīgu 
aparatūru uz izmaksu 5 gados, ik gadu jāatmaksā Ls 4990,-. Vēl ir atlikuši  2 gadi un 
neatmaksātā naudas summa ir Ls 5943,- 

2000. gadā veikt ar 634 flurogrāfiskās apskates un 2523 rentgena pakalpojumi. 
Slimnīca sadarbojas ar Sarkanā krusta organizāciju. Divus gadus strādā palīdzības 

istaba (3 reizes nedēĜā no 1000 - 1300). Maltas slimnīcā funkcionē Maltas palīdzības 
dienesta punkts. Palīdzība tiek sniegta daudzbērnu ăimenēm, 1.grupas invalīdiem, 
ugunsgrēkā cietušajiem, u.t.t. 

Iedzīvotāju vakcinācijas rādītāji 1999. gadā - (Pēc Maltas poliklīnikas ziĦām) 
vakcinācija pret dažādām slimībām ir veikta 2384 iedzīvotājiem, tai skaitā pieaugušajiem 
– 68 % (1622 iedz.), bērniem – 100 %, uz 2000. gadu vakcinējušies ir 77% pieaugušo un 
100% bērnu. 

Pie ăimenes ārstiem piereăistrējušies 2555 iedzīvotāji. 
 
Sociālā aprūpe mājās 

3.8. tabula. Sociālo darbinieku skaits  
 Uz 01.01.1999.g Uz 01.01.2000.g. Uz 01.04.2001 
VientuĜie pensionāri 27 41 51 
Sociālie darbinieki 22 35 38 
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Aizbildniecība 
1999.gadā Maltas pagasta teritorijā tika nodibinātas 3 aizbildniecības. 
2000.g.Maltas pagasta teritorijā tika nodibinātas 4 aizbildniecības. 
 
Pabalsti 
Pēc iedzīvotāju iesniegumiem un iesniegtajām deklarācijām par ăimenes 

ienākumiem un uz pagasta padomes sēdes lēmuma pamata, no pašvaldības  budžeta 
pagasta iedzīvotājiem  tiek daĜēji apmaksāta zāĜu iegāde, ārstēšanās izdevumi slimnīcā, 
zobu protezēšana, daĜēja veselības apdrošināšanas iemaksa. 

Divas reizes gadā pabalsti tiek izsniegti : 
 1999. g. 2000.g. 
1. grupas invalīdiem 24 22 
Represētajiem 29 29 
ČernobiĜas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 11 11 

 
- Tiek piešėirtas brīvpusdienas bērniem skolās un bērnudārzā, 
- Sarūpēta malka  
- Sniegta humānā palīdzība – 1999. gadā – 100 ăimenēm, 2000. gada 6 mēnešos - 50 
ăimenēm. 

- Tiek izmaksāti bēru pabalsti 
- 1999. gadā izgatavota izbraucamā rampa no balkona 1. grupas invalīdiem ar kustības 

traucējumiem no dzimšanas. 
 

Maltas speciālā internātskola ir saĦēmusi humāno palīdzību – apăērbus, mēbeles 
no Zviedrijas, šādu palīdzību saĦēma arī maznodrošinātās ăimenes Maltas pagastā. 
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3.8. Veselības aizsardzības iestādes (karte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Mazumtirdzniecība un maksas pakalpojumi 
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Lielākā daĜa pakalpojumus sniedzošo uzĦēmumu ir koncentrējušies Maltas ciemā 

– Latvijas Krājbankas Rēzeknes filiāles Maltas klientu apkalpošanas centrs, pasta nodaĜa, 
iedzīvotājiem ir iespēja izmantot frizieru pakalpojumus (2 frizētavas), šuvējas 
pakalpojumus, salabot apavus un sadzīves tehniku – tā tiek pieĦemta Maltā, bet vesta 
labot uz Rēzeknes pilsētu. Maltā ir arī kafejnīca.  

Maltā ir Ĝoti plašs veikalu tīkls, iedzīvotājiem ir izvēles iespējas, iegādājoties 
pārtikas produktus. Maltā ir arī saimniecības un rūpniecības preču veikali, vairākos 
veikalos var iegādāties gan pārtikas produktus, gan arī saimniecības preces vienlaicīgi.  

Medikamentus un higiēnas preces var iegādāties divās aptiekās, kas atrodas 
Maltas ciemā.  Sīkāku raksturojumu par konkrētiem tirdzniecības uzĦēmumiem un 
pakalpojumu sniedzējiem skatīt nodaĜā 5. Tautsaimniecība un uzĦēmējdarbība. 

Maltas pagasta teritorijā darbojas autoveikals, kas aptver gandrīz visu pagasta 
teritoriju.  

Degvielas uzpildes stacija “Avin”, kas atrodas netālu no Maltas ciema  Lūznavas 
pagasta Mostovajas sādžā ir tuvākā, kuru izmanto Maltas pagasta iedzīvotāji, lai 
iegādātos degvielu.  
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3.9. karte. Maksas pakalpojumu objektu izvietojums. 
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4. Tehniskā infrastruktūra. 
 
4.1. AutoceĜi un autotransports 
 

Maltas pagastā ir plašs ceĜu tīkls, pagasta teritoriju šėērso starptautiskas nozīmes 
autoceĜš Sanktpētrburga – Varšava, kā arī vairāki I šėiras valsts nozīmes autoceĜi. Skat. 
4.1. tabulu un 4.3.attēlu. 

 
4.1. tabula. CeĜu tīkls (Valsts galvenais ceĜš, valsts 1. šėiras un 2. šėiras autoceĜi) 

ESOŠĀ CEěA NOSAUKUMS UN 
NUMURS NOZĪME SEGUMS 

PLA-
TUMS 

INTENSITĀTE  
automaš./dienn. 

A13  Krievijas robeža 
(GrebĦeva) - Rēzekne -
Daugavpils- Lietuvas robeža 
(Medums)  

Sanktpēterburga - Varšava 

Valsts 
galvenais 
autoceĜš 

Asfalts 31 m 

2130 
( t. sk 16% 

kravas 
automaš.) 

P56 Malta - Kaunata 
Valsts    1. 

šėiras autoceĜš 
0,56 km asfalts, 
pārējais - grants 

19 m 350 

P59  ViĜāni – Ružina -Malta 
Valsts  1. 

šėiras autoceĜš 
Asfalts, grants 22 m  

P57  Malta - Sloboda 
Valsts 1.šėiras 

autoceĜš 
1,59 km asfalts 
pārējais - grants 

19 m 350 

V 570 Malta - SilajāĦi 
Valsts    2. 

šėiras autoceĜš 
grants 19 m  

V 569 Malta – Lazareva - 
Priežmale 

Valsts     2. 
šėiras autoceĜš 

grants 19 m  

 
Labos laika apstākĜos visi valsts ceĜi ir apmierinošā stāvoklī, savukārt 

nelabvēlīgos laika apstākĜos ceĜu kvalitāte vērtējama kā slikta uz sekojošiem ceĜiem – 
A13, P56 un P57. Uz autoceĜa A 13 – nepieciešama asfalta segas nodiluma kārtas izbūve, 
savukārt uz  autoceĜa P57 – (no 1,59. km) – nepieciešams ceĜa kapitālais remonts. 

Analizējot automašīnu intensitāti, visnoslogotākais ir valsts galvenais autoceĜš 
A13 Rēzekne – Daugavpils, kur satiksmes intensitāte ir 2130 automašīnas diennaktī, no 
kurām 16% ir kravas automašīnas.  Noslogoti ir arī valsts I šėiras ceĜi  

Lielākā daĜa pašvaldības pārziĦā esošo ceĜu ir ar grants segumu. Pašvaldības 
ceĜiem  pārsvarā nepieciešams kapitālais remonts. CeĜiem  ar apmierinošu  stāvokli 
nepieciešams seguma  un  caurteku  remonts. Skat. 4.2. tabulu. 
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4.2. tabula. Pašvaldības pārziĦā esošie ceĜi 

Nr. Esošā ceĜa nosaukums segums 
Platums 

(m) 
Garums 
~  (km) 

CeĜa stāvoklis 

1 Leimanišėi - ŠpēĜi grants 8 2,5 labs 
2. Garkalni - Černoste grants 8 5,0 labs 
3. Lapatišėi - Strodišėi grants 5 1,4 slikts 
4. ŠpēĜi - Zagajevka zemes 7-8 3,0 slikts 
5. Černoste - Vainova grants 7-8 3,0 slikts 
6. Bikaunieki - Denišėi grants 7 4,0 apmierinošs 
7. Sidorovka - Lāčukalns grants 7 1,2 labs 
8. Sidorovka - Brīžgoni grants 7 0,7 labs 
9. Paškeviči - Lāčukalns grants 6 1,6 slikts 
10. Paškeviči - Rozentova grants 6 1,4 slikts 
11. Skutāni - Barauha - Maltečka grants 6 3,5 slikts 
12. Griščati - Vēžukrogs meža 6 4,0 apmierinošs 
13. Malta - ŠmeiĜi - Viškeri grants 6 2,4 apmierinošs 
14. ŠpēĜi - Jaudzemki - Skutāni grants 5 3,0 slikts 

 
 

4.3. tabula. Maltas ciemata ielas ar asfalta segumu 
Nr. Ielas nosaukums Garums 

km 
Stāvoklis Remontējamā 

posma garums (km) 
1. Stacijas iela 1,58 labs 0,03 km  
2.           L. Samuilovas iela 0,73 slikts 0,4 km   
3. F. Trasuna iela 1,41 labs 0,2 km  
4. Skolas iela 1,06 slikts 0,81 km  
5. Brīvības iela 0,41 labs 0,2 km  
6. Sporta iela 0,19 labs  
7. Jaunatnes iela 0,32 labs  
8. RaiĦa iela 0,55 labs  
9. Andrupenes iela - slimnīca 0,27 labs  
10. Rozentovas iela 0,82 labs  
11. Dārzu iela 0,09 slikts 0,05 km  
12. Parka iela 0,33 labs  
13. Smilšu iela 0,025 apmierinošs  
14. Kalnu iela 0,34 apmierinošs  
 KOPĀ:  7,87   
 
Remontējamos ielu posmos  nepieciešama: 
- asfaltseguma atjaunošana (noklāšana ar šėembām un bituma emulsiju; asfalta  
uzklāšana) 
- gājēju ietvju atjaunošana (apmaĜu nomaiĦa, asfalta seguma nomaiĦa) 
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4.4. tabula. Maltas ciemata ielas ar grants segumu 

Nr. Ielas nosaukums 
Garums 

(km) 
stāvoklis 

Remontējamā posma garums 
(km) un veicamie darbi 

1. Meža iela 0,5 apmierinošs Caurteku remonts 
2. Smilšu iela 0,495 apmierinošs  
3. Kr. Barona iela 0,86 apmierinošs 0,86 km grants uzklāšana 
4. Zamostjes iela 0,82 apmierinošs 0,82 km  ielas nomaĜu remonts 
5. ViĜānu iela 1,58 apmierinošs 1,58 km nomaĜu nomaiĦa 
6. Līvānu iela 0,52 labs  
7. Parka iela 0,29 labs  
8. CeriĦu iela 0,23 labs  
9. Celtnieku iela 0,52 labs  
10. Saules iela 0,39 apmierinošs 0,39 km novadgrāvju, caurteku 

remonts 
11. Kalnu iela 1,71 apmierinošs 1,71 km profila veidošana 
12. ZaĜā iela 0,1 labs  
13. Lauku iela 1,03 labs  
 KOPĀ : 9,05   

 
Tranzīta kravu pārvadājumi – pārsvarā pa Valsts galveno autoceĜu. 
Maltas pagastā uz 2001. gada martu ir reăistrētas 651 vieglās automašīnas, 127 

kravas automobīĜi un 9 autobusi.  Uz 1000 Maltas pagasta iedzīvotājiem ir 183 vieglās 
automašīnas. Individuālo transporta līdzekĜu skaits pēdējos gados pieaug. 
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4.2. Pasažieru pārvadājumi 
 

Pasažieru pārvadājumus  pārsvarā  nodrošina  Rēzeknes Autobusu parks, nedaudz 
reisus apkalpo arī Daugavpils Autobusu parks. Sabiedriskā transporta kustība no Maltas 
vislabāk ir nodrošināta Rēzeknes pilsētas virzienā, vairākas reizes dienā kursē autobuss 
arī uz Daugavpili, PreiĜiem un Lūznavu. Iespējams nokĜūt arī uz citām tuvākām 
apdzīvotām vietām, kā arī uz ViĜĦu. Vienreiz dienā kursē autobuss Malta – Rīga – Malta. 
Skat.4.5. tabulu. 
 
4.5. tabula. Sabiedriskā autotransporta kustības virzieni, reisu daudzums dienā no Maltas 

Maršruts 
Reisu skaits 

Rēzekne  
Rīga   
Vi ĜĦa 
Daugavpils  
Pustinka 
Lūznava  
Dagda 
Rogoviki – Pudniki 
Aglona 
PreiĜi  
Utāni – Kaunata 
MežagasuĜi  
Lazareva 
Patmalnieki  
Vi Ĝāni  
Ružina 

20 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 

3 
 
Uz Maltas  un Lūznavas pagasta  robežas, izbraucot no Maltas ciema Rēzeknes 

virzienā atrodas degvielas uzpildes stacija, kas pieder SIA ”AVIN”, kuru izmanto arī 
lielākā daĜa Maltas pagasta iedzīvotāju. Tuvākās degvielas uzpildes stacijas atrodas  
Rēzeknē - 21 km attālumā no Maltas ciema. 

 
Attālumi līdz vairākiem Latvijas robežkontroles punktiem: 

� ar Krieviju –   Aizgārša (Goliševa) – 76 km, 
GrebĦeva – 71 km 
Terehova – 87 km 
 

� ar Baltkrieviju –   Pātarnieki – 100 km 
     Silene – 126 km 
 

� ar Lietuvu -    Medumi – 92 km 
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4.3. Ūdensapgāde, siltumapgāde, kanalizācija, atkritumu saimniecība 
un vides stāvoklis 

 
Ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kopš 1991. gada 

novembra mēneša nodarbojas Maltas pagasta pašvaldības DzīvokĜu komunālās 
saimniecības uzĦēmums (DZKSU). Šī saimniecība ir Ĝoti plaša un tehniski neapmierinošā 
stāvoklī, tāpēc pašvaldība ir iesaistījusies 800+ projektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas 
apsaimniekošanas uzlabojumi piecās Latgales pašvaldībās”.  

 
4.3.1. Ūdensapgāde 
 

Esošā ūdensapgādes sistēma 
Maltas pašvaldības pārziĦā ir trīs atsevišėas ūdensapgādes sistēmas:  

� Centrālā sistēma, kas apkalpo aptuveni 969 cilvēkus, 8 ražošanas uzĦēmumus un 6 
valsts iestādes. 

� Rozentovas sistēma (Garkalne), kas apkalpo 388 cilvēku un vienu valsts iestādi 
� Zamostjes sistēma, kas apkalpo aptuveni 48 cilvēkus. 

Kopumā gandrīz 40% no kopējā iedzīvotāju skaita izmanto komunālās 
ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus. Pārējie iedzīvotāji ūdensapgādes vajadzībām lieto 
personīgās grodu akas. Aptuveni 80 cilvēku izmanto ielu brīvkrānus, kas uzstādīti uz 
centrālās sistēmas. Dažiem rūpniecības uzĦēmumiem ir pašiem savas lokālās resoru 
ūdensapgādes sistēmas. 

Centrālās sistēmas tīkli nespēj nodrošināt pietiekamu karstā ūdens padevi laikā un 
vasaras periodā, kad notiek dārzu laistīšana. Divas darbojošās akas šajā laikā nespēj 
nodrošināt ūdens torĦa piepildīšanos, kā rezultātā krītas spiediens ūdensapgādes tīklā. 

Gan Rozentovas, gan Zamostjes sistēmā ūdens spiediena nodrošināšanai iz-
mantoti hidrofori. Pēc uzĦēmuma darbinieku teiktā, hidroforu tilpums nav pietiekošs.  

Fizikāli - ėīmiskā ūdens kvalitāte 
Pēc informācijas no ekspluatējošā uzĦēmuma darbiniekiem, patērētāji nav ap-

mierināti ar ūdens kvalitāti. Dzelzs saturs ūdenī no centrālās sistēmas akām sasniedz 0,4 - 
1,3 mg/1, Garkalnes sistēmas akās dzelzs saturs sastāda līdz pat 0,7 - 1,6 mg/l. 
Visaugstākie dzelzs satura rādītāji ir analīzēs, kas veiktas 1998. gadā, bet zemāki - 1990. 
gadā veiktajās analīzēs. 

Fluora saturs 1998. gada veiktajās analīzēs ir aptuveni 0,4 mg/I, kas ir nedaudz 
zemāks par vēlamo. 

Bakterioloăiskā  ūdens kvalitāte 
Ūdens analīzēs nav minēts nekas par bakterioloăiskā piesārĦojuma problēmām. 

Dati, par saslimstību ar infekcijas slimībām, ko izraisa dzeramā ūdens kvalitāte, uzrāda, 
ka tikai ādas saslimstības pārsniedz vidējo rādītāju valstī. 

Tomēr, sabiedrības veselībai lielāku bīstamību rada grodu aku, izsmeĜamo bedru 
un septisko tvertĦu esamība rajonos, kas nav pieslēgti komunālajai ūdensapgādes 
sistēmai. 
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Karstā ūdens apgāde 
Karstā ūdens padeve notiek tikai īslaicīgi un atsevišėos gadījumos. Tomēr 

uzĦēmums ir veicis sagatavošanas darbus, lai varētu nodrošināt karstā ūdens regulāru 
padevi. 

Centrālā apkures katlu māja un karstā ūdens apgādes iekārta atrodas pie 
ūdenstorĦa, kurš ir pievienots sistēmai ar diametru 50 mm cauruli. Apkures sistēmā tiek 
izmantota četru cauruĜu sistēma. Padeves un cirkulācijas caurules slēgtajai apkures 
sistēmai, un padeves un cirkulācijas caurules atklātais karstā ūdensapgādes sistēmai. 

Ūdens padeve un patēri Ħš 
Ūdens mērītāju trūkums sistēmā stipri apgrūtina veikt jebkādus secinājumus par 

faktisko iegūtā un patērētā ūdens daudzumu. 
Centrālajai, Rozentovas un Zamostjes sistēmām ir izdota ūdens lietošanas atĜauja 

attiecīgi uz 425, 61 un 8 m3 diennaktī.  
Pēc esošās informācijas, pie patērētājiem ir uzstādīti tikai 8 ūdens mērītāji. 

Pārējais ūdens patēriĦš tiek aprēėināts, pamatojoties uz īpatnējā ūdens patēriĦa 
normatīvu. Pēc mērītājiem uzskaitītais ūdens patēriĦš sastāda tikai 2% no kopējā pārdotā 
ūdens daudzuma. 

4.6. tabula. Pārdotā ūdens daudzums (m3) 
Sistēma /kategorija 1996. gads 1997. gads 1998. gads 

Centrālā, kopā 93 900 84 000 77 300 
Sadzīves iestādes 82 800 75 600 71 800 

Budžeta iestādes 8 900 6 900 4 500 
Ražošanas iestādes 2 200 1 500 1 000 

Rozentova, kopā 22 700 22 800 22 500 
Sadzīves iestādes 22 700 22 800 22 200 
Budžeta iestādes   300 

Zamostje, kopā 2 500 2 700 2 600 
Sadzīves iestādes 2 500 2 700 2 600 

Kopā 119 100 109 500 102 400 
Sadzīves iestādes 108 000 101 100 96 600 
Budžeta iestādes 8 900 6 900 4 800 

Ražošanas iestādes 2 200 1 500 1 000 
 

Šie rādītāji atbilst kopējam aprēėina ūdens patēriĦam 280 m3/d, kas, pat neĦemot 
vērā noplūdes tīklā, pārsniedz iepriekš minētos ūdens padeves rādītājus. Tādējādi, 
iespējams, ka normatīvais ūdens patēriĦš pārsniedz faktisko. 

PieĦemot, ka Centrālā sistēma apkalpo 1 405 patērētājus, un, Ħemot vērā patē-
rētājus, ko apkalpo mazākās sistēmas, tieši iedzīvotāju patēriĦš sastāda aptuveni 190 1/cd, 
neskaitot tādus patērētājus kā komerc/ražošanas/valsts iestādes. 

Ūdensgūtnes  
Centrālajai sistēmai ir trīs artēziskās akas, kas urbtas 1966. un 1979. gadā. Aku 

dziĜums sasniedz 70 - 75 m, aku konstrukcijās nav filtru. Viena aka ir izgājusi no ierin-
das, jo sūknis ir iekritis akā. Pārējās divas akas ir darboties spējīgas, bet parasti tiek 
darbināta tikai viena aka.  



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 49 

Ūdens sūknēšanu nodrošina divi sūkĦi - ECV8-40-80 sūknis, kura jauda 10 m3/h 
(maksimālā jauda 40 m3/h) un ECV8-40-60 sūknis ar jaudu 10 m3/h (maksimālā jauda 40 
m3/h). Domājams, ka sūkĦi nedarbojas atbilstoši paredzētajai jaudai, jo maksimālā 
patēriĦa laikā tie nav spējīgi piepildīt ūdens torni. 

Rozentovas aka urbta 1975. gadā ar dziĜumu 75 m. Akai nav filtra. Uzstādītā 
sūkĦa marka ir ECV6-40-40 ar maksimālo jaudu 40 m3/h un tā tehniskais stāvoklis ir 
vērtējams kā neapmierinošs. 

Zamostjes aka ir urbta 1977. gadā, tās dziĜums 60 m. Sūknis - ECV6-60-80, kura 
maksimālā jauda  ir 60 m3/h. 

SūkĦi ir ražoti Krievijā un to lietderīgais kalpošanas laiks ir aptuveni divi gadi. 
Ekspluatējošā uzĦēmuma darbinieki uzskata, ka rietumvalstīs ražoto sūkĦu izmantošana 
varētu būt problemātiska, sakarā ar regulāriem elektroenerăijas padeves traucējumiem. 

Komunālā ūdensapgādes sistēmā uzstādīti pieci ielu brīvkrāni. 
ŪdenstorĦi  
Ūdens tornis ar tilpumu 100m3 ir izbūvēts uz dzelzsbetona konstrukcijas, kas ir 

samērā labā stāvoklī. Tērauda tvertne ir izrūsējusi, un funkcionāli tās tilpums noplūžu dēĜ 
netiek pilnībā izmantots. 

Zamostjes sistēmā netālu no akas ir mazs hidrofors (0,4 m3), tā tilpums ir 
nepietiekams Blakus redzams kādreiz kalpojušais, bet tagad sabrukušais ūdens tornis. 

Sadales tīkli 
Centrālās sistēmas ūdensvada tīkli ir Ĝoti sliktā stāvoklī. UzĦēmuma darbinieki 

uzskata, ka cauruĜvadi ir stipri aizauguši. Vairums aizbīdĦu nestrādā, un tie būtu 
jānomaina. Ir pamatotas bažas, ka spiediena palielināšanās tīklā, izraisītu cauruĜvadu 
plīsumus. 

Ūdens mērītāji trūkums sistēmā neĜauj novērtēt faktiskos ūdens padeves, patēriĦa 
un noplūžu rādītājus. Visvairāk būtu nepieciešams uzstādīt ūdens mērītājus akās, lai 
varētu noteikt kopējo ūdens padevi sistēmā. 

 
4.3.2. Siltumapgādes sistēma 

 
 Ar siltumapgādi pašvaldībā nodarbojas Maltas pagasta pašvaldības DzīvokĜu 
komunālās saimniecības uzĦēmums. Tas ir vienīgais siltuma ražotājs ciematā. 
 Varētu teikt, ka šī nozare ir sakārtota  un atbilst vides aizsardzības prasībām, 
Maltas iedzīvotāju vajadzībām  un pašvaldības interesēm. 
 Maltas katlu mājā tika  veikta rekonstrukcija, kas bija sadalīta divās kārtās: 
 I kārta – tika finansēta no Unibankas Ħemtā aizdevuma ; 
 II kārta – Pasaules Bankas aizdevums. 

Rekonstrukcijas laikā  tika veikta pāreja no šėidrā  krāšĦu kurināmā uz ekoloăiski 
tīru un videi  draudzīgu kurināmo – zāău skaidām. 

Tika likvidētas autonomās skolu katlu mājas un izveidota vienota centrālapgādes 
sistēma. Katlu mājas jauda no 1,6 MW palielinājās līdz 4,8 MW. 

Tika atjaunota karstā  ūdens padeve. 
Tika nobalansēta trase. 
Šī rekonstrukcija deva  pozitīvu ieguldījumu, ne tikai vides sakārtošanā (zāău 

skaidas netiek noglabātas purvos un atklātos laukumos), bet arī sociālo problēmu 
risināšanā. Pašlaik iedzīvotāji saĦem kvalitatīvus pakalpojumu par pieĦemamu cenu. 
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4.3.3. Kanalizācijas sistēma 
 

Maltā ir divas atsevišėas komunālās kanalizācijas sistēmas:  
Centrālā kanalizācijas sistēma 
Maltas centrālā kanalizācijas sistēmas kopējais garums ir 2300 m. Sistēma iz-

būvēta laikā no 1974. līdz 1979.gadam Sistēmā ir kanalizācijas sūkĦu stacija, kura 
atrodas netālu no notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm. Stacijas aprīkota ar diviem centrbēdzes 
sūkĦiem, kuri pārsūknē notekūdeĦus uz attīrīšanas ietaisēm. 

Centrālajās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās tiek izmantota bioloăiskā attīrīšanas 
tehnoloăija ar izlaidi Maltas upē. 

Rozentovas kanalizācijas sistēma 
Rozentovas kanalizācijas sistēmas tika izbūvēta 1990.gadā jaudai 200 m3/d. 

Sistēmai ir pievienotas vairākas bijušās padomju saimniecības mājas. Rozentovas 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtā izmantota bioloăiskā attīrīšanas tehnoloăija. Nelielā 
notekūdeĦu daudzuma dēĜ tās netiek pietiekoši noslogotas. 

Abas kanalizācijas sistēmas ir veidotas kā šėirtsistēmas kanalizācijas sistēmas bez 
legāliem lietus ūdeĦu kanalizācijas pieslēgumiem. 

Pašvaldības kanalizācijas sistēmu izmanto  
� 514 mājsaimniecības,  
� 7 komerc/sabiedriskās iestādes, 
� 8 ražošanas uzĦēmumi. 
Ja Ħem vērā, ka vidējais mājsaimniecības lielums pašvaldībā ir 2,3 cilvēki, tad 

kanalizācijas sistēmu izmanto 1 160 cilvēki jeb 32% no Maltas iedzīvotājiem. 
Maltā ir atsevišėu divu ražošanas uzĦēmumu kanalizācijas sistēmas: 
Pienotavas kanalizācijas sistēma.  
Maltas pienotavai ir savas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, kurās nonāk 

notekūdeĦi arī no tuvumā esošās slimnīcas. 
NotekūdeĦi no slimnīcas nonāk attīrīšanas ietaisēs pa pašteces vadu. Maltas 

komunālas kanalizācijas ekspluatējošais uzĦēmums veic kanalizācijas sistēmas 
ekspluatāciju posmā no slimnīcas līdz pienotavas attīrīšanas iekārtām. 

Lauktehnikas kanalizācijas sistēma.  
Trijām mehāniskajām darbnīcām, kuras izveidojušās bijušās Lauktehnikas te-

ritorijā ir kopīgas bioloăiskās attīrīšanas iekārtas. Tām pievienotas arī vairākas privātās 
mājas, kuras maksā par sniegtajiem pakalpojumiem. 

NotekūdeĦu daudzums 
Pēc ekspluatētāju sniegtās informācijas izriet, ka centrālās notekūdeĦu attīrīšanas 

iekārtas attīrījušas 63 000 m3 notekūdeĦu gadā, bet Rozentovas notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtas - 16 000 m3 notekūdeĦu gadā.  

Maltā ir divas lielas patērētāju grupas, kuras neizmanto komunālo ūdensapgādes sistēmu. Tām ir savas privātas 
ūdens apgādes sistēmas, taču nav kanalizācijas sistēmas: 

Latgales CeĜš: 1 314 m3/gadā  
Divas skolas: 11 000 m3/gadā  
Pēc saĦemtās informācijas, kanalizācijas sistēmu izmanto 1 160 cilvēki.  
Esošā lietus kanalizācijas sistēma 
Dažās Maltas daĜās izbūvēta lietus kanalizācija, kas novada lietus ūdeĦus grāvjos. 
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Esošā lietus kanalizācija ir sliktā stāvoklī. CauruĜvadi izbūvēti ar mazākiem 
slīpumiem, kas izraisa cauruĜvadu aizsērēšanu. Lietus ūdeĦi bieži nonāk apkures sistēmas 
šahtās, kā arī sadzīves kanalizācijas sistēmā caur sateku vākiem. 

 
4.3.4. Atkritumu saimniecība 
 

Arī ar atkritumu savākšanu nodarbojas Maltas pagasta pašvaldības DzīvokĜu 
komunālās saimniecības uzĦēmums. UzĦēmums apkalpo gan  ciemata, gan lauku 
teritoriju. 

Atkritumi tiek savākti trīs reizes nedēĜā ar savācējmašīnu GAZ – 53 (6m3). 
Atkritumi tiek sapresēti un nogādāti izgāztuvē Mostovaja, kur tie  tiek izbērti kaudzē. 
Izgāztuvē strādā viens cilvēks, kurš veic primitīvu atkritumu šėirošanu. Tālāk  atkritumi 
tiek izlīdzināti un nobērti ar zāău skaidām. 

Ja ar atkritumu savākšanu uzĦēmums veiksmīgi tiek galā, tad izgāztuve rada 
dažas neērtības: 

- tuvu starptautiskas nozīmes dzelzceĜam; 
- sveša pagasta teritorijā; 
- tuvu apdzīvotas vietas (400 m). 
Pašvaldība ir iesaistījusies projektā “500 –“ 

 
4.3.3. Vides aizsardzība  
 
Potenciāli piesārĦotās vietas (nav pierādīts ar izpētes un analīžu rezultātiem) 

• Karjeri: Griščati, Leimaniški,ŠpēĜi, Barauha, Maltečka-I, Maltečka –II, Černoste, 
• Fermas (bijušās): ŠpēĜi, Černoste, Pinki, Bički, Rozentova, Griščati, Garkalni 

(Darbojas: fermas Garkalnos – V. Kancāna  privātīpašums,                               
Rozentovā – J. ŠaudiĦa privātīpašums), 

• Ėīmisko vielu noliktavas (bijušās):  Leimaniški, Rozentova 
 (13.08. 1998.g.izvesti pesticīdi uz Gardenes bīstamo atkritumu novietni.) 

• DUS:  Andrupenes ielā (bijusī padomju saimniecība “Garkalni DUS, 
“Agroėīmija”, Leimaniški (SIA “Avin), Maltā  Trasūna ielā  (SIA “Divi”),    
Vi Ĝānu iela (Rēzeknes MRS), 

• DUS “AVIN” uz Maltas un Lūznavas pagasta robežas, 
• Citi objekti:  mehāniskās darbnīcas Rozentovā, autoservisi - Maltā,                            

kapsētas. 
Pagasta teritorijā nav nevienas sadzīves atkritumu izgāztuves. 
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4.4. Telekomunikāciju sakari 
 

Stacionāro telekomunikāciju tīklu apkalpi  Maltas pagastā  nodrošina  SIA 
“LATTELEKOM”. Malt ā atrodas tālruĦu centrāle. Skat. 4.3. attēlu.  

Telefona aparāti ir uzstādīti lielākai daĜai Maltas ciemata iedzīvotāju, kā arī 
uzĦēmumos un iestādēs. Lauku teritorijā  telekomunikāciju sakaru nodrošinājums ir 
mazāks. Būtiskākie sakaru traucējumi saistīti ar gaisa līniju bojājumiem, īpaši 
nelabvēlīgos laika apstākĜos. 

Maltas pagastā ir pieejami arī mobilo telekomunikāciju sakari, ko arī izmanto 
daudzi pagasta iedzīvotāji, kas ir iegādājušies mobilos telefonus. 1998.gada beigās Maltā 
tika uzstādīts LMT GSM  mobilo sakaru tornis, kas nodrošina mobilo telekomunikāciju 
sakaru tīkla pārklājumu un Ĝauj izmantot šo sakaru veidu visā pagasta teritorijā. Skat 
attēlu 4.1.  

ĥemot vērā mobilā telefona priekšrocības un tarifu samazināšanos, kā arī dažkārt 
sliktas kvalitātes telekomunikāciju sakarus, izmantojot fiksētos tālruĦus un abonēšanas 
cenu kāpumu SIA Lattelekom, var prognozēt iedzīvotāju, kuri izmanto mobilos telefonus, 
skaita palielināšanos Maltas pagastā. 

Iedzīvotājiem nav iespēja izmantot otra mobilo sakaru operatora TELE2  sniegtos 
pakalpojumus, tuvākā bāzes stacija ir Aglonā un PreiĜos, kas varētu nodrošināt šādus 
sakarus. Skat. attēlu 4.2. 

 
4.1. attēls. Mobilo telefonsakaru tīkla pārklājums  ko nodrošina Latvijas Mobilais 
Telefons [23] 
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4.2. attēls. Mobilo telefonsakaru tīkla pārklājums Latvijas teritorijā, no nodrošina sakaru 
operators TELE2 [24] 
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4.5. Pārējā tehniskā infrastrukt ūra 
 
4.5.1. Kapsētas 

 
Maltas pagastā ir sekojošas kapsētas – Garkalnu kapsēta, Paškeviču kapsēta, 

Dzenišku kapsēta, Lapatišku kapsēta, Dzementovas kapsēta, Drozdovkas kapsēta un 
Pinku kapsēta. Apbedījumus veic visās kapsētās, retāk – Dzementovas, Dzenišku un 
Lapatišku kapsētā. Skatīt  4.3. attēlu.  
 
4.5.2. Energoapgāde 
 

Energoapgādi Maltas pagasta teritorijā  pilnībā nodrošina A/S “LATVENERGO” 
Austrumu elektriskie tīkli. Energoapgāde ir apmierinoša. Ja ir būtiski elektroenerăijas 
apgādes traucējumi, tie tiek ātri novērsti. Maltas ciematā un lauku teritorijas gandrīz visās 
viensētās ir ievilkta elektrība.  
 
4.5.3. Degvielas uzpildes stacijas 
 

 Maltas pagasta teritorijā nav nevienas degvielas uzpildes stacijas. Tuvākā DUS – 
“Avin” atrodas Lūznavas pagastā netālu no Maltas pagasta robežas un Maltas ciema. 
Lielākā daĜa iedzīvotāju arī izmanto šo degvielas uzpildes staciju.  
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karte ar tehnisko infrastruktūru 
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5. Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība5. Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība5. Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība5. Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība....    
 

Maltas pagasta teritorijā reăistrēts liels skaits dažādu uzĦēmumu un iestāžu, kas 
nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, kā arī cilvēkiem no apkārtējām 
pašvaldībām. 

Pašvaldības administratīvajā centrā Maltā ir labi attīstīta infrastruktūra, kas ir 
viens no veicinošiem faktoriem uzĦēmējdarbības attīstībai, ir pieejams arī kvalificēts 
darbaspēks. 

Vislielāko darbavietu skaitu nodrošina pašvaldības iestādes – skolas, bērnudārzs, 
pagasta padome u.c.), nākamā lielākā iedzīvotāju grupa ir nodarbināta mežsaimniecībā un 
mežizstrādē (Rēzeknes MRS, “Sakarnieks”, “Elks - plus u.c.).  

Daudzi cilvēki ir nodarbināti arī lauksaimnieciskajā ražošanā, taču šai nozarei ir 
Ĝoti zema rentabilitāte un reāli ienākumi, saimniekojot savā zemnieku saimniecībā, 
vairumā gadījumu netiek gūti. Lielā daĜā zemnieku saimniecību papildus ienākumi tiek 
gūti, nodarbojoties ar mežizstrādi. 
 
5.1. tabula. UzĦēmumi un iestādes, kas reăistrēti vai  darbojas Maltas pagasta teritorijā 

un  nodarbināto skaits 
 
UzĦēmuma vai iestādes nosaukums 1998.g. 1999.g. 

01.08. 
2000.g 

01.04. 
2001.g 

Maltas pienotava 55 40 42 10 

Rēzeknes MRS 160 140 120 124 

Sakaru nodaĜa – pasts 12 14 14 14 

   - Sezonas strādnieki (kurinātāji) 3 3 3 3 

Mežniecība 11 11 8 9 

Policija 9 11 11 11 

VUGD  Maltas  UGP 9 11 11 11 

Maltas aptieka 4 4 5 5 

Latgales ceĜi 16 16 14 14 

Latvijas Krājbanka Rēzeknes filiāle Maltā 2 2 2 2 

Apvienība “Apsardze” Maltas nodaĜa 5 7 7 7 
Gāzes saimniecība 1 1 1 1 
Maltas speciālā internātskola 86 74 78 80 
Apbedīšanas birojs  IU “LiesmiĦa” 2 2 2 2 
Maltas pagasta pašvaldības  DzīvokĜu komunālās 
saimniecības uzĦēmums 

28 32 40 47 

Pašvaldības iestādes (pag. padoma, skolas, bērnudārzs, 
Kultūras nams, bibliotēka, ārpusskolas iestādes) 

256 237 256 254 

Maltas slimnīca 45 46 35 30 
“Grāmatu tirdzniecības uzĦēmums” 1 1 1 - 
“Daugavpils maiznieks” - - 4 5 
Preses apvienības kiosks 1 1 1 1 
BOV A/S   NVD filiāle Rēzeknes centra Maltas sektors 4 4 4 4 
Kopā 710 655 659 634 
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Analizējot strādājošo skaitu pēdējo triju gadu laikā, vairākos uzĦēmumos un 
iestādēs vērojams strādājošo skaita samazinājums 1999. gadā. 2000. gadā strādājošo 
skaits vairākos uzĦēmumos un iestādēs ir pieaudzis. Straujš strādājošo skaita pieaugums 
ir firmā “Sakarnieks”, Maltas pagasta DzīvokĜu komunālās saimniecības uzĦēmumā, z/s 
Liska un citos. Skat 5.1. tabulu un 5.3. tabulu. 

 
5.2. tabula. IU, kas reăistrēti vai tikai darbojas Maltas pagasta teritorijā un strādājošo 
skaits  
UzĦēmuma nosaukums 1998.g. 1999.g. 01.08. 2000.g. 01.04. 2001.g. 
“VALENT ĪNA” 6 4 6 5 
“VILNIS” 1 1 1 1 
“ALBATROSS”   1 1 1 1 
A. Kupcovas IU 1 2 2 likvidēts 
Salons  “MALTA” 1 1 1 1 
“ARIST” IU 1 1 1 1 
“ZeTo” IU  - 3 3 5 
Z/S “PIE RĀZNAS” - 4 4 4 
I.DANILOVAS    IU - 1 1 1 
A.PUKJĀĥA  IU - 1 1 1 
L.POPLAVSKAS IU - 1 1 1 
Kopā 11 20 22 21 
 
5.3. tabula. SIA, kas reăistrētas vai darbojas Maltas pagasta teritorijā, strādājošo skaits: 

Strādājošo skaits 
UzĦēmuma nosaukums 

1998.g. 1999.g 01.08.2000.g. 01.04.2001.g 
“TURĪBA” 42 - - - 
LKS CS Turība uzĦēmums “Latgale” - 1 2 1 
“SK un NI” 5 6 6 3 
“VIVAD” 5 4 5 5 
“ELKS – PLUS” 74 61 63 53 
“SAKARNIEKS” 41 55 95 62 
“MALTAS CELTNIEKS” 32 22 33 31 
“PILSKALNS” 3 2 1 1 
“LAK-L” 36 31 14 24 
“LANA” 3 2 2 3 
“BARA  - A” 5 6 6 likvidēts 
“LAK –M”    4 
SPA “FAKTOR & LTD” 2 2 2 1 
“PĒRLE  NV ” 3 2 2 2 
“A.R.S.” 3 5 5 5 
“AVIN” 5 5 5 5 
“KADOLA” - - - 3 
“ALISA” 10 15 15 13 
“GROPE”  IU 7 2 2 - 
“NIKOě” 3 2 2 1 
“KOKSNE-1” 8 6 6 4 
“VESTS –AUTO” - - 2 4 
“MILAV” - 9 4 3 
“DaKo” 1 1 1 1 
“Kronis NV” - 4 4 4 
“GAO” 1 1 1 1 
“ŠARLOTE-2” 1 1 1 1 
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TARASOVA IU - 1 1 1 
“VĀRPA” - 1 1 1 

Z/S “LISKA” 13 16 20 
23  

 (plānots 48) 

Kopā 274 268 301 260 (285) 

 
5.1. Lauksaimnieciskā ražošana un pakalpojumi 
 

Uz 31.07. 2000. g. Maltas pagastā reăistrētas 32 zemnieku saimniecības. 
Analizējot zemnieku saimniecību lielumu, attēlā redzams, ka vidējais zemnieku 
saimniecības lielums ir robežās no 25 ha līdz 50 ha. Maltas pagastā šādas ir 19 zemnieku 
saimniecības, 7 zemnieku saimniecības ir ar platību no 10 ha līdz 25 ha. Tikai četru 
zemnieku saimniecību platība pārsniedz 50 ha. 

5.1. attēls. Zemnieku saimniecību lielums Maltas pagastā 
 

Zemnieku saimniecību kopējā  platība – 1217,6 ha, tai skaitā lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme – 783,6 ; meža zemes platība –226,1 ha 

Spēcīgākās zemnieku saimniecības Maltas pagastā: 
� z/s  “Rītausma” – piena un gaĜas lopkopība, 
� z/s  “Bitīte”- lopkopība, 
� z/s  “Liepas” – lopkopība – sivēnu ražošana, 
� z/s “Liska” – lopkopība, graudkopība, kokapstrāde, transporta pakalpojumi, 

sadarbība ar pašvaldību – ceĜu tīrīšana utt. 
� z/s  “Santa” – augkopība. 

 
Zemnieku saimniecības specializējas: 

� augkopībā  - graudaugi (vasarāji, ziemāji), 
                         - kartupeĜi, 
                         - daudzgadīgie zālāji, 
(lielākie graudu ražotāji – z/s  “Liska”) 
� lopkopībā - liellopi (t.sk. slaucamās govis), cūkas (t. sk. sivēnmātes), aitas, zirgi, 

putni, 
� biškopība. 

2 2 27

19

Līdz 10 ha

 10 ha - 25 ha

25 ha - 50 ha

50 ha - 100 ha

Virs 100 ha
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5.2. Tirdzniecība un pakalpojumu sfēra 
 

Maltas pagastā ir 43 uzĦēmumi, kas nodarbojas ar dažāda veida preču tirdzniecību 
– pārtikas produkti, rūpniecības preces, saimniecības preces, auto rezerves daĜas, 
celtniecības materiāli un dažādas citas preces, kā arī ar pakalpojumu sniegšanu – 
frizētava, apăērbu šūšana, fotodarbnīca u.c. Vairāki uzĦēmumi specializējas daudzās 
nozarēs – ražošana, tirdzniecība. Skatīt 5.4. tabulā  

 
5.4. tabula. Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas Maltas pagastā 

 Nosaukums (SIA, 
individuālie uzĦēmumi, akciju 

sabiedrības, zemnieku 
saimniecības) 

Darbības veidi 

1. “SK un NI” � autoserviss 
� auto detaĜu tirdzniecība 

2. “ViVaD” � veikals 
� frizētava 
� trenažieru zāle  

3. “Elks - Plus” � kokapstrāde 
� galdniecības darbi 
� autoserviss 
� autoveikals 
� rezerves daĜu tirdzniecība 
� būvmateriālu tirdzniecība 

4. “Sakarnieks” � kokapstrāde 
� telekomunikāciju būve 
� zāămateriālu ražošana 
� mēbeĜu, logu un durvju ražošana 
� dēĜu kalte 
� transporta pakalpojumi 

5. “Maltas celtnieks” � jaunā celtniecība un remontdarbi 
� zāămateriālu ražošana 
� celtniecības strādnieku un transporta 

pakalpojumi 
6. “VESTS-AUTO” � auto detaĜu tirdzniecība 

� autostāvvietas pakalpojumi 
� automašīnu uzpirkšana 

7. “Koksne – 1” � zāămateriālu ražošana 
8. “R ēzeknes MRS” Maltas 

apvienotais cehs 
� kokmateriālu zāăēšana 

9. “Liesmi Ħa” � rituālie pakalpojumi 
� kapu apsaimniekošana un vietu ierādīšana 

10. “Maltas pienotava” � sviesta, siera un kazeīna ražošana 
� tirdzniecība 
� autoveikalu pakalpojumi 
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11. “Alisa” � pārtikas preču tirdzniecība  
� saimniecības preces 
� autoveikalu pakalpojumi 

12. “BARA A” � pārtikas preču tirdzniecība 
� saimniecības preces 
� friziera pakalpojumi 

13. “Valent īna” � pārtikas tirdzniecība 
� saimniecības preces 

14. “Faktor&Ltd” � pārtikas tirdzniecība 
� saimniecības preces 

15. “Milav” � pārtikas preču tirdzniecība 
� saimniecības preces 
� videokasešu noma 
� autoveikala pakalpojumi  

16. “Daugavpils maiznieks” � pārtikas preču tirdzniecība 
� saimniecības preces 
� rūpniecības preces 

17. “A.R.S” � pārtikas preču tirdzniecība 
� saimniecības preces 
� foto pakalpojumi 
� ziedi, dāvanas 

18. “Albatross” � saimniecības un rūpniecības preču 
tirdzniecība 

19. “ZeTo” � apăērbu tirdzniecība 
� pārtikas preču tirdzniecība 

20. “Pērle NV” � pārtikas preču tirdzniecība 
21. “DaKo” � būvmateriāli 

� saimniecība preces 
22. “Kronis NV” � bārs 

� spēĜu automāti 
23. “Maltas aptieka” � medikamenti un higiēnas preces 

� ārstnieciski kosmētiskie līdzekĜi 
� optika 
� zīdaiĦu pārtika 
� veterinārie medikamenti 

24. “Lana” � medikamenti un higiēnas preces 
� ārstnieciski kosmētiskie līdzekĜi 
� optika 
� zīdaiĦu pārtika 
� veterinārie medikamenti 

25. “Gr āmatu tirdzniecības 
uzĦēmums” 

� grāmatu tirdzniecība 
� kancelejas preces 

26. Zemnieku saimniecība 
“Pie Rāznas” 

� pārtikas preču tirdzniecība 

27. I. Danilovas IU � lietotu importa apăērbu tirdzniecība 
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28. LKS CS Tur ība 
uzĦēmums “Latgale” 

� saimniecības preču tirdzniecība 

29. Firma “GAO” � spēĜu automāti 
30. IU “Vilnis” � rūpniecības preču tirdzniecība 
31. A.PukjāĦa IU � rūpniecības preču tirdzniecība 
32. Preses apvienības kiosks � preses tirdzniecība 
33. A. Kupcovas IU � pārtikas preču tirdzniecība 
34. L. Poplavskas IU � pārtikas preču tirdzniecība 
35. L.  Ti čko IU � apăērbu šūšana 
36. R. Dombrovskas IU � pulksteĦu remonts 
37. IU Grope � mēbeĜu izgatavošana 
38. Šarlota-2” � apavu remonts  

� ėīmiskā tīrītava 
39. IU Tarasovs � spēĜu automāti 
40. “V ārpa” � sēklu tirdzniecība 
41. “Niko Ĝ” � rūpniecības preču tirdzniecība 

� pārtikas preču tirdzniecība 
42. IU Salons “Malta” � vilnas apmaiĦas punkts 

� lietoto importa apăērbu tirdzniecība 
43. z/s “Liska” � lauksaimniecība 

� transporta pakalpojumi 
� kokapstrāde 
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5.3. Mežizstrāde, kokapstrāde 
 

Maltas pagastā darbojas vairāki  uzĦēmumi, kas nodarbojas ar mežizstrādi un 
kokapstrādi. Šajās nozarēs ir nodarbināti arī skaitliski daudz Maltas pagasta iedzīvotāji. 

 
A/S Rēzeknes MRS Maltas cehs, kura darbības virziens ir kokmateriālu 

zāăēšana. Šajā uzĦēmumā ir nodarbināti 124  cilvēki. Vidējais darba apjoms –  2300 m3 
gatavās produkcijas mēnesī. 
UzĦēmums sadarbojas ar Angliju, Dāniju, Holandi, Vāciju un Spāniju. 

 
SIA “ELKS –PLUS”  

Galvenie virzieni: 
- koka zāăēšana un ēvelēšana, 
- dēĜu kaltēšana, 
- koka galdniecības izstrādājumu ražošana (mēbeles). 

Produkcija: egles zāămateriāli, priedes zāămateriāli, dēĜi, brusas. 
UzĦēmumā strādājošo skaits – 53.  
Saražotās produkcijas (zāămateriālu) daudzums mēnesī - 350 m3. 
Papildus izveidotas struktūrvienības: autoserviss, rezerves daĜu veikals. 
 

SIA “Maltas celtnieks”  
Strādājošo skaits – 31 
Galvenie virzieni:  

- zāămateriālu ražošana, 
- celtniecība un remonti, 
- celtniecības un transporta pakalpojumi. 

Mēneša vidējais ražošanas apjoms – 20 000 USD 
 

SIA “Sakarnieks”  
Strādājošo skaits – 62 
Darbības virzieni:  

-  zāămateriālu ražošana, 
-  mēbeĜu, logu, durvju ražošana, 

      -  dēĜu kalte. 
Papildus: 

- telekomunikāciju būve, 
- transporta pakalpojumi. 

Mēneša vidējais ražošanas apjoms – 3 500 Ls 
 

SIA “Koksne – 1”  
Strādājošo skaits – 4 
Darbības virziens:  zāămateriālu ražošana. 
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Z/S “Liska”  
Pamatprofils – lauksaimniecība (lopkopība), no 2000. gada oktobra saimniecība 
pārorientējās uz kokapstrādi un transporta pakalpojumiem, saglabājot arī 
lauksaimniecisko ražošanu. 
Kokapstrādē nodarbināto skaits – 23, nākotnē ir paredzēta jaunas kokapstrādes līnijas 
atvēršana, kā rezultātā papildus tiks nodarbināti 25 strādnieki.     
karte 
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6. Maltas pagasta pārvaldes struktūra un budžeta 
raksturojums. 

 
6.1. Pagasta padomes pārvaldes struktūra, tehniskais nodrošinājums 
 

Maltas pagasta padomes darbu nodrošina 9 deputāti. Pašvaldībā darbojas trīs 
pastāvīgās komitejas – finansu, tautsaimniecības un sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja, kā arī trīs komisijas. 

  

 
6.1. shēma. Pašvaldību darbības pamatstruktūra 
 

Lai nodrošinātu Maltas pagasta 
padomes darbu, tiek algoti sekojoši 
speciālisti – trīs grāmatveži, kancelejas 
vadītāja, kasiere, ekonomists – plānotājs, 
lietvede – datorspeciālists,  ceĜu  
uzraudzības un sabiedrisko darbu vadītājs, 
vetārsts, privatizācijas komisijas 
priekšsēdētāja un lopkopības pārraugs, kā 
arī vairāki tehniskie darbinieki: apkopēja – 
sētnieks,   ceĜu remontstrādnieks,  elektriėis.   
Lopkopības speciālista darbība pašvaldībā tiek vērtēta kā vāja, pārējo speciālistu darbības 
vērtējums ir labs vai apmierinošs. 

Darbojas arī Maltas pagasta pagasttiesas priekšsēdētājs un 6 pagasttiesas locekĜi.  
 

 
PRIEKŠSĒDĒTĀJ
S 

Pašvaldības 
tehniskie 
dienesti 

 
Sekretāre 

Pašvaldības 
uzĦēmumi 
un iestādes 

 
Pagasttiesa 
 
 

MALTAS pagasta 
padome 

Pastāvīgās deputātu 
komitejas 

• Finansu 
• Tautsaimniecības 
• Sociālo, izglītības, 

kultūras,    
jautājumu 

 

Komisijas 

• Administratīvā 
• DzīvokĜu 

privatizācijas 
• Revīzijas 
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Maltas pagasta padomē netiek algots ne priekšsēdētāja vietnieks, ne 
izpilddirektors. 

Lai veiktu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, pašvaldībā vajadzētu algot 
sekojošus speciālistus - sociālo darbinieku, juristu, psihologu, izpilddirektoru. Lai 
informētu pagasta iedzīvotājus par pašvaldībā notiekošo, nepieciešams būtu arī žurnālists. 

 

ZiĦas par deputātiem 

Maltas pagasta padomes darbu nodrošina 9 deputāti. 6 deputātiem ir augtākā 
izglītība, 3 – vidējā speciālā. Maltas pagasta padomē ir pārstāvēti cilvēki ar dažādām 
profesijām un specialitātēm – inženieri, mehāniėi, skolotāji, mežsaimnieks u.c. Pēc 
deputātu darba vietām - visplašāk Maltas pagasta padomē ir pārstāvētas izglītības iestādes 
– bērnudārzs, Maltas 2. vidusskola, Maltas mūzikas skola un Maltas bērnu un jauniešu 
interešu centrs.  

 
Tehniskais nodrošinājums 

Pagasta padomē ir labs tehniskais nodrošinājums – 6 datori, trīs no kuriem ir 
saslēgti tīklā (darbojas nekvalitatīvi), datorizēta grāmatvedība.  Ir pieejams Internet tīkla 
pieslēgums. Pagasta padomē ir divi kopētāji (labā tehniskā stāvoklī), skeneris, 
pārvietojamā tāfele. Pašvaldības sakarus nodrošina faksa aparāts, telefonsakari tiek 
nodrošināti analogajā sistēmā, sakari vērtējami kā apmierinoši, pagasta padomes 
darbinieku vajadzībām ir divi mobilie telefoni un ir nodrošināti mobilo telefonu sakari 
(LMT GSM). Pagasta padome ir nodrošināta ar divām automašīnām, ir noslēgts 
vienošanās līgums ar Maltas speciālo internātskolu par autobusa izmantošanu skolēnu 
pārvadājumiem. 

 
Pašvaldības pārvaldes trūkumi 
Lai labāk veiktu pašvaldības funkcijas pārvaldes struktūrā būtu nepieciešams: 
Sociālais darbinieks – varētu labāk strādāt ar tiem iedzīvotājiem, kam 

nepieciešama sociālā palīdzība. 
Psihologs un jurists  – konsultācijas   mācību iestādēs, bērnudārzā un citās 

iestādēs, pagasta iedzīvotājiem (pašlaik nepieciešamības gadījumā jābrauc uz Rēzekni). 
Maltas pagastā uzĦēmējiem uz šo brīdi nav konsultāciju iespēju uzĦēmējdarbības 

jautājumos, projektu, biznesa plānu sastādīšanā. 
 Pašvaldībā nav arī sava zemes ierīkotāja un  mežziĦa, kuru pārziĦā būtu Maltas 

pagasta pašvaldības zemes un mežu resursu jautājumi. Uz šo brīdi Maltas pagastā  
darbojas Rēzeknes virsmežniecības Maltas mežniecība un zemes jautājumos - VZD 
Latgales reăionālās nodaĜas darbinieks. 

Atklāts jautājums par Maltas pagasta izglītības iestāžu reorganizācijas iespējām. 
Pašlaik skolu un pārējo iestāžu  līdzekĜu plānošanu veic  pagasta ekonomists – plānotājs  
pēc iestāžu vadītāju iesniegtās informācijas par nepieciešamajiem līdzekĜiem un  
grāmatvedības uzskaiti  nodrošina pagasta padomes grāmatvedība (galvenais grāmatvedis 
un 2 grāmatveži). 
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Maltas pagasta padomē ir izstrādāti: 
� saistošie noteikumi “Par Maltas pagasta pašvaldības nodevām” 
� “Nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumi un maksāšanas termiĦu pagarinājumu 

piešėiršanas kārtība nodokĜu maksātājiem 2000.gadā” 
� Noteikumi “Kādā veidā un cik lielos apmēros Maltas pagasta padome apmaksā 

iedzīvotājiem par zāĜu iegādi, slimnīcas pakalpojumiem un zobu protezēšanu”  
� Maltas pagasta padomes sniegto Tehnisko pakalpojumu izcenojumi 
� “Maltas pagasta labiekārtošanas noteikumi” 
� Saistošie noteikumi Nr. 4 “Kārtība, kādā tiks nodrošināta pagasta padomes lēmumu, 

priekšsēdētāja rīkojumu, revīzijas komisijas lēmumu un atklāto sēžu protokolu 
publiskā pieejamība”  

� Noteikumi mājdzīvnieku (govju, jaunlopu) īpašniekiem Maltas ciemā  
� Saistošie noteikumi “Maltas pagasta sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas 

un noglabāšanas noteikumi” Nr. 3 izstrādāti pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām” 21.p. 

� Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Maltas pagastā” 
� Pašvaldības funkciju darbības nodrošināšanai, saskaĦā ar likumu un atbilstoši savas 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm noteikta pārvaldes struktūra un 
reglamentēta darba organizācija. Pamatdokuments, kas reglamentē pašvaldības darbu, 
ir pašvaldības nolikums (sēdes prot. nr. 41 no 17.12.1998.g ).  

 

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpilde Maltas pagastā 
Maltas pagasta pašvaldība nodrošina lielāko daĜu likumā noteikto funkciju izpildi 

– ūdensapgāde, siltumapgāde, sadzīves atkritumu savākšana un izvešana, notekūdeĦu 
savākšana un attīrīšana, ielu, laukumu un vietējo ceĜu būvniecība un uzturēšana, kapsētu 
uzturēšana, bērnudārza, vidusskolas uzturēšana, palīdzība ārpusklases mācību un 
audzināšanas darbā, vietējās bibliotēkas, kultūras nama uzturēšana, kultūras pieminekĜu 
aizsardzība, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselīga dzīves veida 
veicināšana, Maltas ciema ielu apgaismošana – vakaros un no rītiem, sociālās aprūpes 
nodrošināšana maznodrošinātajām ăimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco 
Ĝaužu nodrošināšana ar vietām pansionātā, bāreĦu un bez vecāku gādības palikušo 
nodrošināšana ar vietām mācību iestādēs, palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokĜu 
jautājumu risināšanā, pagasttiesas darbības nodrošināšana, uzĦēmējdarbības veicināšana, 
nodarbinātības politikas izstrāde, algotu pagaidu darbu organizēšana bezdarbniekiem,  
rūpes par sabiedrisko kārtību, teritorijas attīstības plāna izstrāde, civilstāvokĜa aktu 
reăistrācija, valsts statistikai nepieciešamo datu vākšana un apkopošana, palīdzība zemes 
reformas realizēšanā, pastāvīgās dzīves vietas reăistrācija, pašvaldības dzīvojamo māju 
privatizācija. 

Būvvaldes izveidošana un būvniecības pārzināšana kā funkcija ir nodota 
Rēzeknes rajona padomei. 

DaĜēji tiek pildīta tāda funkcija kā sadzīves atkritumu glabāšana un pārstrāde – 
atkritumiem tiek veikta pirmatnējā šėirošana un noblietēšana.  

Netiek veikta skvēru un zaĜo zonu ierīkošana, jo trūkst līdzekĜu (tiek veikta 
uzturēšana), nav industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles, jo pašvaldības 
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teritorijā nav industriālo atkritumu, beigto dzīvnieku apbedījuma vietu ierīkošana un 
uzturēšana – nav pieprasījuma, publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeĦu izmantošanas 
organizēšana (pagasta teritorijā nav nevienas publiskās ūdenskrātuves), nav municipālās 
policijas, jo ir laba sadarbība ar valsts policijas inspektoriem,  netiek veikta klaiĦojošo 
suĦu un kaėu izėeršana. 

 

Maltas pagasta padomes informatīvā sistēma 

Maltas pagasta pašvaldības informācija par pagasta padomes sēdēs izskatītajiem 
jautājumiem  regulāri tiek : 

- izvietota uz  ziĦojuma dēĜa pagasta padomes ēkā, 
- regulāri tiek publicētas Maltas ziĦas  Rēzeknes rajona avīzē “Rēzeknes 

vēstis”, 
- nedaudz tika sniegta informācija caur Latgales televīziju un radio, 
- informācija pēc pamatota pieprasījuma tiek sniegta arī rakstiskā veidā 

(lēmumi), 
- tiek rīkotas pagasta sapulces, tikšanās ar deputātiem, kurās iedzīvotājus 

informē  par norisēm, sasniegumiem un uzklausa iedzīvotāju viedokli. 
Sapulces pārsvarā apmeklē tikai Maltas ciematā dzīvojošie. Ir daĜa iedzīvotāju, 

kuri neabonē rajona avīzi un līdz ar to arī nesaĦem  informāciju. 
Perspektīvā varētu tikt izskatīts jautājums par savas Maltas pagasta avīzes 

izdošanas iespējām. 
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6.2. Pašvaldības budžeta raksturojums 
 

Maltas pagasta budžets pēdējo četru gadu laikā ir pieaudzis -  salīdzinot ar 1998. 
gadu, 2001. gadā tas ir par gandrīz 40% lielāks.  

 

Budžeta ieĦēmumi 

Lielāko ieĦēmumu daĜu (virs 40%) Maltas pagasta pašvaldībā sastāda iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa iemaksas, 10% - savstarpējie norēėini par izglītības pakalpojumu 
sniegšanu. 70% ieĦēmumu ir pašu ieĦēmumi, vidēji 30% sastāda dotācijas no Pašvaldību 
finansu izlīdzināšanas fonda. 

Plānotos izdevumus 2001. gadā skatīt 6.1. attēlā.  

6.1. attēls. Maltas pagasta padomes plānotie ieĦēmumi 2001. gadā. 
 

Gandrīz visās pozīcijās ieĦēmumi absolūtos skaitĜos pēdējo gadu laikā ir 
pieauguši (6.1. tabula), straujš kāpums ir bijis norēėinos ar citām pašvaldībām par 
izglītības pakalpojumu sniegšanu, kas liecina, ka Maltas pagasta izglītības iestādēs mācās 
arvien vairāk bērnu no citām pašvaldībām. Ievērojamu daĜu ienākumu (aptuveni 10%) 
sastāda maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

Pēdējos gados strauji ir palielinājies arī mērėdotāciju lielums, to īpatsvars 
pašvaldības budžetā vidēji ir 33% - 38%. 

Pašvaldības 
nodevas un 
maksājumi

0,1%
AzartspēĜu 
nodoklis

0,1%

Pārējie 
nenodokĜu 
ieĦēmumi

1,1%

Budžeta iestāžu 
sniegtie 

pakalpojumi
9,3%

Savstarpējie 
norēėini par 

izglītību
9,9%

Nekustamā 
īpašuma nodoklis

4,9%

Maksājumi no 
PFIF

31,8%

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis
42,8%
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6.1. tabula. Maltas pagasta pašvaldības ieĦēmumi 1998. gadā –2001. gadā 

1998. 1999. 2000. 2001.pl.  IeĦēmumi Ls % Ls % Ls % Ls % 
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 114027 44,8 133033 41,8 143743 45,2 146462 42,8 
2. Nekustamā īpašuma nodoklis 15244 6,0 17930 5,6 16214 5,1 16736 4,9 
3. AzartspēĜu nodoklis 216 0,1 340 0,1 267 0,1 270 0,1 
4. Pašvaldības nodevas un maksājumi 16594 6,5 29754 9,4 560 0,2 500 0,1 
5. Maksājumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 
0 0,0 0 0,0 34937 11,0 31700 9,3 

6. Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 680 0,3 16557 5,2 4311 1,4 3824 1,1 
7. IeĦēmumi no pašvaldību īpašuma 

pārdošanas 
1912 0,8 40 0,0 0 0,0 0 0,0 

8. Savstarpējie norēėini par izglītību 15895 6,2 25003 7,9 32030 10,1 34000 9,9 
9. Maksājumi no PFIF 89935 35,3 95378 30,0 86266 27,1 108655 31,8 

 Kopā 254503 100 318035 100 318328 100 342147 100 
10. Mērėdotācijas 161619  155773  180689  218607  

 Kopā 416122  473808  499017  560754  
 

Budžeta izdevumi 
Lielāko daĜu pašvaldības izdevumu sastāda izdevumi izglītībai. Pēdējo gadu 

tendence ir nemainīga – šie izdevumi sastāda vidēji 73 – 75% no kopējiem budžeta 
izdevumiem.  

Pēdējo trīs gadu laikā Maltas pagasta pašvaldībā ir tendence samazināties budžeta 
izdevumiem pārvaldei. 2001. gadā plānots, ka tie būs 9,34% no kopējiem budžeta 
izdevumiem, absolūtos tie ir  Ls 52 549, kas ir vismazākā summa pēdējos četros gados. 
Skat. 6.2. attēlu un 6.2. tabulu. Tikai nedaudz vairāk  kā 1% no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem ir savstarpējie norēėini par izglītības pakalpojumiem. 

 
6.2. tabula. Maltas pagasta pašvaldības izdevumi 1998. – 2001. gadā. 

1998. 1999. 2000. 2001.pl  Izdevumi 
Ls % Ls % Ls % Ls % 

2. Izpildvara 57959 14,11 64460 13,91 55476 10,84 52549 9,34 

3. Izglītība 302251 73,57 342069 73,83 378235 73,89 424924 75,50 

4. 
Veselības aizsardzība, 
sociālā apdrošināšana 

7223 1,76 9429 2,03 10453 2,04 12283 2,18 

5. Tautsaimniecība 15055 3,66 16899 3,65 29745 5,81 18008 3,20 

6. 
Brīvais laiks, sports, 
kultūra, reliăija 

17284 4,21 16749 3,61 21214 4,14 29623 5,26 

7. Pārējā ekonomiskā darbība 6409 1,56 8653 1,87 3477 0,68 2740 0,49 

8. Pārējie izdevumi - - - - 7287 1,42 16909 3,00 

10. Savstarpējie norēėini 4635 1,13 5085 1,10 5973 1,17 5780 1,03 

 Kopā 410816 100 463344 100 511860 100 562816 100 
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6.2. attēls. Maltas pagasta pašvaldības plānotie izdevumi 2001. gadā. 
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6.3.  Maltas pagasta sadarbība ar citām pašvaldībām 
 

� 1998. gada 10. decembrī Maltas pagasta padome ir noslēgusi sadarbības 
līgumu ar Rēzeknes rajona Pušas pagastu un FeimaĦu pagastu par sadarbību teritorijas 
plānojuma, administratīvi teritoriālas reformas projektu izstrādāšanā un realizēšanā, kā 
arī pasākumos, kuri veicinātu pagasta attīstību.  
 

� Sadarbība izglītības jomā  
 Maltas pagasta mācību iestādēs (Maltas 1. vidusskolā, Maltas 2. vidusskolā, 
Maltas mūzikas skolā) mācās un apmeklē Maltas bērnudārzu liels skaits bērnu no citām 
administratīvajām teritorijām – Silmalas, Lūznavas, Pušas un FeimaĦu pagasta, Rēzeknes 
pilsētas un citiem pagastiem. Ārpus Maltas pagasta (Lūznavas, Silmalas pagastā, 
Rēzeknes pilsētā un citur) mācās salīdzinoši neliels skolēnu skaits. 
 

� Pakalpojumu sfērā 
Maltas pagasta teritorijā ir plašs ceĜu tīkls, Maltas ciemā ir labi attīstīta sociālā 

infrastruktūra, kā arī pieejami maksas pakalpojumi un plašs veikalu tīkls, visi šie faktori 
piesaista apkārtējo pagastu iedzīvotājus. IzĦēmums ir MākoĦkalna pagasts, jo abu 
pagastu robežas šėir meža masīvs un purvs.  

Maltas policijas iecirknis apkalpo septiĦus blakus esošos pagastus.  
Maltas pagastā atrodas trīs dievnami, kurus apmeklē arī apkārtējo pašvaldību 

iedzīvotāji. 
Apkārtesošie pagasti izmanto ne tikai Maltas pagasta izglītības iestāžu 

pakalpojumus, bet arī Maltas pagastā piedāvātās darba vietas. (Pēc SIA “Blezūrs – 
konsultāciju birojs” veiktajiem izpētes datiem).  

Blakus esošo pagastu iedzīvotāji saĦem pakalpojumus arī Maltas poliklīnikā, 
slimnīcā, sakaru nodaĜā, a/s Latvijas Krājbankas Rēzeknes filiālē Maltā, Nodarbinātības 
valsts dienestā Maltas sektorā. Maltas mežniecības pārraudzībā ir četru pagastu teritorijās 
esošie meži  – Maltas, Silmalas, Lūznavas un MākoĦkalna pagastu. 
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6.4. Maltas pagasta padomes realizētie un iesniegtie projekti 
 
� “Maltas pagasta pašvaldības DzīvokĜu komunālās saimniecības uzĦēmuma centrālās 

katlu mājas II kārtas rekonstrukcija, siltumenerăijas uzskaite, centrālapkures tīkla 
izbūve, Maltas 1. vidusskolas, Maltas 2. vidusskolas pieslēgšana ciemata centrālajai 
katlu mājai”. Projekts iesniegts Ekonomikas ministrijā Reăionālajā fondā 1998. gadā 
un uz šo brīdi ir jau realizēts. 

 
� “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi Maltas pagasta centrālajā katlu mājā”, VND, 

1998. gads, tiek realizēts arī 2001. gadā. 
 
� “Algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizācija Maltas ciemata dzīvojamā fonda 

kosmētiskā remonta darbos, iesaistot tikai riska grupu bezdarbniekus”. Projekts 
iesniegts Valsts nodarbinātības  dienestā 1999. gadā un ir realizēts. 

 
� “Maltas pagasta teritorijas labiekārtošanas darbi”. VND, projekts iesniegts 1999. gadā 

un turpinās arī 2001. gadā. 
 
� “Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2. vidusskolas telpu remonts un siltināšana”. VND, 

iesniegts 1999. gadā, realizēts. 
 

Vairāki projekti ir iesniegti un atrodas izskatīšanā 
 
� Maltas pašvaldības iestādes “Biznesa informācijas un mācību centrs” izveide. 

Projekts ir izstrādāts un iesniegts Ekonomikas ministrijā Reăionālajā fondā. Projekta 
realizācijai nepieciešami Ls 19493, no kuriem 50% ir kā līdzfinansējums no Maltas 
pagasta padomes. Pašvaldība paredzējusi finansējumu 2001. gada budžetā, 2002. 
gadā plānots saĦemt atbalstu no Izglītības un zinātnes ministrijas, valsts investīcijas. 

 
� Ūdenssaimniecības attīstības projekts, ko iesniedzis “Maltas dzīvokĜu komunālās 

saimniecības uzĦēmums”. Projekts iesniegts VARAM. Tajā paredzēta ūdensapgādes 
un notekūdeĦu sistēmas paplašināšana. Kopējais finansējums ir aptuveni Ls 480 000. 
Paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā. Izpildes termiĦi 2002. – 2004. 
gads. 

 
� Maltas pagasta izglītības iestāžu optimizācija un energoefektivitātes 

paaugstināšana Maltas 1. vidusskolā.  Projekts iesniegts Izglītības un zinātnes 
ministrijā, tas ir izskatīts, bet nav zināms rezultāts, jo piedalās vairākas izglītības 
iestādes. Projekta realizācijas gaitā paredzēts Maltas 1. vidusskolas ēku remonts (logi, 
jumts, komunikācijas) un mācību telpu paplašināšana. Finansu līdzekĜu apjoms Ls 
172 733, no kuriem 21% paredzēts kā pašvaldības līdzfinansējums, pārējais – 
Pasaules Bankas kredīts.  

 
� Maltas futbola kluba “Saules puikas” darbības veicināšana vietējo pašvaldības 

bērnu un jauniešu garīgai un fiziskai attīstībai. Paredzēta bērnu futbola kluba 
vasaras nometnes organizēšana pie Rāznas ezera, integrācijas veicināšana, sponsoru 
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piesaiste. Projekts iesniegts Pasaules Bankas izsludinātajā konkursā nevalstiskajām 
organizācijām. projekta izmaksas – Ls 10 000, 55% - a/s “Balva”, 5% - pašvaldība, 
40% - Pasaules Bankas mazie granti. 

� “Maltas kult ūras nama rekonstrukcijas darbu un remonts”. Projekts iesniegts 
Latvijas Brīvības fondā (ASV). 
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7.  SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) 7.  SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) 7.  SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) 7.  SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) 
Maltas pagastāMaltas pagastāMaltas pagastāMaltas pagastā....    

 
Stiprās puses 
� Izdevīgs ăeogrāfiskais stāvoklis (dzelzceĜa stacija, šoseja) 
� Iedzīvotāju potenciāls 
- liels skaits inteliăentu cilvēku 
- liels iedzīvotāju skaits 
- aktīva kultūras dzīve - plaša pašdarbība 
- piecas sabiedriskās organizācijas  
- Maltas futbola komanda 
� Pakalpojumi un sociālās infrastrukt ūras objekti 
- izglītības iestādes (2 vidusskolas, mūzikas skola, speciālā internātskola, bērnudārzs) 
- Maltas izglītības iestādēs mācās skolēni no citām pašvaldībām 
- medicīnas iestādes (slimnīca, poliklīnika) 
- kultūras iestādes (kultūras nams, interešu centrs, bibliotēka, muzejs) 
- Valsts nodarbinātības dienesta filiāle 
- plašs tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas tīkls (2 aptiekas, 43 veikali, pasts, 

Latvijas Krājbankas filiāle, būs Parekss bankas filiāle, tuvu DUS) 
- 3 konfesiju baznīcas 
- policijas iecirknis  
- 8 kapsētas  
- stadions 
� Tehniskā infrastrukt ūra 
- p/u “Maltas dzīvokĜu komunālā saimniecība” pieejami visi komunālie pakalpojumi 
- mobilo sakaru pārklājums 
- ugunsdzēsēju dienests 
� Dabas resursi   
- ezeri 
- meži, mežniecība 
� Att īstīta uzĦēmējdarb ība 
- 27 SIA 
- 11 individuālie uzĦēmumi 
 
Vājās puses 
� lauksaimniecība  
- nav spēcīgu zemnieku saimniecību 
- sīkas saimniecības 
� infrastruktūras sliktais stāvoklis 
- slikti lauku ceĜi 
- vāji sakari (telefons, nav Internet tīkls) 
- zems TV signāls 
� neapzināts tūrisms 
� iedzīvotāju zemais materiālais nodrošinājums, bezdarbs  
- pastāv bezdarbs, bet darbaspēka kvalitāte ir zema 
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- zemu apmaksātas darbavietas (zems vidējais ienākums) 
- augsta mirstība 
- jaunatnes aizplūšana 
� nav viesnīcas 
� nelegāla alkohola tirdzniecība 
 

Iespējas 
� pie administratīvi teritoriālās reformas – centrs Malta 
� tūrisma attīstība  
- daudz apskates objektu, ainavas 
- viesnīcas izveide 
� telpas sociālai aprūpei (uz Maltas slimnīcas bāzes) 
� daudz brīvu ražošanas telpu 
� mežu apsaimniekošana 
 
Draudi 
� Maltas 2. vidusskolas pārveidošana par pamatskolu 
� piena pārstrādes kombināta slēgšana 
� finansējuma trūkums slimnīcai 
� ceĜiem – samazināts finansējums 
� jauniešu aizplūšana 
� kvalificētu speciālistu trūkums 
� lauksaimniecībā – tehnikas novecošana 
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SVID analīze pa nozarēm 

Izglītība 
 
Stiprās puses 
1. Augsta izglītības kvalitāte 
2. Izglītības iestāžu tīkls 
3. Liels skolēnu skaits no apkārtējām 

pašvaldībām 
4. Pašvaldība nodrošina skolēnus ar 

transportu (skolēnu pārvadājumi), 
internātu un lētu ēdināšanu 

� labas bibliotēkas 
� Rēzeknes un Daugavpils augstskolu 

tuvums 

Vājās puses 
1. Skolu ēku sliktais tehniskais stāvoklis, vāja 

materiāli tehniskā bāze, trūkst finansējuma 
2. Nav visu priekšmetu skolotāju (informātika, 

angĜu valoda)  
3. Sportam – nav atbilstoša materiāli tehniskā 

bāze 
� trūkst datoru, nav laba pieslēguma Internet 

tīklam 
� 1. vidusskolā – neatbilstošs ēdināšanas 

bloks 
� skolēnu pārvadājumiem – novecojusi 

tehnika 
Iespējas 

1. Biznesa informācijas centra izveide  
2. Koledžas izveide (uz Maltas 2. 

vidusskolas bāzes) 
� pamatskolas izveide 
� 5-6 gadīgie bērni – uz skolu 

Draudi 
1. Skolu tehniskā stāvokĜa pasliktināšanās 
2. Kvalitātes samazināšanās sakarā finansu 

trūkumu 
3. Lūznava – konkurents iespējamai koledžai 
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UzĦēmējdarbība 

 

Stiprās puses 
1. Augsta uzĦēmēju aktivitāte, spēcīgi 

uzĦēmēji 
2. – brīvas telpas ražošanai, pakalpojumu 

sniegšanai 
-  ăeogrāfiskais novietojums 

3. Iespēja attīstīties, uzsākt uzĦēmējdarbību 
� nozaru dažādība 
� Rēzeknes tuvums 
� izmanto īpaši atbalstāmā reăiona statusu 

(izveidotas jaunas darba vietas) 
� pagasta padomes atbalsts 
� sadarbība ar Valsts nodarbinātības 

dienestu 
� kokapstrāde (plašāka specializācija) 
� iedzīvotājiem pieejami visi pakalpojumi 
� plašs pārtikas tirdzniecības tīkls 

Vājās puses 
1. Informācijas trūkums, nav biznesa 

informācijas centra (speciālistu 
kvalifikācijas celšanai) 

2. - speciālistu trūkums pagastā 
- vāja infrastruktūra 

3. Augsti kredītprocenti, lai aizĦemtos naudu 
no kredītiestādēm 

� nav pārstrādes uzĦēmumu 
� valsts politika ( mazie un  vidējie  

uzĦēmumi) 
� produkcijas noieta tirgus tālu 
� sadarbības starp uzĦēmējiem un skolām 

trūkums 
� alkoholisms, kas pazemina darbaspēka 

kvalitāti 
� nav sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmuma 
� nav rūpniecības preču tirdzniecības 
� vāji sakari 

Iespējas 
1. Speciālistu apmācība – informācijas 

centra izveide 
2. Sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmums 
3. UzĦēmēju sadarbība ar skolām 
� viesnīcas izveide 
� atpūtas bāzes izveide 
� apzināt iespējamos objektus 
� laivu izīrēšana un makšėerēšana 
� jauni uzĦēmējdarbības veidi – 

apmežošana 
� pie virzīšanās uz ES – tūrisma attīstība 

Draudi 
1. Izglītoto speciālistu aizplūšana 
2. Valsts politika 
3. CeĜi kvalitātes pasliktināšanās 
� kredītu atmaksa (atkarīga no noieta) 
� mežu izciršana 
� tūrisma attīstībā – ceĜu kvalitāte 
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Medicīna un sociālā aprūpe 

 

Stiprās puses 
1. Slimnīca, poliklīnika 
2. Sertificēti mediėi, ăimenes ārsti 
3. Ăeogrāfiskais novietojums – slimnīca 

apkalpo 6 pašvaldības ~11 000 iedz. 
� liels iedzīvotāju blīvums 
� aptiekas 
� sociālās gultas (slimnīca) 
� vienmērīga vecuma struktūra 
� labs piebraucamais ceĜš 

Vājās puses 
1. Slimnīcā ir novecojis aprīkojums, liels telpu 

nolietojums, nepietiekošs finansējums 
2. Slikts nodrošinājums ar neatliekamo 

medicīnisko palīdzību no Rēzeknes 
3. Speciālistu trūkums 
� neizdevīgs darbalaiks poliklīnikā 
� vāja zobārstniecība 
� komunikāciju nolietojums 
� slikti sakari 

Iespējas 
1. Sociālā dienesta un sociālās aprūpes 

centra izveide pašvaldībā 
2. Slimnīcas specializācija terapijā 
3. Izveidot neatliekamās palīdzības dienestu 
� slimnīcas attīstība, jo ir telpas 
� izveidot ārstu privātpraksi  

Draudi 
1. Slimnīcas slēgšana 
2. Komunikāciju nolietojums 
3. Rēzeknes slimnīcas tuvums 
� narkotiku izplatība 
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Mežsaimniecība 
 
Stiprās puses 
� mežs 
� valsts meži – lielas platības 
� daudz brīvu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju, kas transformējas 
par mežu – dabiskā apmežošana 

� daudz darba vietu 
� koksnes resursi tiek izmantoti racionāli: 

zāău skaidu sadedzināšana 

Vājās puses 
� lielākā daĜa meža ir lapu koku un zemas 

kvalitātes (neizkopts) 
� meliorēto zemju aizaugšana 
� zemes gabali atrodas tālu no īpašnieka 
� mežu sīkgabalainība 
� mežu zādzība � īpašnieki izcērt derīgas 

sugas par zemu samaksu 
� iedzīvotājiem nav pieejami koksnes resursi 

(malka) 
� valsts meža resursi pieejami tikai vienai 

firmai – Rēzeknes MRS, negodīgs 
monopolstāvoklis 

� konkurentiem ar jaunām tehnoloăijām 
kvalitatīvi meža resursi nav pieejami 

� lauksaimniecībā izmantojamā zemē var 
audzēt tikai bērzus un baltalkšĦus nevis 
egles un priedes  

� izcirsto mežu platības – bez īpašniekiem 
Iespējas 
� turpmākos 2 – 3 gadus no zemas 

kvalitātes lapu kokiem ražot taras dēlīšus 
(peĜĦa 10 –15%) 

� Maltas pagastā – malkas apkure 
� samazināt koksnes atkritumu daudzumu – 

dedzināšana 
� ogu, sēĦu audzēšana (aveĦu audzēšana) 
� Maltas kokapstrādes uzĦēmumi veido 

kopīgu konkurētspējīgu uzĦēmumu, lai 
atrastu kopīgu noieta tirgu 

� neperspektīvo, mazauglīgo 
lauksaimniecības zemju apmežošana 

� apzināt zemju platības, kuras būtu 
lietderīgi apmežot 

Teritorijas plānojumā jāparedz  zemes 
lietojuma veida transformēšana platībām , 
kas ir dabiskā veidā apmežojušās. 

Draudi 
� pie pārlieku lielu LIZ platību apmežošanas 

nebūs teritoriju, kur nodarboties ar 
lauksaimniecisko ražošanu 

� trūkst kvalitatīvu koksnes resursu 
� nākotnē – darbavietu samazināšanās 
� uz valsts mežiem tiks izslēgta konkurence 

(2001. gada rudenī – ilgtermiĦa līgums ar 
Rēzeknes MRS) 
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Tradicionālā un netradicionālā lauksaimniecība 
 
Stiprās puses 
� piena lopkopība 
� spēcīgas zemnieku saimniecības 
� daudz brīvo zemju 
� iedzīvotāju skaits, kas stimulē 

ražošanu ar mērėi pārdot 
� nav “tukšu” zemes gabalu, labs 

viensētu izvietojums 
� konkurence piena tirgū 

Vājās puses 
� sīkas saimniecības 
� nav sakārtots lauksaimniecības produkcijas 

tirgus 
� nav valsts noteiktu kvotu, garantēta valsts 

iepirkuma, kā rezultātā nav specializētu 
saimniecību 

� zemes daudzgabalainība 
� nesakārtotas zemes lietas 
� pie zemnieku saimniecībām sliktas kvalitātes vai 

nav piebraucamie ceĜi 
� novecojušas meliorācijas sistēmas, ietaises, 

būves 
� zemes nodokĜu parādnieki (ilgstoši) 
� nav sakārtota zemes nodokĜa administrēšana 
� zemniekiem zems izglītības līmenis 
� slikta tehnika 
� jaunatnes aizplūšana no lauku saimniecībām 
� lauksaimniecības politikas nepastāvība 
� iedzīvotāju vecums (50-60 gadiem – 200 

saimniecības) 
Iespējas  
� kooperācija 
� informatīvās sistēmas izveide, 

koordinācija 
� aitkopības attīstība 
� biškopība 
� mazās alus darītavas 
� jārada iespēja zemniekiem iegūt 

nelielus kredītus (pašvaldība – kā 
garantētājs) 

� pašvaldību sadarbība algojot 
attiecīgus speciālistus 

� ārstniecības augu audzēšana 
� netradicionālā lauksaimniecība 
� zivsaimniecība, vēžu audzēšana 
� bebrsaimniecība 

Draudi 
� zemnieku saimniecībām piebraucamie ceĜi  
� novecojusi tehnika un tehnoloăijas 
� Maltas pienotavas slēgšana 
� noieta tirgus nesakārtotība 
� Eiropas Savienība 
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Tehniskā infrastruktūra, ceĜi 
 
Stiprās puses 
� ăeogrāfiski izdevīgi izveidojies ceĜu tīkls  
� starpvalstu ceĜš St. Pēterburga – Varšava 
� 5 valsts nozīmes ceĜi 
� dzelzceĜš St. Pēterburga – Varšava 
� neliels attālums līdz Rēzeknei 
� labi organizēta autobusu satiksme 
� pašvaldības “autobusu parks” – skolēnu 

pārvadājumiem 
� liels vieglo automašīnu skaits uz 100 

cilvēkiem 
� autobusu pieturas ciematā (ar nojumi) 
� mobilā telefona sakari 
� Lattelekom centrāle 
� centralizēta apkure, siltais ūdens 
� attīrīšanas iekārtas  
� legalizēta atkritumu izgāztuve 
� elektroenerăijas apakšstacija 
� degvielas uzpildes stacija 
� ielu apgaismojums ( oktobris – maijs) 

Vājās puses 
� pasažieru vilcienu pietura – likvidēta 
� sliktas kvalitātes Lattelekom telefonu sakari 
� nav dota iespēja izvēlēties Internet 

pieslēgumu 
� Ĝoti vājš televīzijas signāls 
� sliktas kvalitātes degviela 
� CeĜu daĜas pakalpojumi – dārgi, izdevīgāk 

pašvaldībai slēgt līgumu ar zemnieku 
saimniecībām 

� Maltas upes tilts un caurteka uz ceĜa St. 
Pēterburga – Varšava  jāatjauno 

� valsts ceĜa zīmes  - sliktā stāvoklī 

Iespējas  
� 800+ projekts, ūdens tīklu atdzelžošana, 

rehabilitācija 
� ūdens tīklā un kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana, attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija 

� atkritumu savākšanas un šėirošanas 
punkts Maltas pagastā 

� degvielas uzpildes stacijas izveide 
� centralizētas gāzes vads gar Maltas ciemu 
� sarunas ar Lattelekom par centrāles 

izveidošanu 
� ūdens līmeĦa pacelšana Maltas upē 
� elektroenerăijas ražošana (mazie HES) 

Draudi 
� lauku ceĜu, meža ceĜu kvalitātes 

pasliktināšanās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 82 

Pakalpojumi (kultūra, tūrisms) 
 
Stiprās puses 
� ėīmiskās tīrīšanas pieĦemšanas punkts 
� izglītības iestādēs – nodrošināta veĜas 

mazgāšana uz vietas 
� Černostes ezers, rezervēta vieta atpūtas 

centra izveidei 
� 3 dievnami (3 konfesijas) 
� kultūras nams, aktīva kultūras dzīve 

Vājās puses 
� nav veikta situācijas izpēte (kādi 

pakalpojumi vajadzīgi, tūrisms) 
� Rēzeknes tuvums 
� nokĜūšana līdz Černostes ezeram – 

pa grants ceĜu 
� trūkst jauniešu tūrisma attīstībai 
� trūkst cilvēku ar iniciatīvu 
� nav apzināti tūrisma objekti 
� Rēzeknes tūrisma informācijas 

centra darbība 
� trūkst sporta zāles, kvalitatīva 

sporta laukuma 
� nepabeigta sporta kompleksa 

celtniecība 
Iespējas 
� populāri cilvēki (keramiėi, gleznotāji, 

dzejnieki), kas popularizē Maltas vārdu, kā 
arī paveras iespēja rīkot dažādus 
pasākumus 

� viesnīcas izveide (salīdzinot ar ceĜa malā 
esošajiem, Maltā priekšrocības – drošība, 
veikali, kafejnīca) 

� zirgu pasts stacijas kompleksa atjaunošana 
(muzejs, naktsmājas) – ēkā ir privatizētas 
telpas 

� tūrisma takas izveide (skolēnu iesaistīšana 
projektu nedēĜā) 

� Rozentovas parka un dīėu atjaunošana un 
sakopšana – blakus kokapstrādes 
uzĦēmums 

� Maltas upes krastā atrastā senā latgaĜu 
apmetnes vieta 

� pašdarbības kolektīvu programmas izveide 
un izbraukumu organizēšana 

� Rozentovas kara kapu sakopšana 
� ar Otrā pasaules kara saistīto vietu takas 

izveide 
� paaugstināt kultūras nama darbības 

kvalitāti 
� sporta kompleksa celtniecības pabeigšana 
� atrisināt kinoteātra pielietojumu (NVO, 

jaunrades centrs)  

Draudi 
� nepabeigtā sporta kompleksa 

likvidācija 
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8. Maltas pagasta iedzīvotāju aptauja8. Maltas pagasta iedzīvotāju aptauja8. Maltas pagasta iedzīvotāju aptauja8. Maltas pagasta iedzīvotāju aptauja. 

 
2000. gada maijā Maltas pagastā tika veikta iedzīvotāju aptauja, kuru organizēja 

Maltas pagasta padome. Iedzīvotājiem tika izdalītas 745 anketas, no kurām tika atgriezti 
95,8% jeb 714 aptaujas anketas. Maltas pagastā tika aptaujāti 20% iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju aptaujas anketā tika ietverti visdažādākie jautājumi – pakalpojumu 
sasniedzamība – kultūras pasākumi, izglītība, medicīna, komunālie pakalpojumi, sadzīves 
pakalpojumi, iepirkšanās, transports, kā arī informācijas pieejamība, pašvaldības darbības 
raksturojums un citi.  

 
Personīgās ziĦas 
Analizējot aptaujāto iedzīvotāju vecumu, lielākā daĜa ir darbspējas vecumā, 

aptaujāto respondentu vidū ir maz jauniešu vecumā līdz 20 gadiem – 13.  Liela grupa 
aptaujāto ir pensijas vecumā. Skat 8.1. attēlu. 

 
8.1. attēls. Aptaujāto iedzīvotāju  sadalījums pēc vecuma 
Lielākā daĜa aptaujāto ir latvieši (56,4%), 38,7% ir krievu tautības cilvēki, 2,7% - 

poĜi. 
 

Iepirkšanās 
72% respondentu uzskata, ka iepirkšanās iespējas pēdējos 2-3 gados Maltas 

pagastā ir uzlabojušās, 20,7 % uzskata, ka nekas nav mainījies, 2,8% - pasliktinājušās, 
pārējie nav izteikuši savu viedokli. 

61 gadi - 88 
gadi
30%

51 gadi - 60 
gadi
15%

41 gadi - 50 
gadi
24%

31 gadi - 40 
gadi
20%

17 gadi - 30 
gadi
11%
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 8.2. attēls. Iepirkšanās iespēju raksturojums pēdējos 2 –3  gados. 
 
Pēc aptaujas rezultātiem var redzēt, ka lielākā daĜa Maltas pagasta iedzīvotāju 

pārtikas produktus un sadzīves preces iegādājas savā pašvaldībā, arī sadzīves 
pakalpojumi tiek saĦemti savā pašvaldībā. Tomēr diezgan liela iedzīvotāju grupa iepērkas 
un sadzīves pakalpojumus izmanto Rēzeknes pilsētā, dažkārt tika atzīmēta gan Rēzeknes 
pilsēta, gan Maltas pagasts. Apăērbu lielāka daĜa aptaujāto iedzīvotāju iegādājas 
Rēzeknes pilsētā (366), Maltas pagastā – 268 un citās pašvaldībās – 43 aptaujātie. Apavu 
un apăērba iegāde tiek minēta kā pirmā, kas būtu jānodrošina Maltas pagasta 
tirdzniecības uzĦēmumos (92 aptaujātie), seko saimniecības preces (22), auto detaĜas 
(18), kā arī vēlams būtu plašāks pārtikas produktu klāsts, nedaudzi minējuši arī 
rūpniecības preces (mēbeles),galantērijas preces un audumus. 

Uz jautājumu “Vai Maltas pagastā ir vajadzīgs tirgus?”, apstiprinoši ir atbildējuši 
83,1% aptaujāto, 10,2% - “pietiek ar Rēzeknes pilsētas tirgu”, savukārt noliedzoši 
atbildējuši 5,6%. 

46,5% aptaujāto atbildējuši, ka lauku teritorijā ir nepieciešami autoveikala 
pakalpojumi, tikai 4,1% atbildējuši noliedzoši, savukārt 45,2% nav  viedokĜa. Tas saistīts 
ar to, ka liela daĜa Maltas pagasta iedzīvotāju dzīvo Maltas ciemā, kur šāda veida 
pakalpojumi nav aktuāli. Ar autoveikala starpniecību iedzīvotājiem nepieciešams 
piegādāt pārtikas preces un saimniecības preces, 10 aptaujātie atzīmējuši, ka “preču klāsts 
ir pietiekošs, jo atved visu, ko vēlamies”.  

 
Transports 
Lielākā daĜa aptaujāto – 630 (88,2%) kā sabiedrisko transportu izmanto autobusu, 

vilcienu izmanto 222 aptaujātie (31,1). Vairāki aptaujātie un to ăimenes locekĜi izmanto 
gan autobusu, gan vilcienu. 74,1% ir atbildējis, ka autobusu izmanto reti, 11,55% – 2 –3 
reizes nedēĜā un tikai 3,9% - katru darba dienu. Arī vilcienu kā sabiedriskā transporta 
līdzekli lielāka daĜa atbildējušo izmanto reti. Tā kā  lielākā daĜa aptaujāto ir darbspējas 
vecumā un virs darbspējas vecuma, tad nevar analizēt, cik bieži sabiedrisko transportu 
izmanto skolas vecuma  bērni. 

Uz jautājumu “Vai Jūs apmierina autobusu kustība maršrutā Malta – Rēzekne?”, 
82,2% atbild apstiprinoši, 6,3% - noliedzoši. Visbiežāk minētais priekšlikums sabiedriskā 
transporta kustības sakarā ir, ka varētu būt biežāki reisi laika posmā no 1000 līdz 1500. 

Uzlabojušās
56,58%

Nekas nav 
mainījies
20,73%

Nav viedokĜa
4,48%

Ievērojami 
uzlabojušās

15,41%

Pasliktinājušās
2,80%
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62,2% (444) aptaujāto nav personīgās automašīnas, personīgais auto ir 29% (207) 
respondentiem.  

50% aptaujāto personīgo automašīnu īpašnieki degvielu iegādājas tuvējā 
degvielas uzpildes stacijā “Avin”, kas atrodas Lūznavas pagasta teritorijā, 25%  - kādā no 
Rēzeknes pilsētas DUS, 10%  atzīmējuši, ka izmanto no Krievijas ievesto degvielu (var 
pieĦemt, ka tā ir nelegāli ievestā degviela). 

Maltas pagasta ceĜu stāvoklis (pēc aptaujas anketas rezultātu apkopošanas) tiek 
vērtēts kā labs – 13,2% (94 aptaujātie), varētu būt labāks – 50,7% (362), sliktā – 4,3% 
(31) un Ĝoti sliktā – 3,6% (26), 28,2% aptaujāto nav izteikuši savu viedokli. 

 
Pakalpojumi 
Visaugstāk Maltas pagastā tiek vērtēta kultūras nama darbība un bibliotēkas 

darbība. Liels respondentu skaits ir atbildējis – “nezinu” par vairākām lietām, kas 
galvenokārt ir saistītas ar brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū (diskotēkas, kinofilmu 
demonstrēšana, sports). Tas ir saistīts ar to, ka aptaujā piedalījās maz jauniešu vecumā 
līdz 25 gadiem. Skat 7.3. attēlu.  

8.3. attēls. Kultūras pakalpojumu vērtējums Maltas pagastā 

8.4. attēls. Sadzīves pakalpojumu novērtējums Maltas pagastā  
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8.5. attēls. Sociālo pakalpojumu novērtējums Maltas pagastā 
 
Uz jautājumu par Maltas slimnīcas statusu nākotnē atbildējušo domas dalās 

vienlīdzīgās daĜās: 30,1% uzskata, ka tai jābūt tikai slimnīcai, 32,1% - slimnīca apvienota 
ar veco laužu pansionātu, 37,1% - slimnīca – rehabilitācijas centrs. 

8.6. attēls. Komunālo pakalpojumu novērtējums Maltas pagastā 
 
Pēc aptaujas anketu rezultātiem, Maltas pagasta iedzīvotāji savā pašvaldībā 

vēlētos saĦemt šādus pakalpojumus – ėīmiskā tīrītava, fotodarbnīca, kosmētiskais salons, 
sadzīves tehnikas remonts (ledusskapju remonts), profesionāla zobārsta pakalpojumi, 
sporta nodarbības, iespēja izmantot Internet tīklu, sauna, peldbaseins, galdnieka 
pakalpojumi (logu stiklošana), lauksaimniecības tehnikas remonts, sabiedriskās 
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ēdināšanas uzĦēmums (ēdnīca, kafejnīca), frizētava, kas darbojas pastāvīgi, krāsainā 
kopēšana un Rozentovas ciemata centrā būtu nepieciešams taksofons. 

Par brīvā laika pavadīšanas iespējām Maltas pagastā. 203 aptaujātie (28,4%) 
atbildējuši, ka brīvā laika nav, 25,1% apmeklē pagasta pasākumus, 19,65 – brīvajā laikā 
izbrauc ārpus pagasta un 21,8% - iet medībās vai zvejo. 

78 cilvēki ir snieguši atbildes par to, kur un kā viĦi gribētu pavadīt brīvo laiku. 
Ceturtā daĜa (20 cilvēki) vēlētos ceĜot, bet tam nepietiek līdzekĜu, 22% (17 aptaujātie) 
brīvo laiku vēlētos pavadīt sporta zālē, 15% (12) – kultūras pasākumos, 9% - atpūtas bāzē 
pie ūdeĦiem, un tik pat – mājās. Vēl minēti – kinoteātrī, kafejnīcā, peldbaseinā, baznīcā, 
pasākumos ar sava gadagājuma cilvēkiem, aizbraukt uz dzimteni. 

Uz jautājumu “Vai vajadzētu Maltas ezeru izveidot par atpūtas vietu?”, lielākā 
daĜa respondentu – 56% atbildēja apstiprinoši, 19,55 atzīmēja, ka tas ir pārāk dārgi, 
savukārt 22,1% - nav vajadzības – lieki tērēta nauda. 

 
Mājoklis 
51,8% aptaujāto dzīvo privātmājā, 30,8% - privātā dzīvoklī un 15,8% - īrētā 

dzīvoklī.  
Tikai 16,7% aptaujāto atzīst, ka sava dzīvokĜa vai privātmājas tehniskais stāvoklis 

ir labs, 52,5% - apmierinošs un katra ceturtā aptaujātā iedzīvotāja mājoklim ir 
nepieciešams steidzams remonts. 

Lielai daĜai aptaujāto (66,4%) ir arī saimniecības nozīmes ēkas. un 41,6 % - sava 
saimniecība. 

 
Informācijas ieguve 
Lielākā daĜa respondentu (57,5%) informāciju par notikumiem iegūst ar laikrakstu 

starpniecību, 27,7% - pašvaldībā un tikai 14,8% - ar televīzijas starpniecību. 
97,2% aptaujāto ir nodrošināti ar televizoru, 78,6% - ar radio un 76,8% abonē 

kādu no laikrakstiem.  
45% aptaujāto iedzīvotāju pasūta vietējo laikrakstu “Rēzeknes vēstis”, 4,3% - 

“Lauku avīzi”, pagasta iedzīvotāji lasa  Ĝoti daudzus citu laikrakstus un žurnālus - gandrīz 
visus, kas pieejami Latvijā.  
 

UzĦēmējdarbība 
Par darbavietas atrašanas iespējamību ir šāda aptaujāto iedzīvotāju attieksme: 
- 22,3 % - ja strādā kvalitatīvi, darbu var atrast vienmēr, 
- 31,6%  - var atrast tikai īslaicīgu darbu, 
- 27,9% - darbu atrast nav iespējams, 
- 18,2% - nav viedokĜa. 
Strādāt algotu darbu vēlās gandrīz puse respondentu, 59 aptaujātie (8,3%) atzina, 

ka vēlas kĜūt par uzĦēmējiem. 2,1% - vēlas nodarboties ar amatniecību, 2,4% - ar 
lauksaimniecību. 

72 aptaujātie 1(0,1%) atzina, ka ir Ħēmuši kredītu, savukārt 88,5% - nav. 81% arī 
to nevēlētos darīt nākotnē, savukārt 16,4% ir atbildējuši, ka vēlētos Ħemt kredītu, 14 jeb 
2% atbildējušo atzina, ka nezina, kā to dara. 
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Pašvaldības darba vērtējums 
Pēc iedzīvotāju aptaujas anketu rezultātiem var redzēt, ka Maltas pagasta 

iedzīvotāji pagasta padomes darbu vērtē pozitīvi, tā uzskata 91,6% aptaujāto, tikai 8,4% 
uzskata pagasta padomes darbību par negatīvu. 

 

8.7. attēls. Pašvaldības darba vērtējums.  
Jautājumā “Vai Maltas pagastā nepieciešama administratīvi teritoriālā reforma?”, 

apstiprinoši atbildēja 10,9% respondentu, 85,75 atbildēja noliedzoši. 
 
Iedzīvotāju attieksme pret dzīvi Maltas pagastā 
47,2% aptaujāto Maltas pagasta iedzīvotāju Maltas pagastā jūtas labi un nevēlas 

aizbraukt. 37,8%  respondentu daudz kas neapmierina, tomēr prom nevēlas braukt. 2,2% 
jeb 16 cilvēki atzina, ka tiek apspriests jautājums par aizbraukšanu no pagasta, 12,8% nav 
izteikuši savu viedokli. 

79,3% atbildējušo neviens no ăimenes pēdējos trijos gados nav aizbraucis no 
pagasta, 9,2% jeb 66 cilvēki atbildēja apstiprinoši. Vairākumā gadījumu (51,5%) 
aizbraukšanas iemesls ir minēts – mācības, 27,3% - darba atrašana citā pašvaldībā, 18,25 
– ăimenes apstākĜu dēĜ (laulības). 

Negatīvi
3,4%

Drīzāk 
negatīvi nekā 

pozitīvi
5,0% Drīzāk pozitīvi 

nekā negatīvi
43,6%

Pozitīvi
48,0%
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MALTAS PAGASTA ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJA  

 

Attīstības stratēăijas izstrādāšanas galvenie etapi 

 
⇒ Pašreizējās situācijas apzināšana 
⇒ Attīstības stratēăijas izstrādāšana 
���    Vīzija, attīstības prioritātes 
���    IlgtermiĦa un īstermiĦa mērėi  
���    Projektu priekšlikumi 
���    Vadlīnijas teritorijas plānojumam 
���    Attīstības stratēăijas apstiprināšana 
 

9. Maltas pagasta attīstības vīzija. 
 

Nākotnes attīstības iespējas jeb nākotnes vīzija tiek izstrādāta, pamatojoties uz 
pašreizējās situācijas izpēti, prognozēm, priekšrocību un problēmu apzināšanu Maltas 
pagasta teritorijā. Tajā parādās ilgtermiĦa attīstības vēlamā situācija. 

Maltas pagastā ir attīstīta sociālā un tehniskā infrastruktūra, kas apmierina katra 
iedzīvotāja pamatprasības, veidojot labvēlīgu, draudzīgu un atklātu sociālo vidi. Apzināti 
un racionāli izmantojot vietējos resursus, pašvaldībā ir attīstīta uzĦēmējdarbība, tādējādi 
nodrošinot harmonisku teritorijas attīstību un veicinot pagasta iedzīvotāju labklājības 
līmeĦa pieaugumu. Pagasta ekonomiskā attīstības ir saskaĦota ar dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, un tiek ievēroti ilgtspējīgas un līdzsvarotas 
attīstības principi. 

 
Sociālā vide, izglītība un kultūra 
� Bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. 
� Tiek veicināta pieaugušo izglītība, pielāgojoties esošā darba tirgus prasībām. 
� Iedzīvotāji savas dzimtās vietas nepamet un liela daĜa jauniešu pēc vidējās speciālās 

un augstākās izglītības iegūšanas atgriežas pagastā. 
� Iedzīvotājiem pēc viĦu vēlmēm iekārtoti un sakopti mājokĜi un viensētas.  
� Plānota individuālā apbūve Maltā un apkārtējos mazciemos un skrajciemos. 
� Pieaug ăimeĦu skaits un bērnu dzimstība. 
� Pagasta iedzīvotāji aktīvi iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā, ir augsta 

aktivitāte kultūras un sporta pasākumu jomā visās paaudzēs.  
 

Infrastrukt ūra 
� Sakārtota ceĜu infrastruktūra, lielākā daĜa valsts pārziĦā esošo ceĜu ir pārklāti ar 

asfalta segumu, ir salaboti kritiskie ceĜu posmi, pašvaldības pārziĦā esošie ceĜi ar 
grants segumu ir labā stāvoklī, rekonstruēts tilts pār Maltas upi. 

� Sabiedriskais transports kursē labi saskaĦotos grafikos, iedzīvotājiem ir nodrošināta 
iespēja no jebkuras apdzīvotas vietas nokĜūt infrastruktūras centros – Maltā, Rēzeknē 
un no infrastruktūras centriem – mājās. 
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� Tiek nodrošināta ātra informācijas plūsma un apmaiĦa starp vietējo pašvaldību, 
reăionālo pašvaldību un valsts institūcijām, iedzīvotāji ir nodrošināti ar kvalitatīviem 
telekomunikāciju sakariem.  

 
Tautsaimniecība, uzĦēmējdarb ība, tūrisms 

� Sabalansēts un pietiekošs darba vietu skaits pagastā un Rēzeknes pilsētā. 
� Sekmīgi strādā un attīstās mazie un vidējie uzĦēmumi, kā arī zemnieku saimniecības. 

To darbības spektrs ir daudzveidīgs un balstās uz lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu, pārstrādi, pakalpojumu sniegšanu tūristiem, kā arī mežizstrādi un 
kokapstrādi. Ražotās produkcijas un pakalpojumu kvalitāte atbilst attiecīgi 
noteiktajām prasībām, precēm ir stabils noieta tirgus. Tiek ražota ekoloăiski tīra 
lauksaimniecības produkcija, kā arī attīstītas netradicionālās lauksaimniecības 
nozares. 

� Vienlaikus ar attīstītu un sabalansētu lauksaimniecisko ražošanu ir saglabāta 
raksturīgā lauku dzīves vide – mazajās lauku sētās attīstās dažādas lauksaimniecības 
palīgnozares, amatniecība un lauku tūrisms. 

� Attīstīts lauku tūrisms, piedāvātās atpūtas iespējas ir iemantojušas popularitāti, tiek 
nodrošināts kvalitatīvs un daudzveidīgs pakalpojumu serviss. Pieejami viesnīcas 
pakalpojumi un nodrošināta sabiedriskā ēdināšana. 

 
Pašvaldības raksturojums 

� Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Maltas pagasta teritorija ir 
paplašinājusies. Apvienojoties ar vairākām apkārtējām pašvaldībām, izveidots Maltas 
novads. 

� Pašvaldība sadarbojas ar valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, kā galveno 
savas darbības uzdevumu izvirzot iedzīvotāju dzīves līmeĦa celšanu. 
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10. Attīstības prioritātes10. Attīstības prioritātes10. Attīstības prioritātes10. Attīstības prioritātes    
 

Attīstība – dabas vides, kultūrvides, sociālās vides un saimnieciskās darbības 
pārmaiĦu process sabiedrībai labvēlīgā virzienā. 
 
 

1. Sociālā infrastruktūra – izglītība, kultūra, veselības aizsardzība, 

sociālā aprūpe, sports, informācijas tehnoloăiju attīstība 

 

2. UzĦēmējdarbība – rūpnieciskā ražošana, kokapstrāde, 

mežsaimniecība 

 

3. Tradicionālā un netradicionālā lauksaimniecība 

 

4. CeĜu infrastruktūra, tehniskā infrastruktūra, vides sakārtošana 

 

5. Pakalpojumi (mazumtirdzniecība un maksas pakalpojumi) 

 
6. Tūrisma attīstība 
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11. Ekonomiskās attīstības mērķi11. Ekonomiskās attīstības mērķi11. Ekonomiskās attīstības mērķi11. Ekonomiskās attīstības mērķi    
    
11.1. Sociālā infrastrukt ūra 
 

IlgtermiĦa mērėi ĪstermiĦa mērėi 
Izglītības iestāžu tehniskā stāvokĜa uzlabošana. 

Augsti kvalificētu mācībspēku piesaiste. 

Kursu un semināru organizēšana, sadarbība ar Valsts 
nodarbinātības dienestu, augstskolām un citām 
organizācijām. 

Izglītības uzlabošanai 
jāaptver visas iedzīvotāju 
grupas, sākot ar pirmsskolas 
vecuma bērniem, vispārējo 
izglītību un beidzot ar 
pieaugušo izglītības un 
pārkvalifikācijas 
nodrošināšanu, atbilstoši 
uzĦēmējdarbības attīstības 
un darba tirgus vajadzībām 

Pašvaldības uzĦēmuma “Biznesa informācijas un 
mācību centrs” izveide, kas Maltas pagastā nodrošina 
pieaugušo apmācību, uzĦēmēju un zemnieku 
saimniecību īpašnieku konsultācijas, moderno 
informācijas tehnoloăiju izmantošanas veicināšanu 
uzĦēmējdarbības attīstībā. 

Maltas kultūras nama darbības kvalitātes 
paaugstināšana (telpu remonts, pasākumu 
organizēšana). 
Pašdarbības kolektīvu veidošanās un uzturēšanas 
veicināšana. 

Iedzīvotāju nodrošināšana ar 
augsta līmeĦa kultūras un 
mākslas pieejamību, kā arī 
ar saturīga un interesanta 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējām. Kultūras līmeĦa 
paaugstināšana 

Latgaliešu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, 
popularizēšana, kultūrvēsturisko pieminekĜu 
saglabāšana. 

Kvalitatīva sociālā dienesta un sociālās aprūpes 
centra izveide. 
Maltas slimnīcas un Maltas poliklīnikas izveide par 
modernām veselības aizsardzības iestādēm, piesaistot 
vietējās un ārvalstu investīcijas. 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
darbības uzlabošana pagasta teritorijā. 

Veselības un sociālās 
aprūpes kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšana, 
sabiedriskās drošības 
jautājumu risināšana 

Sadarbība ar valsts policiju sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai pagasta teritorijā. 
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11.2. Tautsaimniecība, uzĦēmējdarb ība, tūrisms 

 
IlgtermiĦa mērėi ĪstermiĦa mērėi 

Veicināt uzĦēmumu paplašināšanos, dziĜāku 
specializāciju (īpaši kokapstrādes firmām), 
orientēties uz konkurētspējīgas produkcijas ražošanu. 
Informēt uzĦēmējus par investīciju iespējām, veidot 
sadarbību ar Latvijas Attīstības Aăentūru. 

UzĦēmējdarbības attīstība, 
jaunu darba vietu radīšana 
un iedzīvotāju ienākumu 
līmeĦa paaugstināšana 

Veicināt jaunu uzĦēmumu rašanos perspektīvajos 
darbības veidos – lauksaimniecības, tūrisma un 
atpūtas organizēšanas un pakalpojumu sniegšanas 
sfērās, izmantot īpaši atbalstāmā reăiona statusu. 

Saglabāt un uzturēt mežu bioloăisko daudzveidību 
pašreizējā līmenī. 

Veicināt meža atjaunošanu privātajos mežos. 

Meža blakusizmantošana (sēnes, ogas, ārstniecības 
augi). 
Neproduktīvu lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apmežošana. 

Mežsaimniecība  

Kokapstrādes atkritumu samazināšana, skaidas 
izmantojot kā izejvielu siltumenerăijas ieguvei. 

Lauksaimniecībā nodarbināto izglītošana. 

Informatīvās sistēmas izveide, koordinācija, kontakti 
ar nevalstiskajām organizācijām, Latvijas Attīstības 
Aăentūru. 

Ekoloăiskās lauksaimniecības attīstība. 

Tradicionālās un 
netradicionālās 
lauksaimniecības attīstība 

Kooperācijas veicināšana, kooperācija pa nozarēm. 

Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2. vidusskolas 
izmantošana tūristu grupu izmitināšanai, vasaras 
nometĦu organizēšana bērniem un jauniešiem. 

Tūrisma objektu apzināšana un sakopšana. 

Vienotas tūrisma takas izveide sadarbībā ar 
apkārtējām pašvaldībām, Rēzeknes pilsētu. 

Tūrisma nozarē nodarbināto apmācības. 

Tūrisma attīstība 

Sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu. 
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11.3. Tehniskā infrastrukt ūra 
 

IlgtermiĦa mērėi ĪstermiĦa mērėi 
Vietējo ceĜu kvalitātes uzlabošana. 
Sabiedriskā transporta attīstība. 

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, nodrošināt 
iedzīvotājus ar atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens 
apgādi, kā arī nepieciešamo daudzumu ūdens 
saimnieciskās darbības veikšanai. 

Telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstība 
(telefonsakari, Internet tīkls, televīzija). 

Veicināt sadzīves un ražošanas atkritumu 
samazināšanos, kokapstrādes rezultātā iegūto 
atkritumu racionālu izmantošanu (kurināmais). 

Tehniskās infrastruktūras 
sakārtošana un attīstība 

Sakārtot un uzlabot atkritumu saimniecību. 
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12. Projektu priekšlikumi . 
 

 
 

UzĦēmēja  darbība 
 

Ideja 
Finanses 

Darbavietas 
Ienākumu un peĜĦas nodoklis 

Sadarbība ar pašvaldību 
 
 

PROJEKTS 

 
     

 
I   n   t   e   r   e   s   e   s 

 
 
 

 
ekonomiskā attīstība 

sociālās vides attīstība 

 
 

Pašvaldības atbalsts 
 
Projektu izstrāde  

Zemes jautājumi  
L īgumi 
Finansiālais atbalsts 
NodokĜu atlaides 
Mantisks atbalsts 

 
 

Projekta īstenošanā 
iesaistītās 
institūcijas 

Pasākumu kompleksa 
apraksts 
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s Finansējums, sīkāks apraksts, paredzamais efekts 

1 2 3 

Sociālā infrastrukt ūra 

Pašvaldības 
uzĦēmuma “Biznesa 
informācijas un  
mācību centra” izveide 

X X  VND 

Ls 20000,- pašvaldība, valsts investīcijas, citi fondi  
Iespēja apmācīt zemniekus, uzĦēmējus, organizēt 
seminārus. nodrošināts Internet pieslēgums. 
Informācijas centrs visām nozarēm, informācijas 
pieejamība, koordinācija, apmaiĦa, sadarbība ar 
valsts un nevalstiskajām organizācijām. Mērėis – 
uzĦēmējdarbības attīstība Maltas pagasta teritorijā. 
 Projekts ir iesniegts EM Reăionālajā fonda.  

Sociālā dienesta 
izveide 

 X   
Sociālie jautājumi tiks risināti kvalitatīvi, piesaistīti 
atbilstoši speciālisti 

Černostes ezera 
pludmales sakārtošana, 
izveidošana par 
publisko pludmali 

 X   
Vides sakopšana, tūristu piesaiste, kvalitatīvas 
atputas vietas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem. 
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Sabiedriskās 
ēdināšanas uzĦēmuma 
izveide 

X X X  

Finansējums - Reăionālais fonds, uzĦēmēji. 
Iespēja izmantot sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus tūristiem, iebraucējiem, vietējiem 
iedzīvotājiem 

Maltas 2. vidusskolā – 
ēdamzāles un virtuves 
remonts 

X X   
Ls 3000 iekārtām,  
Ls 2000 remontam. 
Izglītības iestādes modernizācija 

Maltas pagasta avīzes 
izveidošana un 
izdošana 

X    Iedzīvotāju inform ēšana. Izdota avīze apm. 1000 
eksemplāros 

UzĦēmējdarb ība 

Iedzīvotāju 
apmācība un 
pārkvalificēšanās, 
kursu un semināru 
rīkošana 

X X  VND 
Nodrošinājums ar kvalitatīvu darbaspēku, jaunu 
uzĦēmumu rašanās 

Taras dēlīšu ražošana 
no zemākas kvalitātes 
lapu kokiem (peĜĦa 10 
– 15%) 

X  X  
Ne tik augstvērtīgu kokmateriālu izmantošana, 
augstāka pievienotā vērtība, darbavietu skaita 
pieaugums 

Ekoloăiski tīras 
lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošana, 
tās realizācija vietējos 
tirdzniecības 
uzĦēmumos, 
ēdināšanas 
uzĦēmumos 

X  X  
Zemnieku kooperācija, konkurētspējīgas produkcijas 
ražošana.  
Stabili ieĦēmumi lauksaimniecībā nodarbinātajiem. 

Tradicionālo 
lauksaimniecības 
nozaru attīstība (rudzu, 
kartupeĜu audzēšana, 
piena un gaĜas 
lopkopība) 

X X X  Vides sakārtošana, stabili ienākumi iedzīvotājiem. 
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Neproduktīvo 
lauksaimniecības 
zemju apmežošana. 
Šādu platību 
apzināšana. 

X X X X 

Sadarbība ar Krāslavas rajona Andrupenes pagastu 
koku stādu ieguvē.  
Lietderīga zemju izmantošana, meža resursu 
papildināšana. darba vietu radīšana. 

Biškopības attīstība, 
medus un biškopības 
produktu ražošana 

    
Alternatīvs nodarbošanās veids laukos,  produkcijas 
ražošana eksportam. Jāveicina kooperācija šajā 
nozarē darbojošos uzĦēmēju, zemnieku starpā. 

Tūrisms 

Vasaras nometĦu 
organizēšana X   X 

Ir piemērotas telpas Maltas 1. vidusskolā un Maltas 
2. vidusskolā, ēdināšanu nodrošinot uz vietas.  
Iespējams izmitināt 50 cilvēkus gan vienā, gan otrā 
skolā. 

Tūrisma takas 
veidošana, tūrisma 
objektu apzināšana, to 
sakopšana, sadarbība 
ar Rēzeknes 
augstskolu. Viesu 
māju izveide  

X X X VND 

Atpūtas bāzes izveide, 
piesaistot ārvalstu 
investīcijas 
(Norvēăija) 

  X X 

Laivu braucienu 
organizēšana pa 
Maltas upi, telšu vietu 
izveide 

X  X  

Jaunu darba vietu izveide, papildus ienākumu avots 
vietējiem iedzīvotājiem un uzĦēmējiem, iedzīvotāju 
izglītības līmeĦa paaugstināšanās, informētība. 
Z/s “Liska” Černostes ezera krastā, ir neizmantotas 
telpas. 
Tūristu piesaiste, īpaši uz vasaras sezonu. 

Velosipēdu maršruta 
Rēzekne – Malta 
izveide, iebraukšana 
Lūznavas muižā 

X     

Tehniskā infrastrukt ūra 
CeĜu uzturēšana un 
remonts, tilta par 
Maltas upi 
rekonstrukcija 
 
 
 
 
 
 

X X    



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 98 

1 2 3 

 

va
ls

ts
 

pa
šv

al
dīb

a
 

p
ri

vā
tp

e
rs

o
n

a
s,

 
u

zĦ
ēm
ēj

i 
C

ita
s 

in
st

itū
ci

ja
s 

 

Telekomunikāciju 
sakaru uzlabošana, 
modernizēšana pagasta 
teritorijā, Internet tīkla 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināšana 

 X  

Latte
-

leko
m 

LMT 
Tele2 

Informācijas ātrāka aprite, kvalitatīvi 
telekomunikāciju sakari 

Maltas pagasta iestāžu 
un pašvaldības 
uzĦēmuma enerăētiskā 
sektora sakārtošana 

X X  
Lat-
vener
-go 

 

 
 

Citi projektu priekšlikumi 

 
� Maltas kokapstrādes uzĦēmumu kooperācija  - kopīga noieta tirgus meklēšanā, 

konkurētspējīgas produkcijas ražošana, orientēšanās un koksnes dziĜāku pārstrādi.  
� Ražošanas uzĦēmuma veidošanās VEF telpās. 
� SapropeĜa ieguve Maltas pagasta teritorijā esošajos ezeros. 
 

Projektu īstenošanai vēlams izveidot kalendāro plānu, saskaĦā ar kuru notiktu kontrole 
pār to izpildes gaidu, tiktu prognozēti nepieciešamie finansu līdzekĜi, kas jāatvēl no Maltas 
pagasta padomes budžeta.  

Skatīt pielikumu nr.3. 
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13. Maltas pagasta teritorijas plānojuma izstrāde. 
 

 
Maltas pagasta teritorijas plānojumam jāietver informāciju par vietējās 

pašvaldības administratīvās teritorijas izmantošanu, jānosaka plānoto un atĜauto teritorijas 
izmantošanu ar perspektīvu uz divpadsmit gadiem. 
 

Pašvaldību teritorijas plānojumā jāietver šāda informācija un prasības (saskaĦā ar 
LR likumu “Teritorijas attīstības plānošanas likums” un MK noteikumiem nr.64 
“Noteikumi par teritorijas plānojumiem”): 
1. Teritorijas atĜautā izmantošana. 
2. Pašvaldības saistošie apbūves noteikumi. 
3. Esošo un plānoto apdzīvoto vietu robežas. 
4. Teritorijas, kas nepieciešamas konkrētu pašvaldības funkciju īstenošanai. 
5. Prasības obligāti izstrādājamiem detālajiem plānojumiem. 
6. Aizsargjoslas. 
7. Zemes dzīĜu nogabalu, derīgo izrakteĦu un atradĦu teritorijas. 
8. Inženierinfrastruktūras un transporta teritorijas (trases), objekti, tīkli un to attīstības 

virzieni. 
9. Rekreācijas, tūrisma, kultūras un sociālās infrastruktūras teritorijas un objekti. 
10. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 
11. Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas. 
12. Valsts aizsardzības un civilās aizsardzības teritorijas un objekti. 
13. Paaugstināta riska teritorijas. 
14. Lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas. 
15. Nekustamo kultūras pieminekĜu izvietojums. 
16. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas būvju izvietojums un dzīvnieku kapsētu 

teritorijas. 
17. Virszemes ūdeĦu sateces baseini, ūdens notekas, ūdenstilpju izvietojums, virszemes 
ūdeĦu kvalitātes atbilstību noteiktam izmantošanas mērėim, ūdens Ħemšanas un 
notekūdeĦu novadīšanas vietas, attīrīšanas būves un nozīmīgāko peldvietu 
izvietojums, pazemes ūdeĦu aizsardzības teritorijas. 

18. DzelzceĜi, ceĜi, ielas, velosipēdistu celiĦi. Elektroenerăijas pārvades un sadales tīkli. 
19. Izglītības, kultūras, zinātnes, tūrisma, sporta teritorijas un objekti, sociālie objekti. 
20. Kapsētas. 
21. Paaugstinātas bīstamības vai riska objekti. 
 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst: 
1. Plānojuma veidam atbilstoša mēroga un satura grafiskās daĜas, kas izstrādātas uz 

kartogrāfiska vai topogrāfiska pamata: 
� pašreizējā teritorijas izmantošana; 
� atĜautā un plānotā teritorijas izmantošana; 
� tematiskās kartes; 

2. Apraksts: 
� informācija par pašreizējo teritorijas izmantošanu un teritorijas attīstības 

priekšnoteikumiem; 
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� teritorijas attīstības mērėi; 
� prasības grafiskajā daĜā attēloto teritoriju izmantošanai atbilstoši teritorijas 

plānojuma veidam; 
� ja nepieciešams, ierosinājumi grozījumu izdarīšanai cita veida un līmeĦa 

plānojumos; 
3. Pielikumi: 

� pašvaldības lēmumi, kas attiecas uz plānojuma izstrādāšanu; 
� izsniegtie nosacījumi plānojuma izstrādāšanai, atzinumi par izstrādāto plānojumu 

un tā izstrādātāja komentāri; 
� sabiedriskās apspriešanas materiāli. 
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Literat ūras un izmantoto informācijas avotu saraksts 
 
 
1. Ieteikumi attīstības stratēăijas izstrādāšanai, LR Vides aizsardzības un reăionālās 

attīstības ministrija sadarbībā ar Dānijas Iekšlietu ministriju un Somijas vides 
ministriju, Rīga 1998 

2. Ieteikumi pašvaldību attīstības plānošanai. Rokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem, 
Latvijas Pašvaldību mācību centrs, ES Phare Pārrobežu sadarbības programmu 
projekts “Pašvaldības darbinieku izglītošana”, Rīga 2000 

3. J. Turlajs un G. MilliĦš, Latvijas apdzīvotās vietas, Rīga 1998 
4. Latvijas daba, izdevniecība “Latvijas enciklopēdija”, Rīga  
5. Latvijas ăeogrāfijas atlants, karšu izdevniecība “Apgāds JāĦa sēta”, Rīga 1999 
6. Latvijas rajonu un pilsētas un pagasti. Statistisko datu krājums, Rīga 1998 
7. Latvijas republikas satelītkarte mērogā 1 : 50 000, Malta, Kaunata un ViĜāni, LR 

VZD Nacionālais mērniecības centrs, SSC Satellibild, r/a Latvijas karte 
8. Latvijas statistikas gadagrāmata 1999, LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīga 1999 
9. Latvijas vēstures atlants, SIA “Apgāds JāĦa sēta” karšu izdevniecība, Rīga 1998 
10. Latvijas zemju robežas 1000 gados, Latvijas Vēstures institūta apgāds, Rīga 1999 
11. Lauksaimniecības nozares attīstība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai, 

Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija, 2000 
12. LR likums “Administratīvi teritoriālās reformas likums”, 21.10.1998 
13. LR likums “Par pašvaldībām”, 19.05.1994 
14. LR likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 15.10.1998 
15. MK noteikumi Nr. 263 “Kārtība, kādā piešėirams īpaši atbalstāmā reăiona statuss”, 

29.07.1997 
16. Reăionālā attīstība: tiesību akti, noteikumi un koncepcijas, LR Vides aizsardzības un 

reăionālās attīstības ministrija, Rīga 1998 
17. Rēzeknes rajona pašvaldību sadarbības un iespēju izpētes projekts, SIA “Blezūrs – 

Konsultāciju birojs”, 1999 
18. Rēzeknes rajona teritorijas attīstības programma 
19. Valsts institūciju nosacījumi un informācija Maltas pagasta teritorijas plānojuma 

izstrādāšanai 
20. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas informācija, 25.08.2000 
21. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērėu grupām un pa zemes 

lietošanas veidiem, Valsts zemes dienests, 1999. gada 5. oktobris 
22. www.ezeri.lv 
23. www.lmt.lv 
24. www.tele2.lv 
25. www.tvnet.lv 
26. www.zl.lv 
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PIELIKUMI 
 

Pielikums nr. 1   “UzziĦas par Latvijā pieejamiem fondiem, programmām 
 
Pielikums nr. 2   “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP)           

organizācijas” 
 
Pielikums nr.3    “Projektu īstenošanas kalendārais plāns” 
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Pielikums nr.1 
UzziĦas par Latvijā pieejamiem fondiem, projektiem 

 

Fondi, projekti Statuss Darbības mērėi Adrese Piezīmes 

1 2 3 4 5 

“Reăionālais fonds” 

BezpeĜĦas 
organizācija 
valsts sabiedrība 
ar ierobežotu 
atbildību 

finansēt (sedzot kredītprocentus vai ieejot 
ar savu daĜu uzĦēmuma statūtkapitālā) 
īpaši atbalstāmo reăionu attīstības 
programmas pasākumus 

Lāčplēša iela 1, Rīgā, 
LV-1301 
tālr. 7331430 
fax: 2274214 
Direktore Aija Bauere 

Projektam jāatbilst  attiecīgā īpaši 
atbalstāmā reăiona attīstības 
programmai 

“Pašvaldību 
kredit ēšanas fonds” 

Ekonomikas 
ministrija, 
Ekonomikas 
ministrijas 
apstiprināta 
padome 

nodrošināt pašvaldībām papildus iespējas 
finansēt ilgtermiĦa investīciju projektus 
un to sagatavošanu, palīdzēt pašvaldībām 
preču un darba iepirkuma organizācijā 

Brīvības iela 55 Rīgā, 
LV-1519 
Tālr. 7013232 
Koordinatore Solvita 
Klapare 

Kredīti investīciju projektiem: 
• enerăētikā, komunālā saimniecība 
• transportā un komunikācijās 
• vides aizsardzībā 
• izglītības un veselības aizsardzībā 
• sabiedriskās vajadzības un sociālā 

aprūpē 

Mērėdotācijas 
teritori ālplānošanai un 
attīstības projektu 
izstrādāšanai 

VARAM 
izveidota 
mērėdotāciju 
piešėiršanas 
komisija 

atbalstīt un veicināt teritoriālplānojumu un 
teritorijas attīstības projektu izstrādi 

Peldu 25 Rīga, LV-
1494 
Tālr. 7026483 
Kontaktpersona Ieva 
Roze 

Projektu iesniedzēji ir pašvaldības un 
katru gadu tiek izdoti Ministru kabineta 
noteikumi, kas nosaka mērėdotāciju 
piešėiršanas kārtību. 

Valsts autoceĜu fonds 

Satiksmes 
ministrija ir fonda 
turētāja un 
rīkotāja 

veidot finansējumu valsts autoceĜu tīkla 
pilnveidošanai un uzturēšanai 

GogoĜa iela 3 Rīga, 
LV-1018 
tālr. 7028159 

Finansējuma veids ir dotācija. 
Lauku ceĜu finansēšana notiks, 
pamatojoties uz iesniegtajiem 
projektiem. Prioritāte tiks dota to ceĜu 
būvniecībai, kas ir vismaz divu rajonu 
pašvaldību interesēs. 

Zivju fonds 

Valsts 
zivsaimniecības 
pārvalde ir fonda 
turētājs un 
rīkotājs 
 
 

nodrošināt papildus finansu līdzekĜu zivju 
resursu atražošanai un aizsardzībai, 
izpētei. 

Kr. Valdemāra 63 
Rīga 
tālr. 7323877 

Pieteikumu iesniedzēji fiziskas un 
juridiskas personas. Finansējums –
dotācija 
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1 2 3 4 5 

Mežsaimniecības 
attīstības fonds 

Pārvalda Valsts 
mežu dienests 

nodrošināt finansējumu valsts mežos un 
lietošanā esošajos mežos: 
• meža atjaunošanai un ieaudzēšanai 
• medību saimniecības attīstībai 
• meža infrastruktūras objektu 

uzturēšanai 

13. Janvāra 15,  
LV-1932  Rīga 
tālr. 7210366  
fax: 7820377 

Finansējums –dotācija, t.sk. 
kredītprocentu apmaksa 

Vides aizsardzības fonds 
VARAM 
pakĜautībā valsts 
pārvaldes iestāde 

• uzkrāt papildus līdzekĜus vides 
aizsardzības pasākumu un projektu 
finansēšanai 

• uzkrāt finansu līdzekĜus vides 
aizsardzības projektu realizācijai 
izmantoto kredītu likmju 
mīkstināšanai 

Pils ielā 17 Rīga, LV-
1050 
Tālr. 7225641 Fax: 
7221729 
 

Pieteikumu iesniedzēji fiziskas un 
juridiskas personas. 

Vides investīciju fonds 

BezpeĜĦas 
organizācija 
valsts sabiedrība 
ar ierobežotu 
atbildību 

• apvienot vietējos un ārvalstu finansu 
līdzekĜus aizdevumu sniegšanai vides 
projektiem 

• palīdzība projektu sagatavošanā un 
īstenošanā 

Pils ielā 17, Rīgā LV-
1050 
tālr. 7225641 
 

Pieteikumu iesniedzēji fiziskas un 
juridiskas personas. 

Kred ītgarantiju fonds  
(VAS “Lauku 
attīstības fonds) 

• sniegt kredītu garantijas 
lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem 

Republikas laukumā 
2, Rīga LV-1981 
Talr. 7027129 

Pieteikumus var iesniegt juridiskas un 
fiziskas personas. 
Atbalsts līdz 30% no kredīta summas: 
• zemes un z/s pirkšanai 
• ražošanas objektu būvniecībai 
• ražošanas tehniskā parka 

atjaunošanai un modernizācijai 
• augstvērtīgas vaislas ganāmpulka 

pirkšanai 
• ilggadīgo stādījumu ierīkošanai 
 
 
 

1 2 3 4 5 



Maltas pagasta Teritorijas attīstības programma 

SIA “Reăionālie projekti” 3 

Latvijas kult ūras fonds  

Novadu programmas mērėis ir Latviskās 
kultūrvides kopšana un atjaunošana, 
amatniecības popularizēšana, 
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, 
sabiedrības pašiniciatīvas veicināšana. 

Basteja bulv. 12 LV-
1665 Rīga 
tālr. 7227245 Fax: 
7212545 

Piešėīrumu skaits atkarīgs no 
pieteikumu aktualitātes 

Kult ūrkapit āla fonds 
Valsts akciju 
sabiedrība  

Pils ielā 20,  3.stāvs 
Rīga,  LV-1050 
tālr. 7503176 
fakss 7503176 

 

Sorosa fonds   

notiek vairāki programmu projekti, 
kuriem j āseko līdzi gan mērėiem, gan 
termiĦiem.  
 

Brīvības iela 40-34, 
Rīga LV-1050 
tālr. 7217780 vai 
7243137 
11.Novembra 
krastmala 35-201, LV-
1475 Rīga 

Galvenais sekot līdzi aktuālai 
informācijai Internetā, laikrakstos 

 
Valsts subsīdiju 
programma 
lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstībai un 
tehniskai modernizācijai 

 
Zemkopības 
ministrija (rajonu 
lauksaimniecības 
departamenti) 

 
veicināt racionālas un efektīvas 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un 
konkurētspēju 

 
Republikas laukums 
2, Rīga  
LV-1981 

Iesniedzēji fiziskas un juridiskas 
personas. 
• ražošanas tehniskā parka 

atjaunošanai, modernizācijai 
• zemes pirkšanai 
• ražošanas nozīmes objektu 

būvniecībai 
• vaislas dzīvnieku iepirkšanai 
• ilggadīgiem stādījumiem 
• apmācībai lauksaimniecības nozarē 

Valsts subsīdiju 
programma 
netradicionālo nozaru un 
lauku vides sakārtošanai, 
kā arī privāto mežu 
platību atjaunošanai un 
neizmantojamo zemju 
apmežošanai 
 
 
 
 

Zemkopības 
ministrija (rajonu 
lauksaimniecības 
departamenti) 

atbalstīt netradicionālo lauksaimniecības 
nozaru un konkurētspējīgas alternatīvās 
uzĦēmējdarbības attīstību 

Republikas laukums 
2, Rīga  
LV-1981 

Iesniedzēji fiziskas un juridiskas 
personas. 
� apmācībai lauksaimniecības nozarē 
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Norvēăijas-Latvijas 
uzĦēmējdarb ības 
attīstības fonds 

Ekonomikas 
ministrija 

• veicināt mazo un vidējo uzĦēmumu 
attīstību 

Pērses iela 2, Rīga 
LV-1011 

Iesniedzēji priv ātie Mazie un vidējie 
uzĦēmumi. 
Ieguldījumi uzĦēmuma pamatkapitālā 
līdz 45% no to statūtkapitāla. 
 

Latvijas Garantiju 
aăentūra 

BezpeĜĦas 
organizācija 
sabiedrība ar 
ierobežotu 
atbildību 

• atbalstīt uzĦēmējdarbības projektus, 
kuri uzlabo mazo un vidējo 
uzĦēmumu konkurētspēju un sekmēt 
nelielu kredītu pieejamību 

KaĜėu ielā 24, Rīga 
LV-1050 
Tālr. 7243402 

Iesniedzēji priv ātie Mazie un vidējie 
uzĦēmumi. 
Garantijas vidējiem un ilgtermiĦa 
aizdevumiem: 
• materiālās (iekārtas, ražotnes, 

telpas) vērtības 
• nemateriālās (projekti, tirgus izpēte, 

inovācijas) vērtības. 

Baltijas – Amerikas 
UzĦēmējdarb ības fonds 

ASV valdības 
finansēta privāta 
korporācija 

• sniegt atbalstu privātā sektora 
attīstībai, piedāvājot drošu finansu 
partnerību 

Sīkāka informācija www.balaef.lv 

Brīvības iela 57 – 18, 
Rīga LV-1010 
Tel. 7310215 
fax. 7310217 
kontaktpersona 
A.Risso 
e-mail 
agita@balaef.riga.lv 
 

� investīcijas pamatkapitālā 
� īstermiĦa un ilgtermiĦa kredīti 
� garantijas 
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Pielikums nr.2 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) organizācijas 

 

 Organizācijas nosaukums Vadītājs Adrese Telefons/ 
fax 

e - pasts 

1 2 3 4 5 6 

1. Latvijas Zemnieku federācija P.KalniĦš 
Rīga, Republikas lauk. 2-1004, 

LV 1981 
7027321 
7027382 

Latvian@farmers.fed.a
pollo.lv 

2. 
Lauksaimniecības Statūtsabiedrību 
Asociācija 

J.BeĜavnieks 
Rīga, Republikas lauk. 

2-1506, LV 1981 
7027191 lsa@latnet.lv 

3. Zemnieku saeima V.Bruss 
Rīga, Republikas lauk. 

2-2203, LV 1981 
7027044 

 
zsa@latnet.lv 

 

4. Jauno Zemnieku Klubs J.Sīlis Rīga, Ganību dambis 24a -407 7381346 
dace@jzk.apollo.lv 
andis@jzk.apollo.lv 

5. 
Latvijas Lauku Atbalsta 
Asociācija 

A.Kāposts 
A.ActiĦš 

Brīvzemnieki Bērzkrogs, 
Veselava, Cēsu LV 4116 

4192280 
4192232 

 

6. 
KartupeĜu audzētāju un pārstrādātāju 
savienība 

I.KrūmiĦš 
 

Rīga, Republikas 2 
 

9131512 
7997670 

latfood@apollo.lv 
 

7. Linu asociācija R.Dilba Apsītes, Pušmacovas p. Ludza 9497249  

8. Latvijas Sēklaudzētāju asociācija A.Brigmanis 
Rīga, Republikas lauk. 2-1506, 

LV 1981 
7027191 
9243162 

 

9. 
Latvijas Graudu audzētāju, glabātāju un 
pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību 
savienība 

M.Krotovs 
O.LegzdiĦš 

Rīga, Republikas lauk.2-1004, 
LV 1981 

7027663 
9272233 

olavsl@kesko.lv 
 

10. 
Latvijas Piensaimnieku centrālā 
savienība 

J.Skvarnovičs Rīga, Bauskas 180, LV 1004 
7620937 
7901268 
9256665 

lpcs@lis.lv 
 

11. 
Latvijas Holšteinas lopu šėirnes 
audzētāju asociācija 

L.Bluėe Valmiera, Rīgas iela 38 LV 4200 
9470422 
4246374 

LHA@valm.lv 

12. Latvijas Piena Ražotāju asociācija A.Vītolbergs Ventspils 
9274754 
3643392 

andisv@apollo.lv 

13. Šėirnes dzīvnieku audzētāju asociācija R.Stumburs Rīga, Valmieras iela 2 
7046437 
9158564 
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14. 
Latvijas gaĜas liellopu audzētāju 
asociācija 

A.Ādama 
A.Veide 

Ăertrūdes 69/71-32, Rīga 
LV1011 

9415054 
9132112 
3976100 

 

15. 
GaĜas ražotāju un pārstrādātāju 
asociācija 

J.BāliĦš Rīga, Dzirnavu 42, LV 1884 
7289605 
9174262 
7286261 

ruks@parks.lv 

16. 
Mazo gaĜas ražotāju un pārstrādātāju 
asociācija 

A.Meija 
Rīgas raj, Ropažu pag. 

Silakrogs, DvīĦi lit. 43, LV 2104 
9542247 
7901107 

 

17. Latvijas cūku audzētāju asociācija V.Sīmanis 
Rīga, Republikas lauk. 2-01, LV 

1981 
9152450 
7310431 

 

18. Latvijas olu ražotāju asociācija V.Grimze Iecavas pag. Balticovo   

19. 
Latvijas AugĜkopju asociācija 
 

J.Zilvers 
P. SkrastiĦš 

Rīga, Rātsupītes iela1,LV 1067 
2416958 
9480695 

pomatia@ 
mailbox.riga.lv 

 

20. 
Latvijas Dārznieks 
 

J.BērziĦš 
G.Kalaneps 

 

Jūrmala, Viestura prosp.6, 
LV 2010 

9510642 
 

jld@venta.var.lv 

21. Aitkopības asociācija Dz.Kozulis 
Madonas raj. Ošupes p. z/s Zīles 

LV 4835 

4895560 
4832633 
9426366 

 

22. Latvijas zvērkopju asociācija A.Upenieks Rīga, Juglas 3, LV 1064 
7532412 
7532409 

7547435 (f) 
 

23. Šampinjonu audzētāju asociācija O.Ozernovs Babītes p. Micos 
7934515 
9179112 

micos@ 
mailbox.riga.lv 

24. Ārstniecības augu apgāds V.Nagobads  
7248124 
9432176 

 

25. Latvijas Strausu audzētāju asociācija J.Libmanis Rožu 18 Ogre, LV 5001 
9215654 
7550056 

 

26. Latvijas ārstniecības augi A. Balaško  9472837  

27. AustersēĦu audzētāju asociācija G.Kozlovska 
Carnikava 

 
7993010 
7992264 

spora@bkc.lv 
 

1. 2 3 4 5 6 
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28. 
Latvijas Ārstniecības augu audzētāju 
asociācija “M ētra” 

E.Saleniece 
Mālpils p. Sidgunda, Rīgas 

 
2925914 
6541054 

 

29. 
Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības 
organizāciju apvienība 

L. 
Drozdovska 

 

Smilšu iela 12, 
ZM 2217 

7027398 
 

drozdovska@zm.gov.lv 
 

30. Latvijas Biškopības biedrība A.Mizis Republikas lauk 2 LV 1981 
5065714 

5065754 (f) 
9440844 

 

31. Latvijas DzērveĦu audzētāju asociācija G.Sauškina EB Upīša iela 23a LV 1011 
7244893 
7287939 

lienama@latnet.lv 

32. Lauku ceĜotājs A. Ziemele Kuău iela 11, LV 1048 
9285756 
7617600 

asnate@celotajs.lv 

33. Latvijas Zirgaudzētāju biedrība 
E.Treibergs 

 
Republikas lauk 

 
9542671 
7027488 

 

34. Vēžu audzētāju asociācija  
A.Ārents 

 

Pilsētas laukums 3, Kuldīga, LV 
3300 

 

7021582 
7021755 (f) 

9470106 
 

35. Šitake sēĦu audzētāju asociācija  
G.Karnīte 

 

Kronvalda 4, LV 1010 
 
 

7323206 
9365592 

7325657 (f) 
 

36. SavvaĜas Dzīvnieku audzētāju asociācija  D.Paeglītis Vestienas iela 2, Rīga, LV 1035 
7546372 
9234061 

sdaa@ 
mail.navigators.lv 

 sdaa@inbox.lv 

37. 
Kazu Audzētāju apvienība  
 

M.Dzelve 
L.Apine 

 
9413844 
6549584 
7612754 

 

38. 
Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība 
“Trusis un citi”  

Z.Vīksne 
I.Kvante 

   

39. Latvijas Agronomu biedrība  J.Auseklis 
Republikas laukums 2, Rīga LV 

1981 
7027253  

40. Latvijas Maiznieku biedrība  E.Grigors Dzirnavu 3, Jelgava LV 3001 
3022263 
9212760 

smilga@parks.lv 
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Pielikums nr.3 
Projektu īstenošanas kalendārais plāns 
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1. PU “Biznesa informācijas un mācību 
centrs” izveide 

                    

2. Sociālā dienesta izveide                     
3. Černostes ezera pludmales sakopšana                     
4. Sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmuma 

izveide 
                    

5. Maltas 2. vidusskolā – ēdamzāles un 
virtuves remonts 

                    

6. Maltas pagasta avīzes izveidošana un 
izdošana 

                    

7. Iedzīvotāju apmācība un 
pārkvalificēšanās, kursu un semināru 
rīkošana 

                    

8. Taras dēlīšu ražošana no zemākas 
kvalitātes lapu kokiem  

                    

9. Neproduktīvo lauksaimniecības zemju 
apmežošana. Šādu platību apzināšana. 

                    

10. Vasaras nometĦu organizēšana                     
 
11. 

Tūrisma takas veidošana, tūrisma 
objektu apzināšana, to sakopšana, 
sadarbība ar Rēzeknes augstskolu. 
Viesu māju izveide  

                    

12. Atpūtas bāzes izveide, piesaistot 
ārvalstu investīcijas (Norvēăija) 

                    

13. Laivu braucienu organizēšana pa 
Maltas upi, telšu vietu izveide 

                    

14. Velosipēdu maršruta Rēzekne – Malta 
izveide, iebraukšana Lūznavas muižā 

                    

15. Tilta pār Maltas upi rekonstrukcija                     

 Citi projekti un programmas                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


