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Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
SĒDES PROTOKOLS 

Maltas pagastā 
 
2016. gada 7. decembris              Nr.10 
 
 
Sēde atklāta plkst.15.00 
Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. 
 
Sēdi vada: 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Marija Podnieka. 
  
Sēdi protokolē: 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sekretāre Inta Bule. 
 
Piedalās:  
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi (saraksts pielikumā) 
 
Pieaicinātās personas: 

1. Ivans Bebrišs, Maltas pagasta pensionāru kluba dalībnieks.  
2. Alīda Jasmane, Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja. 
3. Vitālijs Skudra, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs. 

 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par alternatīvu risinājumu pacientu nokļūšanai uz ģimenes ārstu prakses vietu.  
2. Par telpu efektīvu izmantošanu. 
3. Par papildu pāreju ierīkošanu Maltā – atbilde no AS “Latvijas valsts ceļi”. 
4. Par A.Kupcovas iesnieguma izskatīšanu atbrīvot no konsultatīvās padomes locekļa 

pienākumiem. 
5. Maltas pagasta iedzīvotāju jautājumi un priekšlikumi. 
6. Par nākamās konsultatīvās padomes sēdes sanāksmes datuma noteikšanu. 

 
 

1. Par alternatīvu risinājumu pacientu nokļūšanai uz ģimenes ārstu 
prakses vietu. 

 
M. Podnieka iepazīstina klātesošos ar sapulces viesi – Maltas pagasta pensionāru klubiņa 

deleģētu pārstāvi Ivanu Bebrišu. I.Bebrišs izteica pensionāru kluba dalībnieku viedokli un 
priekšlikumu par aktuālu jautājumu „Doktorāta pārcelšanu uz esošo Maltas pagasta pārvaldes 
ēku”. I.Bebrišs uzsver, ka pilnīgi un atbilstoši prasībām piemērot pagasta telpas doktorātam ir gan 
laika, gan finansiāli ietilpīgs un ilgstošs process. Tāpēc kā pagaidu risinājumu pensionāru kluba 
vārdā piedāvā tikai vienas telpas piemērošanu ģimenes ārstu prakses vietu labiekārtošanu. Katrs 
ģimenes ārsts atbilstoši grafikam vienu reizi nedēļā varētu izmantos šīs telpas un veikt pacientu 
pieņemšanu. I.Bebrišs izsaka priekšlikumu esošās ģimenēs ārstu telpas nodod aprūpes centra 
pārraudzībā. Brīvajās telpās varētu iekārtot augsta līmeņa „Vip palātas”. Arī maksa par palātu, 
atkarībā no tās aprīkojuma, varētu būt augstāka.  

Kā vēl vienu risinājumu, lai atvieglotu pacientu nokļūšanu pie ģimenes ārstiem, M.Trusova 
piedāvā veikt iedzīvotāju regulāru pārvadāšanu pa maršrutu „Centrs – Poliklīnika – Centrs”. 
Pasažieru pārvadājumus varētu ieteikt privātiem uzņēmējiem. 

Padome vienojas:  
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pieņemt informāciju zināšanai un informēt Maltas pagasta pārvaldes vadītāju V.Skudru 
par iesniegtajiem priekšlikumiem. 

 
 
 

2. Par telpu efektīvu izmantošanu. 
 

A.Jasmane informē par iespējamo telpu efektīvu izmantošanu Maltas centrā. Tiek apspriesti 
vairāki varianti, kā tiks izmantotas Maltas pagasta pārvaldes ēka (Skolas iela 24) un bijusī 
mūzikas skolas ēka (Brīvības iela 6). A.Jasmane informē, ka pastāv iespēja, ka Maltas pagasta 
pārvaldes grāmatvedība paliek esošajās telpās, bet Maltas pagasta pārvaldes sociālā un bāriņtiesa 
tiks pārceltas uz bijušo mūzikas skolas ēku. Ēkai jau veikts energoaudits, veikta ēkas apsekošana 
un iegūto rezultātu analīze. Bijušajā mūzikas skolas ēkā plānots izvietot Klientu apkalpošanas 
centru. 

Lai telpas piemērotu ģimenes ārstu prakses vietas prasībām, esošai pagasta ēkai jāveic 
tehniskā projektēšana, jānodrošina pielāgota vide, jāstartē līdzfinansējuma programmās. 
A.Jasmane informē, ka visi izdevumi. saistīti ar minētajām darbībām, būs ieplānoti Maltas 
pagasta budžetā. 

Padome vienojas:  
    pieņemt informāciju zināšanai. 
 

 
3. Par papildu pāreju ierīkošanu Maltā – atbilde no AS “Latvijas valsts ceļi”. 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka,ziņo, ka ir 

saņemta atbildes vēstule no AS “Latvijas valsts ceļi” par papildu gājēju pāreju ierīkošanu Maltā. 
Atbildes vēstules saturs ir: noraidīt papildu gājēju pārejas ierīkošanu Maltā, sakarā ar neatbilstību 
LVS 190-10 noteiktajām minimālajām prasībām gājēju pāreju ierīkošanai (atbildes vēstuli skat. 
pielikumā). 

Padome vienojas: 
pieņemt informāciju zināšanai. 

 
 
 

4. Par A.Kupcovas iesnieguma izskatīšanu atbrīvot no konsultatīvās padomes 
locekļa pienākumiem. 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka ziņo, ka ir 

saņemts iesniegums no Annas Kupcovas ar lūgumu atbrīvot no konsultatīvās padomes locekļa 
pienākumiem sakarā ar darba laika nesavienošanu ar konsultatīvās padomes sanāksmes darba 
laiku. 

Padome vienojas: 
atbrīvot A.Kupcovu no konsultatīvās padomes locekļa pienākumiem un nesasaukt Maltas 

pagasta iedzīvotāju kopsapulci, lai papildinātu padomes locekļu sastāvu, ievērojot Maltas 
pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma 1.5.punktu. 

 
 

5. Maltas pagasta iedzīvotāju jautājumi un priekšlikumi. 
 

1) S. Štekele uzdod jautājumu Maltas pagasta pārvaldes vadītājam V.Skudram, vai 
jaungada naktī ir paredzēta kopīga gadumijas sagaidīšana un salūts pie lielās pagasta egles? 
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V.Skudra skaidro, ka šis jautājums tiek risināts un tiks atvēlēti līdzekļi salūtam pie lielās egles 
01.01.2017. plkst. 00.30. 

2) M.Podnieka interesējas, vai Maltas pagasta pārvaldes budžetā ir paredzēti līdzekļi 
dārznieka pakalpojumu apmaksāšanai? A.Jasmane atbild, ka dārznieka, vides dizainera 
pienākumi tiks iekļauti jaunās projektu koordinatores I.Orlovskas darba pienākumos. 

3) S.Štekele ierosina Maltas ciema jubilejas svinībām izmantot moto „Malta ir labākā vieta, 
kur izaugt bērniem”.  

 
Padome vienojas: 
J.Dombrovskim ievietot Maltas pagasta mājaslapā informāciju, ka kopīga iedzīvotāju 

gadumijas sagaidīšana notiks 01.01.2017. plkst. 00.30 pie lielās egles Jaunatnes un Brīvības ielu 
krustojumā.  

 
 

 
6. Par nākamās konsultatīvās padomes sēdes sanāksmes datuma noteikšanu 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka izvirza 

priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi 
organizēt 11.01.2017. 

Padome nolemj: 
Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi organizēt 

11.01.2017. 
 
 

 
Sanāksme beidzas plkst. 17.30 
 
 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 


