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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) 
 
 Sēdē pieaicinātās personas: 

1. Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs. 
2. Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors. 
3. Vitālijs Skudra, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs. 
4. Jānis Pitrāns, Nacionālais veselības dienesta Latgales nodaļas vadītājs. 
5. Maltas pagasta ģimenes ārstu privātprakses speciālisti: Mārīte Šļubure, Silvija 

Paraščiņaka, Aina Tjarve.  
6. Vinera Dimpere, Rēzeknes novada deputāte. 

 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par doktorāta pārcelšanu uz esošajām Maltas pagasta telpām. 
2. Par Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu Maltas pagasta iedzīvotājiem. 
3. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 
 
 

1. Par doktorāta pārcelšanu uz Maltas pagasta esošajām telpām. 
 

Sapulci uzsāk M.Podnieka ar sēdes sapulcēšanās iemeslu – izvērtēt un noskaidrot 
iespējas par doktorāta pārcelšanu uz pašreizējām Maltas pagasta telpām. M. Podnieka 
informē, ka jautājums par doktorāta pārcelšanu uz ciemata centru tika apspriests konsultatīvajā 
padomē vairākkārt. Bija solīts, ka pēc mūzikas skolas pārcelšanās uz Maltas vidusskolas telpām 
šī iespēja būs. Maltas pagasta pārvalde pāries uz mūzikas skolas telpām, bet pārvaldes ēku varēs 
pielāgot doktorātam.  

M.Podnieka lūdz sniegt atbildi iedzīvotāju konsultatīvai padomei katram no iesaistītajiem 
šajā jautājumā Monvīdam Švarcam, ģimenes ārstu privātprakses speciālistiem, Jānim Pitrānam 
un Vitālijam Skudram.  

M.Švarcs pateicas par problēmas saredzēšanu un risināšanu. Uzsver, ka ģimenes ārstiem 
ir jānodrošina kvalitatīva darba vide, lai doktorātu pārcelt uz pagasta ēkām, jāpielāgo telpas 
atbilstoši ārstniecības iestāžu normatīvajiem aktiem, lai sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu 



un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai. M.Švarcs analizē 
izdevumus, resursu izmantošanu, nomas maksas izmaiņas un vides pieejamību un telpu 
efektivitātes izmantošanu, ja doktorātu pārceļ uz jaunām telpām. M.Švarcs aicina savu viedokli 
izteikt ģimenes ārstiem.  

J.Pitrāns informē par ārsta prakses noteikumiem, ārsta darba vietas iekārtojuma prasībām, 
par esošo ģimenes ārstu prakses situāciju un pacientu skaitu katram ģimenes ārstam. J.Pitrāns 
uzsver, ka pašlaik esošā pagasta ēka nav piemērota ģimenes ārstu prakses vietas ierīkošanai, nav 
vides pieejamības nodrošinājuma. 

M.Šļubure izsaka viedokli un informē par grūtībām, ko izraisīs pārcelšanās uz citām 
telpām. Ģimenes ārste S.Paraščiņaka informē par MK noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība".  

Vienbalsīgi ģimenes ārsti piekrīt pārcelties uz jaunām telpām, ja tās tiks pielāgotas 
atbilstoši ārstniecības iestāžu prasībām. 

J. Pitrāns piedāvā kopā ar ģimenes ārstiem apsekot telpas, izvērtēt, vai pastāv iespēja 
esošās telpas pielāgot ārstniecības iestāžu prasībām un sastādīt provizorisku infrastruktūras 
projektu  

Maltas pagasta pārvaldei M.Švarcs uzliek par pienākumu: 
 Veikt ēkas Skolas ielā 24 (Malta) rekonstrukcijas un pielāgošanas ģimenes ārstu prakses 

vajadzībām izdevumu aprēķinu; 
 Veikt funkcionālu izmantošanas plānojumu ēkām – Skolas ielā 24, Brīvības ielā 6 un 

Parka ielai 10. 
 Veikt ēkas Brīvības ielā 6 un Skolas ielā 24 energoauditu un tehniskā projektu izstrādi. 

 
Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Alla Moģilnaja, Anita Purviņa, Lija 
Kļaviņa-Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs 
Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Sandra Štekele) vienojas: 

pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 

 
2. Par Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu  

Maltas pagasta iedzīvotājiem. 
 

M.Podnieka informē konsultatīvo padomi, ka Rēzeknes novada pašvaldībā uz apbalvošanu 
Valsts svētkos Maltas pagasta pārvalde apstiprināja un izvirzīja trīs kandidātus: 

1) Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē” – VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes 
daļas Maltas posteņa komandieri Ilmāru Vaičuli; 

2) Nominācijā “Darbs valsts pārvaldē” – Maltas pagasta pārvaldes lietvedi Eliju Siniju. 
3) Nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” – SIA “NOMIS” valdes locekli Viktoru 

Rezunu.  
Iepriekš no konsultatīvās padomes izvirzīto Ušpeļu ģimeni Maltas pagasta pārvalde 

neapstiprināja, tāpēc M.Podnieka ierosina izvirzīt apbalvošanai Valsts svētkos Atzinības raksta 
piešķiršanai gleznotāju Vēsmu un keramiķi Aivaru Ušpeļus kā senču tradīciju glabātājus, 
kolorītāko mākslinieku pāri, Maltas pagasta popularizētājus un Maltas pagasta kultūras un 
izglītības pasākumu atbalstītājus. 

S.Štekele piedāvā izvirzīt Maltas Kultūras nama darbinieci, aktīvu pašdarbnieci Nadeždu 
Lukišu.  

 Padome vienbalsīgi nolemj apstiprināt un izvirzīt Ušpeļu ģimeni un Nadeždu Lukišu 
Atzinības raksta piešķiršanai Maltas pagasta Valsts svētku pasākumā. 



Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Alla Moģilnaja, Anita Purviņa, 
Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs 
Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Sandra Štekele) vienojas: 

S. Štekelei sagatavot un iesniegt Maltas pagasta pārvaldei pieteikumu Atzinības raksta 
piešķiršanai – Ušpeļu ģimenei un Nadeždai Lukišai.  

 
 
 

3. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 
 

 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks 

J.Dombrovskis izvirza priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes kārtējo sēdi sasaukt 07.12.2016. plkst. 15.00. 

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Alla Moģilnaja, Anita Purviņa, 
Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs 
Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis Prančs, Sandra Štekele) vienojas: 

Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt 
07.12.2016. plkst. 15.00. 
 
 
 

Sanāksme beidzas plkst. 18.10.17. 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 


