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Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
SĒDES PROTOKOLS 

Maltas pagastā 
 
2016. gada 12. oktobris              Nr.7 
 
Sēde atklāta plkst.15.00 
Skolas iela 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) Guntis Klīdzējs, karjeras konsultants, komercdarbības speciālists. 
2) Dace Mikasenoka, Maltas pagasta pārvaldes ekonomiste. 
 

Sēdes darba kārtībā: 
1. Par Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu (IUK) biroju telpu un skolēnu mācību – 
ražošanas telpu izveidi Maltas vidusskolā. 
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu tarifiem. 
3. Par Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu. 
4. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 
 
  
1. Par Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu (IUK) biroju telpu un skolēnu 

mācību-ražošanas telpu izveidi Maltas vidusskolā. 
 

Guntis Klīdzējs (karjeras konsultants, komercdarbības speciālists) iepazīstina ar Rēzeknes 
novada pašvaldības realizētā ERAF projekta “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu 
infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidoto skolēnu mācību-ražošanas telpu, Izglītības-
uzņēmējdarbības kontaktpunktu (IUK) biroju telpu izveidi Maltas vidusskolā.  

 G.Klīdzējs izskaidro savu darbošanās jomu. Darbošanās IUK ir paredzēta ar izglītības iestāžu 
audzēkņiem un, otrkārt, darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to organizācijām un 
apvienībām. IUK mērķis ir veidot padziļinātu jauniešu izpratni par reālo uzņēmējdarbības vidi un 
personiskās karjeras iespējām dzimtajā novadā.  

G.Klīdzējs informē, ka pieci Maltas vidusskolas 10. klases skolēni ir nolēmuši iesaistīties JA 
Latvia piedāvātajās aktivitātēs, tāpēc jau ir runa par skolēnu mācību uzņēmuma dibināšanu. 

Savukārt vietējos lauku uzņēmējus un aktīvos cilvēkus, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, viņš 
konsultēs biznesa uzsākšanas un attīstības jautājumos, finansējuma piesaistes un sadarbības 
jautājumos. Pašlaik biznesa uzsākšanai aktuālas tēmas, kā uzskata komercdarbības speciālists, ir 
„Zaļš. Vide. Unikāls. Latvisks”. 

Karjeras konsultants informē par darba laika grafiku Maltas pagastā. Savus pakalpojumus 
G.Klīdzējs sniedz Maltas vidusskolas 104. kabinetā pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.00 līdz  
16.30 un katru otro trešdienu no plkst. 8.00 līdz 16.30. 
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Iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekle S.Štekele izsaka priekšlikumu, karjeras 
konsultantam plašāk informēt iedzīvotājus un jauniešus par uzņēmējdarbības kontaktpunkta 
pakalpojumiem, sniedzot informatīvu rakstu Maltas pagasta mājaslapā. 

Padome (Marija Podnieka, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Jānis Šaudiņš, 
Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra Štekele) nolemj: 

          Pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadījumu tarifiem. 
 

Maltas pagasta pārvaldes ekonomiste Dace Mikasenoka izskaidro, pēc kādiem kritērijiem 
tiek aprēķināti skolēnu pārvadājumu tarifi. Tarifus apstiprina Rēzeknes novads, balstoties uz 
Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 18. februāra noteikumiem Nr.18 “Rēzeknes novada 
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtība”. D.Mikasenoka atbild uz S.Štekeles uzdotajiem jautājumiem par mācību 
ekskursiju, olimpiāžu, mācību braucienu tarifiem. Mācību ekskursiju un olimpiāžu ceļa izdevumi 
ir jāieplāno skolas budžetā. 

Diskusijai par skolēnu pārvadājumu tarifiem un transporta izdevumiem pievienojas Alīda 
Jasmane (Maltas pagasta pārvaldes Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja) un vēlreiz 
uzsver pašpārvadājumu noteikumus un iespējas. Maltas izglītības iestāžu skolēni tiek pārvadāti ar 
pašvaldības īpašumā esošiem autobusiem, tie ir pasažieru pašpārvadājumi, un, saskaņā ar 
Autopārvadājumu likumu, pašpārvadājumi ir nekomerciāls pārvadājumu veids, kas tiek veikts bez 
maksas ar pašvaldības īpašumā esošiem autobusiem. 

A.Jasmane uzsver, ka Maltas pagasta izglītības iestādes ir tiesīga izvēlēties arī citus 
pārvadātājus, organizējot ekskursijas. 

Padome (Marija Podnieka, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Jānis Šaudiņš, 
Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra Štekele) nolemj: 

pieņemt informāciju zināšanai. 
 

3. Par Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu. 
 

Sandra Štekele iesaka izstrādāt Maltas Pagasta Pārvaldes apbalvojumu piešķiršanas kārtību, 
balstoties uz Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu “Par apbalvojumiem Rēzeknes novada 
pašvaldībā”. Visi sapulces dalībnieki piekrīt šim priekšlikumam. 

Marija Podnieka aicina uz nākamo sapulci izvirzīt kandidatūras „Atzinības raksta” 
saņemšanai un iesniegšanai apbalvošanas komisijai Rēzeknes novada pašvaldībā Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienā. Lija Kļaviņa-Lozda iesaka izvērtēt tādas kandidatūras kā G. 
Smeili, J. Šaudiņu un H.Jakušenoku.  

Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvušajam pasākumam Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu konsultatīvās 
padomes locekļi piedāvā izvirzīt Ušpeļu ģimeni, tā apliecinot cieņu un atzinību par ieguldījumu 
gan Maltas pagasta, gan Rēzeknes novada kultūras dzīvē. 

Padome (Marija Podnieka, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Jānis Šaudiņš, 
Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra Štekele) nolemj: 

1) S.Štekelei uz nākamo tikšanās reizi sagatavot “Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu 
piešķiršanas kārtību”; 

2) Maltas pagasta pārvaldei iesniegt ierosinājumu – izvirzīt Ušpeļu ģimeni Atzinības raksta 
piešķiršanai Rēzeknes novada pašvaldībā. 
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4. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka izvirza 
priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi 
sasaukt 19.10.2016. 

Padome (Marija Podnieka, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Jānis Šaudiņš, 
Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra Štekele) nolemj: 

Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi organizēt 
19.10.2016. 
 

Sanāksme beidzas plkst. 17.30 
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 
 


