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Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
SĒDES PROTOKOLS 

Maltas pagastā 
 
2016. gada 19.oktobris                    Nr.8 
 
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: 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. 
 
 

Sēdes darba kārtībā: 
1. Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā. 
2. Par paveikto un ieplānoto Maltas pagastā. 
3. Par nākamās konsultatīvās padomes sēdes sanāksmes datuma noteikšanu un plānoto jautā-

jumu izskatīšanu. 
 

1. Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Marija Podnieka lūdz 
izteikt savu un Maltas pagasta iedzīvotāju viedokli par kandidātu izvirzīšanu Rēzeknes novada 
pašvaldībai uz apbalvošanu Valsts svētkos. Tiek izvirzītas vairākas kandidatūras: 

1) Helēna Jakušenoka – nominācijā „Kultūra”. 
2) keramiķu Ušpeļu ģimene nominācijā „Kultūra”. 
3) Donats Kondrovs – nominācijā „Izglītība”. 
4) Nadežda Lukiša – nominācijā „Kultūra”.  
5) Ivans Bebrišs – nominācijā „Izglītība”. 
6) Vasīlijs Kozlovs – nominācijā „Izglītība”. 
7) Aleksandrs Boroduļins – nominācijā „Izglītība. Sports”.  
8) Marts Hahelis – nominācijā „Sociālais darbs. Veselības joma” . 
9) Elija Sinija – nominācijā „Darbs pašvaldībā”. 
10) Ilmārs Vaičuļs – nominācijā „Valsts pārvaldē”. 

 
Tiek diskutēts par izvirzītajām kandidatūrām.  
Padome (Marija Podnieka, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa Borisova, 

Jānis Šaudiņš, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra Štekele) vienojas:  
 Jautājumu par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai Rēzeknes novada pašvaldībā ie-

kļaut nākamās sēdes darba kārtībā. 
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2. Par paveikto un ieplānoto Maltas pagastā. 
 

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra informē par paveikto un ieplānoto: 
1) tika nozāģēti lielie koki pie autobusu pieturas; 
2) tiks realizēts projekts “Pušas ezera zivju krājumu papildināšana”. 20. oktobrī Pušas 

ezerā tika ielaisti 17000 zandartu vienvasaras mazuļu. Rezultātā palielināts ezera zivju krājums, 
kas labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Pušas 
pagastā, kā arī tiks veicināta ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu 
saglabāšana, 

3) tiek risināts jautājums par tirdzniecības vietas iekārtošanu „Elvi” veikala tuvā esošajā 
laukumā. 

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

pieņemt informāciju zināšanai. 
 

  
3. Par nākamās konsultatīvās padomes sēdes sanāksmes datuma noteikšanu un plā-

noto jautājumu izskatīšanu. 
 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M.Podnieka izvirza 
priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nākamo sēdi 
sasaukt 09.11.2016. plkst. 15.00 un izskatīt šādus jautājumus:  
 1) Par doktorāta pārcelšanu uz esošajām Maltas pagasta telpām. 
 2) Par Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu Maltas pagasta iedzīvotājiem. 

Sēdes dalībnieki atbalsta šādu priekšlikumu. 
Padome (Marija Podnieka, Inta Bule, Anita Purviņa, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa Borisova, 

Jānis Šaudiņš, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Sandra Štekele) vienojas:  
1) Nākamā Konsultatīvās padomes sēde notiks 09.11.2016.; 
2) Uzaicināt uz nākamo sēdi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, 

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoru Jānis Trošku un Maltas pagasta ģimenes ārstu 
privātprakses speciālistus jautājumā par doktorāta pārcelšanu uz  Maltas pagasta esošajām 
telpām. 

3) Izskatīt jautājumu par Maltas pagasta pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu Maltas 
pagasta iedzīvotājiem. 

 
 
Sanāksme beidzas plkst. 17.00  
 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 
 


