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Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
SĒDES PROTOKOLS 

Maltas pagastā 
 
2017. gada 11.janvārī                   Nr. 11 
 
 
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. Maltas iestāžu vadītāji: E.Prusaka (KN), V.Dimpere (Maltas vidusskola), 
V.Danilova (Maltas BJC), S.Pīgožne (Maltas muzejs). 

   2. Alīda Jasmane, Ekonomikas un plānošanas nodaļas vadītāja. 
 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes 2017. gada budžeta 
grozījumiem un Maltas pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumiem 2017. gadam. 

2. Par ikgadējo prēmiju izmaksāšanu Maltas pagasta amatpersonām. 
3. Par Klientu apkalpošanas punkta izveidi. 
4. Par Maltas ciema 80 gadu jubilejas svinībām. 
5. Par Maltas kultūras nama pasākumu plānu un aktivitātēm. 
6. Par nākamās sēdes datumu un laiku. 

 
 
 
 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes budžetu un 
Maltas pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumiem 2017. gadam 

 
V.Skudra informē par budžeta grozījumiem. Rēzeknes novada pašvaldība atbalstīja 

Maltas pagasta pārvaldes nepieciešamību par budžeta starpības izlīdzināšanu. V.Skudra 
informē par Maltas pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumiem 2017. gada budžetā. Sakarā ar to, 
ka neplānotu prasību izpilde atvelk naudas līdzekļu summas no kopīgā budžeta , iestādēm ir 
jāsagatavo un jāiesniedz Darba un finanšu izlietojuma plāns.  

A.Jasmane veic iepriekšējā gada ienākumu un izdevumu analīzi. Informē par Maltas 
pagasta iestāžu uzturēšanas izdevumiem 2017. gada budžetā. Tiks veikts ēkas Skolas ielā 24, 
Maltā energoaudits un tehniskā projekta izstrāde (2018.- 2020. gads) un ēkas Brīvības ielā 6 
tehniskā projekta izstrāde.  

A.Jasmane informē par Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības – Pušas pagasta 
pārvaldes budžeta izpildi 2016.gadā un 2017.gada budžeta apjomu pa pozīcijām. A.Jasmane 
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ziņo, ka budžeta koriģēšana notika 2 kārtās: 1. kārtā – no Maltas vidusskolas budžeta atvilka 
samērā liela līdzekļu summa.  

A.Jasmane ziņo par plānotiem projektiem:  
1) Ēkas Skolas ielā 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses 

vajadzībām; 
2) Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā renovācija un energoefektivitātes 

paaugstināšana; 
3) Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi. 

 
 
 

2. Par ikgadējo prēmiju izmaksāšanu Maltas pagasta amatpersonām. 
 

A.Jasmane ziņo, ka saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu „Par atlīdzību 
Rēzeknes novada pašvaldībā” amatpersonai (darbiniekam) saskaņā ar ikgadējo darbības un tās 
rezultātu novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% 
no mēnešalgas. Maltas pagasta darbiniekiem procentu likme tiks samazināta, sakarā ar esošā 
budžeta situāciju.  

Padome nolēma: 
pieņemt informāciju zināšanai un mutiski informēt Maltas pagasta darbiniekus par 

prēmiju procentu likmes samazināšanu. 
 
 

3. Par Klientu apkalpošanas punkta izveidi. 
 

V.Skudra ziņo, ka tiek plānots izveidot Klientu apkalpošanas punkts – Brīvības ielā 6. 
Kur iedzīvotāji varēs vērsties vienuviet pie speciālistiem un izmantot viņu pakalpojumus un 
konsultācijas, lai izmantotu LAD, VID u.c. iestāžu pakalpojumus. 

Padome nolēma: 
pieņemt informāciju zināšanai. 

 
4. Par Maltas ciema 80.gadu jubilejas svinībām. 

 
Maltas muzeja vadītāja S.Pīgožne informē, ka pagājušajā gadā tika uzsākts pētījums par 

Maltas ciema vēsturi, kuru veica vēsturnieks A.Dzenis. Viņš ir savācis un apkopojis iegūtos 
materiālus un sagatavojis iespiešanai grāmatu, taču pašlaik Maltas pagastam nav iespēju izdot 
šo grāmatu. Grāmatas izdošanai ir nepieciešami 5000 eiro. 

E.Prusaka, Maltas Kultūras nama vadītāja, izklāsta ideju un redzējumu par Maltas ciema 
jubilejas pasākuma svinēšanu. Dienas laikā tiek plānoti pašdarbnieku ielu koncerti, vakarā 
kopīga Maltas pagasta iedzīvotāju balle ar viesmāksliniekiem. 

Padome nolēma: 
pieņemt informāciju zināšanai. 

 
 

5. Par Maltas kultūras nama pasākumu plānu un aktivitātēm. 
 

E.Prusaka informē par ieplānotajiem kultūras nama pasākumiem 2017.gadā. Izsaka 
lūgumu, lai iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi savāc informāciju, kad iedzīvotāji vēlas 
svinēt lielākos gadskārtu svētkus. Vai iedzīvotāju KN pasākumu apmeklētība palielinātos, ja 
svētku svinēšanu ieplānotu citā laikā un datumā?  
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L.Borisova izsaka priekšlikumu ieviest jaunus pasākumus un svinamās dienas, piem., 
„Veco ļaužu diena”, „Kāzu jubileju pasākumi”, „Mātes diena”. Pasākumiem dažādot formātu 
un biežāk aicināt pašdarbniekus no citiem pagastiem.  

I.Bule iesaka Maltas kultūras namā rast iespēju rīkot diskotēkas jauniešiem, izveidot 
jauniešu neformālo grupu, kas pati rīkotu un organizētu pilngadīgo jauniešu pasākumus un 
tematiskās diskotēkas.  

Padome nolēma: 
mutiski uzzināt iedzīvotāju viedokli par Maltas Kultūras nama rīkotajiem gadskārtu 

svētku svinēšanas datumiem un laikiem un par to informēt KN vadītāju E.Prusaku. 
 
 

6. 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 08.02.2017. 

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

08.02.2017. 
 

 
Sanāksme beidzas plkst. 17.30 
 

 
Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 

 
Protokoliste ______________________________I.Bule 


