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Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes 
SĒDES PROTOKOLS 

Maltas pagastā 
 

2016. gada 5. maijs                      Nr.3 
 
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) Svetlana Kvasova – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem; 
2) Iveta Novika – sociālais darbinieks;  
3) Marija Fedoruka – nepilngadīgo lietu inspektore; 
4) Anita Stepiņa – Maltas vidusskolas sociālais pedagogs. 

 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par Maltas vidusskolas izglītojamo pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošanu, stundu neapmeklēšanu, klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām.  

2. Nākamās sēdes datuma un laika noteikšana. 
 
 

1. Par Maltas vidusskolas izglītojamo pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošanu, stundu neapmeklēšanu, klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām. 

 
Sapulci atklāj Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M.Podnieka 

ar pieaicināto speciālistu iepazīstināšanu un iemeslu, kāpēc iedzīvotāju konsultatīvā padome 
vēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem.  

Maltas vidusskolas direktores vietnieces A. Purviņa un L.Borisova informē klātesošos par 
ilglaicīgi radušos problēmsituāciju skolā un ārpus tās. Vairāk nekā deviņu gadu garumā skola ir 
apzinājusi tās sociālā riska ģimenes, kuru bērni apmeklē skolu neregulāri, kuru bērni visbiežāk 
pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus. Arī no Maltas pagasta iedzīvotājiem regulāri 
saņemtas sūdzības par huligānisku rīcību, zagšanu, lamāšanos, smēķēšanu, īpašumu uzlaušanu un 
bojāšanu 4–5 jauniešu grupas sastāvā. Šos skolēnus L.Borisova raksturo kā skolēnus ar uzvedības 
un mācīšanās problēmām.  

A.Stepiņa (Maltas vidusskolas sociālais pedagogs) informē par izglītojamo pārkāpumu 
izskatīšanu skolas vidē, sadarbību ar vecākiem un atbilstošām institūcijām (ziņojumu par 
paveikto skat. pielikumā). A.Stepiņa ziņo, ka skolēnu vecāki bieži vien neatnāk uz pārrunām, nav 
ieinteresēti sadarbību problēmu risināšanā, ignorē izvirzītos noteikumus un izvairās no tiešiem 
vecāku pienākumiem. 

A.Stepiņa izsaka priekšlikumu, lai situācija mainītos, būtu vēlams mainīt draugu loku un 
vienaudžu grupu. 
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Skolas administrācija ziņo, ka skolēnu problēmu risināšanā visus soļus veikusi, tāpēc ar 
lūgumu pēc palīdzības vēršas pie citām institūcijām – Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un policijas.  

M.Podnieka lūdz M. Fedorukai (Nepilngadīgo lietu inspektorei) informēt par iespējām 
nepilngadīgo saukšanai pie kriminālatbildības.  

M.Fedoruka ziņo par saņemtiem iesniegumiem par saukšanu pie atbildības no skolas 
administrācijas un Maltas pagasta iedzīvotājiem. 

M.Federuka ziņo, ka pēc krimināllikuma 11.panta „Pie kriminālatbildības saucama fiziska 
persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi 14 gadu vecumu” . Viņa 
informē par vecāku un bērnu atbildību par administratīviem pārkāpumiem. 

M.Podnieka vēršas pie sociālā darbinieka ar jautājumu izskaidrot, kādi var būt piemēroti 
sodi bērnu vecākiem par vecāku pienākumu nepildīšanu. 

I. Novika, sociālais darbinieks, skaidro, ka ar naudas līdzekļu (ģimenes pabalstu naudas 
summas) nepiešķiršanu sodīt vecākus nav tiesību. Bērnu uzturlīdzekļi ir neaizskarama vecāku 
ienākumu daļa. I.Novika informē, kas likumīgi pienākas sociālā riska grupas ģimenēm. 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem S.Kvasova ziņo, ka, regulāri veicot 
ģimeņu apsekošanu, konstatētie sadzīves apstākļi ir pietiekami normāli un nav par iemeslu bērnu 
izņemšanai no ģimenes. Tikai viena ģimene tiek plānota pārcelšanai uz citu dzīvesvietu, sakarā ar 
mājas avārijas situāciju.  

M.Fedoruka izskaidro visas darbības, kas nepieciešamas, lai bērnus pārceltu uz citām 
mācību iestādēm, ja rodas tādi apstākļi vai nepieciešamība. 

Visi sanāksmes dalībnieki izsakās par turpmākajiem risinājumiem un lemj par skolēnu 
piemērotāko izglītības iegūšanas formu.  

S.Štekele izsaka priekšlikumu: lai veicinātu vecāku sadarbību ar mācību iestādi, piedāvāt 
vecākiem veikt brīvprātīgo darbu skolas labā mācību laikā, lai vienlaikus uzraudzītu un 
kontrolētu savus bērnus. 

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

uz nākamo tikšanās reizi uzaicināt Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāju S.Strankali 
par izglītojamo pārkāpumiem, iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, stundu neapmeklēšanu, 
klaiņošanu un citām sociāla rakstura problēmām.  

 
 

2. Par nākamās sēdes datuma un laika noteikšanu. 
 
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja M. Podnieka izsaka 

priekšlikumu Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sapulci 
sasaukt 1. jūnijā. Konsultatīvās padomes locekļi piekrīt piedāvātajam datumam. 

Padome (Marija Podnieka, Juris Dombrovskis, Inta Bule, Lija Kļaviņa-Lozda, Larisa 
Borisova, Jānis Šaudiņš, Anna Kupcova, Marija Trusova, Gunārs Smeilis, Edgars Stepiņš, Jānis 
Prančs, Alīna Čistjakova) nolemj: 

Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes kārtējo sēdi sasaukt 
01.06.2016. 

 
 
Sanāksme beidzas plkst. 18.00 

Sēdes vadītāja ____________________________ M.Podnieka 
 

Protokoliste ______________________________I.Bule 


