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Publikācija tapusi projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” 

ietvaros. 

Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības 

pilsonības programmas ietvaros un līdzfinansēts Latvijas valsts budžeta finansētās 

programmas "NVO līdzfinansējuma programma" 2013 ietvaros, ko administrē Sabiedrības 

integrācijas fonds. 

Par materiāla saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, un ne Eiropas 

Komisija, ne Sabiedrības Integrācijas fonds neuzņemas atbildību par iekļauto informāciju. 
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Projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” 
pilotprojektu prakses izvērtējums. 

Projektā1 „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” 

pilotprojektiem tika izvirzīti divu veidu uzdevumi: izmantojot projektā pieejamos resursus 

apgūt efektīvas prakses darbam ar bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas 

īstenošanas instrumentiem (a); iegūtās zināšanas un prasmes izmantot darbā ar riska grupu 

bērniem un bērniem riska situācijās, kopumā trijās pašvaldībās izstrādājot 120 preventīvās 

programmas bērniem un viņu ģimenēm (b). Uzdevums bija jāveic starpinstitūciju sadarbības 

formā2, izmantojot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas3 speciālistu profesionālo 

atbalstu. Valsts Bērnu tiesību inspekcijas un PROVIDUS speciālisti vienlaikus veidoja 

pilotprojektu monitoringa komandu. Pilotprojektos tika iesaistīti bērni un vecāki, saskaņā ar 

Valsts policijas un Sociālā dienesta informācijas sistēmā esošajām ziņām par bērniem ar 

uzvedības riskiem un riska ģimenēm.  

Katrā pilotprojektā iesaistāmajiem bērniem un viņu ģimenēm tika noteikti riski un 

vajadzības, kā arī izveidots Aktivitāšu katalogs konstatēto vajadzību apmierināšanai. 

Starpinstitūciju darba grupas dalībnieki, pēc Aktivitāšu kataloga resursiem, katram bērnam un 

ģimenei sastādīja individuālu programmu, kas bija paredzēta tieši viņu gadījumā identificēto 

risku mazināšanai. Pilotprojektu Monitorings4 tika veikts ar šādām metodēm: monitoringa 

komandas regulāras tikšanās ar novadu Starpinstitucionālajām darba grupām uz vietas 

novados (a); monitoringa komandas darba rezultātu regulāri apkopojumi starp vizītēm 

novadu pilotprojektos (b); padziļināto (kvalitatīvo) interviju organizēšana ar novadu 

pilotprojektu koordinatoriem (c); pilotprojekta uz bērniem un ģimenēm ietekmes 

novērtējuma novados (d); pilotvietu pakalpojumu draudzīguma bērniem un ģimenēm 

novērtējuma (d). 

Latvijas novadu bērnu lietu un citu speciālistu vērtējums par pilotprojektu norisi un 
sasniegtajiem rezultātiem. 

Lai izzinātu pilotprojektos iesaistīto speciālistu viedokļus par projekta un pilotprojektu 

norisi trijos Latvijas novados, tika organizēta novadu pilotprojektos strādājošo speciālistu 

kvalitatīvā aptauja. Aptaujā tika ietverti jautājumi par projekta lietderīgumu attiecībā uz 

sasniegtajiem mērķiem (a); par projektā lietotajiem prevencijas instrumentiem un metodēm 
                                                           
1
 Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai (2013 – 2015), latviešu valodā: 

http://www.providus.lv/public/27802.html un angļu valodā: Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best 
European Practices, http://www.providus.lv/public/27804.html (skatīts 27.05.2014). 

2
 Autores piezīme: katrā no projektā iesaistītajām pašvaldībām tika izveidota Starpinstitucionālās sadarbības 

darba grupa. 

 
3
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:  http://www.bti.gov.lv/lat ,The State Inspectorate For Protection Of 

Children's Rights”, http://www.bti.gov.lv/eng/vbta_inspekcija/ (skatīts 28.05.2014). 

4
 Autores piezīme: pilotprojektu monitoringa detalizēti rezultāti tiks ietverti pilotprojektu pētījumā (monitoringa 

ziņojumā). Šajā ziņojumā tiks ietverts prevencijas darba novērtējums novados, kuri bija iesaistīti projektā, ar 
mērķi iegūto labo praksi izplatīt citās Latvijas pašvaldībās un speciālistu vidū. 

http://www.providus.lv/public/27802.html
http://www.providus.lv/public/27804.html
http://www.bti.gov.lv/lat
http://www.bti.gov.lv/eng/vbta_inspekcija/
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(b); par pilotprojekta mērķa grupām un ietekmi uz tām (c); par problēmām pilotprojekta 

īstenošanas gaitā un to risināšanas veidiem (d).  

Aptaujātie pilotprojektu speciālisti atzina5, ka, neskatoties uz to, ka situācija katrā 

projektā iesaistītajā ģimenē bija ļoti atšķirīga, visi speciālisti, kas bija iesaistīti starpinstitūciju 

darba grupās novados, guva jaunas zināšanas par darbu ar bērniem ar uzvedības riskiem un 

bērniem riska situācijās. Speciālisti pauda pārliecību, ka kvalitatīva atbalsta sniegšanai riska 

situācijās nonākušiem bērniem ir kalpojis tieši starpinstitucionālais sadarbības modelis, kas 

devis iespēju bez liekiem formāliem šķēršļiem un ātri pieņemt lēmumus bērnu un ģimeņu 

interesēs. Uzsvērts, ka ļoti būtisku lomu kvalitatīva atbalsta sagatavošanā un sniegšanā 

bērniem un ģimenēm ir sniegusi iespēja ilgākā laikā posmā sekot projektā iesaistītajā 

ģimenēm. Par svarīgu tika atzīta iespēja projekta ietvaros gūt ne tikai praktisku pieredzi, bet 

arī teorētiskās zināšanas. Jāņem vērā, ka ikvienā no pilotprojektiem vadošā loma bija 

pašvaldību sociālajiem dienestiem un to speciālistiem, kuri ikdienā sastopas ar vajadzību 

pieņemt sarežģītus praktiskus risinājumus. Neskatoties uz to, par būtisku ir atzītas projektā 

sniegtās iespējas speciālistiem iepazīties ar citu Latvijas novadu un valstu pieredzi bērnu 

tiesību aizsardzības, sociālā darba un prevencijas jomās.   

Viennozīmīgi, ka pilotprojektu mērķis Latvijas pašvaldībās bija arī sasniegt redzamus un 

ilgtspējīgus uzlabojumus preventīvā darba jomā ar bērniem likumpārkāpējiem un bērniem 

riska situācijās. Pilotprojektos iesaistītie speciālisti apliecināja6, ka projekta rezultātā ir 

„mazināti sociālās atstumtības riski ne tikai projektā iesaistītiem bērniem, bet daudz plašākai 

sabiedrības daļai, jo starpinstitūciju darba grupa ir arvien ieinteresētāka strādāt arī preventīvi, 

lai bērni nenonāktu līdz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai. Arvien agrāk speciālisti ziņo par 

konkrētiem gadījumiem ar bērniem, nebaidās sadarboties un jautāt palīdzību citiem kolēģiem, 

jo saprot, ka institūcijas savstarpēji var uzticēties un tiešām sameklēt risinājumus katrai 

konkrētai situācijai. Kā svarīgs faktors minams, ka projekta laikā bērniem bija iespēja piedāvāt 

dažāda veida atbalstoša rakstura aktivitātes. Arī speciālisti jūtas pārliecinātāki par savām 

spējām sniegt palīdzību, jo ir resursi un pasākumi, ko piedāvāt, lai risinātu katra konkrētā 

bērna un viņa ģimenes situāciju. Izmaiņas ir notikušas visās no minētajām jomām, jo 

speciālistiem ir arvien lielāka pieredze, zināšanas un pārliecība, ka ģimenēm ar bērniem ir 

jāsniedz atbalsts, nevis tās jāsoda”. Vienlaikus aptaujātie speciālisti atklāja virkni riska faktoru: 

tika konstatēts, ka lielākajai daļai bērnu, kuri tika iesaistīti pilotprojektu programmās, ir 

problēmas ar regulāru skolas apmeklēšanu un zemas sekmes mācībās, kā arī ļoti augsti 

sociālās atstumtības riski: „Izpētot sociālā riska grupas bērnus un jauniešus, secinājām, ka viņi 

ir arī lielākie stundu kavētāji. Informāciju saņēma pašvaldības izglītības nodaļa, bāriņtiesa, 

sociālais dienests, policija, vecāki, atbalsta personāls. Šī sadarbība sekmēja to, ka bērni tiek 

                                                           
5
 Autores piezīme: Pilotprojektu speciālistiem tika uzdots jautājums, vai projekta īstenošanas laikā Jūsu zināšanas 

par darbu ar bērniem no riska grupām un bērniem riska situācijās ir paplašinājušās? 

6
 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 

Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 
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stimulēti apmeklēt skolu gan no dažādām institūcijām, gan savas ģimenes7”. Atzīts, ka vecāku 

iesaiste pilotprojekta aktivitātēs ir padarījusi intensīvāku preventīvo darbu ar bērniem, jo 

vecāki ir ne tikai devuši atļauju bērniem iesaistīties projekta aktivitātēs un atbalstījuši tos, bet 

arī paši intensīvi apguvuši komunikācijas prasmes ar saviem bērniem: „ar šo projektu tika 

parādīts, ka gan bērni, gan vecāki alkst pēc dažāda veida nodarbībām, jo caur tām bija daži, 

kas sevī atklāja apslēptas spējas, kā arī ļoti daudziem tika celta pašapziņa. Ar šo projektu 

visvairāk ir veicināta ģimenes labklājība un sociālā iekļaušanās8”.  

Viens no projekta mērķiem bija veidot vienotu izpratni starp dažādu institūciju 

pārstāvjiem par darbu ar riska grupu bērniem un bērniem riska situācijās9. Pilotprojektu 

speciālisti pauda uzskatu, ka efektīvas prevencijas pasākumu īstenošana ir tieši saistīta ar 

diviem faktoriem: speciālistu, kas strādā ar bērniem, zināšanu līmeni (a) un spēju ātri 

savstarpēji komunicēt bērna interesēs (b): „Vienota izpratne par darbu ar sociālā riska grupas 

bērniem ir izveidojusies starp sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju, izglītības nodaļu, jauniešu 

domi, jauniešu centriem, skolām. Konstatējām, ka mazāka izpratne par darbu ar sociālā riska 

grupu bērniem un bērniem riska situācijās ir atsevišķiem skolu pedagogiem, kuri uzskata, ja 

skolēns nemācās, tad viņam nevajag ārpusskolas nodarbības. Mazāka izpratne viņiem ir par 

to, ka prioritāri būtu jārisina konflikts starp skolēnu un skolotāju, tad arī skolēna sekmes 

uzlabosies. Bieži skolēnam pietrūkst atbalsta no pieaugušo puses. Lauku teritoriju skolās nav 

arī sociālo pedagogu, kas palīdzētu profesionāli risināt konfliktus skolas vidē10”. Aptaujā 

uzsvērts, ka speciālistu vienotu profesionālās darbības standartu veicina arī kopīgi rīkotas 

apmācības dažādu institūciju pārstāvjiem.  

Projekta laikā bija būtiski pilotprojektos ieviest inovatīvas metodes vai citus iekļaujošus 

mehānismus bērnu atturēšanai no saskarsmes ar noziedzību, tai skaitā darba metodes, kuras 

ir iespējams specifiski lietot darbam ar riska grupu bērniem tieši lauku reģionos. Speciālisti 

atzīst, ka efektīvas prevencijas pasākumu īstenošana ir tieši saistīta ar diviem faktoriem: 

speciālistu, kas strādā ar bērniem, zināšanu līmeni (a) un spēju ātri savstarpēji komunicēt 

bērna interesēs (b); darbs vairs netiek fokusēts vienīgi uz bērniem, daudz aktīvāku lomu 

atvēlot bērnu vecākiem un ģimenēm, mēģināt uzlabot situāciju bērna dabiskajā dzīves vidē: 

„ja vien ienāk ziņas par vardarbību skolā, tad tiek meklēti risinājumi, lai šādās situācijas tiktu 

novērstas visās pašvaldības skolās, negaidot seku iestāšanos. Šādos gadījumos tiek 

organizētas apmācības vai diskusijas ar visiem skolas skolēniem, pieaicināti bērnu tiesību 

                                                           
7
 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 

Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 

8
 Turpat.  

9
 Autores piezīme: Minētā dēļ kvalitatīvās intervijas ietvaros speciālistiem tika jautāts, vai projekta īstenošanas 

laikā Jūsu pašvaldībā ir izveidojusies vienota izpratne starp dažādu institūciju pārstāvjiem par darbu ar riska 
grupu bērniem un bērniem riska situācijās? 

10
 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 

Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 
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aizsardzības speciālisti vai meklēti citi risinājumi, lai strādātu preventīvi. Kā inovatīvu metodi 

esam izmēģinājuši atbalsta grupas jauniešiem skolās. Uzsvaru liekot uz to, lai nevis jaunieti, 

kurš kaut ko nepieņemamu izdarījis, izņemtu no skolas vides un nosūtītu kaut kur uz grupu, kur 

„visi ir tādi”, bet strādā ar bērniem un jauniešiem skolas vidē11”. Jāatzīmē, ka projekta laikā 

izmantotās metodes: bērnu un jauniešu iesaistīšana skolas un pašvaldības vidē, viņu viedokļu 

uzklausīšana un ņemšana vērā, atbalsts mācību procesā, vecāku aktīvāka iesaistīšana bērnu 

ikdienas dzīvē, atbalsta grupas skolās un citi pasākumi, ir bijuši vērsti uz sociālās atstumtības 

risku mazināšanu un iekļaujošu metožu attīstību.  

Būtiski ir saprast, ka šādu principiālu izmaiņu rašanās Latvijas lauku pašvaldībās ir liels 

solis prevencijas jomā un bērniem labvēlīgas iekļaujošas vides veidošanā. Šādas pārmaiņas 

stiprina visas iesaistītās puses un sabiedrību kopumā, jo viena cilvēku grupa (dažādu profesiju 

speciālisti, kas strādā ar bērniem starpinstitucionālā vidē) redz sava darba pozitīvos rezultātus 

un gūst motivāciju darbam ar jaunām metodēm, bet otra daļa – bērni, viņu vecāki un 

ģimenes, sāk uzticēties speciālistiem, saprotot, ka viņiem sniegtais atbalsts ir patiess un nav 

formāls. Šāda rakstura pazīmes liecina, ka pilotprojekti ir mudinājuši cilvēkus uz vērtību 

maiņu, saprotot, ka sodošas un konfrontējošas metodes nevar tikt piemērotas prevencijas 

darba veikšanai ar bērniem un jauniešiem: „Visbiežāk par šiem bērniem un jauniešiem ziņo 

izglītības iestādes. Ir gadījumi, kad skolēnu vecāki informē izglītības nodaļu, deputātus 

(pašvaldības), jauniešu centru vadītājus, kas tālāk paziņo sociālajam darbiniekam, kurš ir 

atbildīgs par darbu ar bērniem un ģimenēm. Projekta laikā izveidojusies tāda sadarbība, ka arī 

Jauniešu centru darbinieki informē Sociālo dienestu, ja novēro bērnus ar uzvedības riskiem,” – 

aptaujātie speciālisti atzina, ka preventīvie pasākumi ir daudz efektīvāki, ja bērnam pašam ļauj 

veikt izvēles un pieņemt lēmumus par iesaistes veidu prevencijas programmās: „Jauniešos 

jārada uzticību, paļaušanos paša spēkiem, jāpalīdz atrast to aizraušanos, kas patiešām patīk, 

nevis, kas „modē” vai ko mamma ar tēti grib”12. Atzīstot, ka starpinstitūciju sadarbība ir bijusi 

efektīvākais risinājumus prevencijas plānošanai un īstenošanai pilotprojektos, vienlaikus 

jāatzīmē, ka konstatētas grūtības tieši agrīnās prevencijas jomā, tai skaitā ģimenēs ar maziem 

bērniem: „Jāmin, ka gandrīz nekad netiek saņemta informācija (Sociālajā dienestā vai 

Starpinstitūciju darba grupā) no ģimenes ārstiem vai slimnīcas, lai gan domāju, ka ģimenes 

ārsts un slimnīca ir vieni no pirmajiem, kas varētu redzēt, ka ģimenē ir problēmas un bērniem 

ir nepieciešams atbalsts un palīdzība13,” - paudis viens no pilotprojektu Starpinstitūciju darba 

grupas dalībniekiem. 

Fakts, ka bērni un ģimenes iesaistei pilotprojektos tika atlasīti, lai tiem palīdzētu, nevis 

piemērotu sodus vai citas reaktīvas metodes, bija saistīts ar nepieciešamību ieviest tādus 

mehānismus, kas spēj individuāli konstatēt riskus un vajadzības, nevis vainu un par to 

                                                           
11

 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 

12
 Turpat. 

13
 Turpat. 



7 
   
  

piemērojamo sankciju. Lai tas būtu iespējams, Starpinstitūciju darba grupai bija jālieto 

metodes, lai konstatētu riskus un identificētu vajadzības, kā arī jāapkopo iespējamās 

intervences metodes (a), pieejamie pakalpojumi (b) un pašvaldībās iespējamās lietderīgā laika 

pavadīšanas iespējas bērniem un ģimenēm (c). Kopā šīm minētajām trijām komponentēm bija 

jāveido bērnu vajadzībām atbilstošs Aktivitāšu katalogs. Pilotprojektos tika iesaistīti tikai tie 

bērni un vecāki, kuriem pilotprojekta ietvaros bija iespējams sniegt nepieciešamo atbalstu: 

„Projektā tika iesaistīti bērni, par kuru riska situācijām Starpinstitūciju darba grupu informēja 

dažādu citu institūciju speciālisti, kad viņiem tika sniegta informācija par projektu un tā 

iespējām. Starpinstitūciju darba grupā tika lemts, kuriem bērniem tas būtu vislietderīgāk14”. 

Cits pilotprojekta Starpinstitūciju grupas pārstāvis norādīja, ka: „Bērnu atlase projektam tika 

veikta sadarbībā ar Sociālo dienestu, kas ieteica, kuriem bērniem nepieciešamas projekta 

ietvaros pieejamās aktivitātes, šiem bērniem iekārtotas sociālās profilakses un korekcijas 

programmas. Pēc tam bērni projektam tika atlasīti sadarbībā ar tuvākajām izglītības iestādēm 

un jauniešu centriem, kas bija novērojuši riska situācijas bērniem. Projektā pieejamais risku 

novērtēšanas instruments palīdzēja detalizētāk konstatēt riska situācijas15”. Jāatzīmē, ka 

pilotprojektu vajadzībām tika izstrādāts speciāls risku un vajadzību instruments, kas spēja 

visefektīvāk identificēt projekta mērķa grupu iesaistei prevencijas pasākumos.  

Pēc risku un vajadzību identificēšanas bērniem un jauniešiem tika sastādīta individuāla 

programma, kurā iekļauti pasākumi no Aktivitāšu kataloga. Aptaujātie pilotprojektu speciālisti 

atzīmēja, ka visbūtiskākie pasākumi ir izrādījušies tie, kas plānoti speciāli bērnu un jauniešu 

vecākiem (a), dažādas individuālās disciplinēšanas un atbalsta metodes (b), kā arī iekļaujoša 

rakstura pasākumi, nenodalot bērnus ar uzvedības riskiem no motivētiem bērniem un 

jauniešiem (c): „Bērnu disciplinēšana ir saistīta ar nodarbību saturu, ja bērniem ir interesanti, 

tad nav arī disciplīnas problēmu. Pēc kopīgām grupu aktivitātēm (piemēram, nometnes, 

ekskursijas) tika pārrunātas arī uzvedības problēmas (apļa metode). Tā ir viena no 

disciplinēšanas metodēm, kas liek bērnam paskatīties uz savu rīcību no malas, izprast, kā jūtas 

citi cilvēki un viņš pats, un turpmāk mainīt savu uzvedību. Sarunā piedalās gan bērni, gan 

skolotāji, kas brīvā gaisotnē izstāsta problēmas, un tad tiek rasti kopīgi risinājumi16”. 

Pilotprojektos visbiežāk lietotās individuālās prevencijas metodes bija konsultācijas pie 

psihoterapeita, psihologa, sociālā pedagoga un individuālās nodarbības pie mākslas terapeita. 

Viens no būtiskākajiem pilotprojekta monitoringa jautājumiem bija, vai Aktivitāšu 

katalogā iekļautie pasākumi bija pietiekami, lai mazinātu bērniem konstatētos uzvedības 

riskus un lai palīdzētu tiem tikt galā ar riska situācijām. Vienlaikus bija jāvērtē arī, vai projektā 

noteiktais laika ietvars aktivitāšu īstenošanai bija pietiekams, lai pienācīgā veidā atbildētu uz 

bērnu riskiem un mainītu viņu uzvedību. Starpinstitucionālo darba grupu speciālisti no 

                                                           
14

 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 

15
 Turpat.  

16
 Turpat. 
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pilotprojektiem norādīja, ka „..lai mainītu bērna uzvedību, ir vajadzīgs laiks no astoņiem 

mēnešiem līdz pat 3 gadiem. Noturēt bērnu motivāciju un ieinteresētību dalībai programmās 

ir ļoti grūti. Nav arī instrumentu, lai tieši izvērtētu ar bērnu un vecākiem veikto aktivitāšu 

nozīmību konkrēto risku uzlabošanā ilgākā termiņā. Aktivitātes vairāk ir saistītas ar konkrēto 

situāciju uz to piemērošanas brīdi, bet bērniem un arī vecākiem nepieciešams, lai ar viņiem 

veidotos attiecības, lai būtu nodrošināta droša vide, viņi justos pieņemti un mīlēti. Ir bērni, 

kuriem ir sniegts atbalsts un ir pazeminājušies riski, uzlabojusies dzīves kvalitāte, bet 

visveiksmīgākie uzlabojumi ir tajās ģimenēs, kur dažāda veida speciālistus apmeklējuši arī 

pieaugušie ģimenes locekļi, ne tikai bērni17”. Pilotprojektu speciālisti vienlaikus norādīja, ka 

preventīvo aktivitāšu īstenošanai ar bērniem ir jābūt ilgtspējīgai un ļoti būtiska loma bērna 

uzvedības risku mazināšanā ir tieši ģimenei, jo īpaši bērna vecākiem: „Lielākas grūtības ar 

konstatēto uzvedības risku samazināšanu bija tiem bērniem un jauniešiem, kuriem negrib vai 

nespēj palīdzēt ģimene. Lai mainītu bērnu uzvedību, ir jārēķinās ar dažādu laika ietvaru, jo 

problēmas ir dažādas, liela loma ir ģimenes atbalstam. Būtiski ir arī, kā ģimenei tiek sniegta šī 

kompleksā palīdzība, un vai tā no ģimenes puses arī tiek pieņemta. Lielai daļai projektā 

iesaistīto bērnu uzvedība ir mainījusies, bet tā saglabāsies ar nosacījumu, ka arī nākotnē būs 

regulāra sadarbība ar bērnu, jaunieti un ģimeni kopumā18”.  

Aptaujātie Starpinstitūciju grupu dalībnieki norādījuši, ka tajos novados, kur tika realizēti 

pilotprojekti, prevencijas pasākumi metodiskā ziņā kopumā attīstoties samērā strauji, 

vienlaikus uzsverot, ka: ir vērojama tendence, ka policija arvien mazāk vēršas pie pašvaldības 

Starpinstitucionālās grupas, lai viņu redzeslokā nonākušajiem bērniem tiktu sastādītas 

preventīvās programmas19 (a); preventīvā darba kvalitāte pašvaldībā ir tieši atkarīga no 

pašvaldības vadības uzskatiem par tās nepieciešamību (b); biežāki kļūst tādi gadījumi, kad 

darbības, kas ir sodāmas saskaņā ar krimināllikuma tiesību normām, izdara arvien jaunāki 

bērni (piemēram, zādzības), kas vēl nav sasnieguši kriminālatbildības iestāšanās vecumu. 

Minētā dēļ ļoti nepieciešami ir preventīvie pasākumi visa vecuma bērniem, tai skaitā pirms 

pusaudžu vecuma iestāšanās (c); bērnu antisociāla uzvedība bieži vien izpaužas, kad ģimenē ir 

krīzes situācijas un tās nav iespējams iepriekš paredzēt. Lai šādās situācijās sniegtu atbalstu 

bērniem un ģimenēm, ir nepieciešams ilgstošs laiks un viena projekta ietvaros tas nav 

paveicams (d); lai gan pašvaldībā darbojas Starpinstitūciju sadarbības grupa un tiek 

mērķtiecīgi plānots darbs ar riska bērniem, nākas saskarties ar tādām situācijām, kad nedz 

bērnam, nedz ģimenei palīdzēt praktiski nav iespējams, jo pašvaldības rīcībā nav atbilstošu 

resursu. Lai uzlabotu atbalstu krīzes situācijās, tiek attīstīts ģimeņu asistentu pakalpojums (e). 

                                                           
17

 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 

18
 Turpat.  

19
 Autores piezīme: šajā gadījumā ir domātas programmas, kuras tiek sastādītas saskaņā ar Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 58.pantu, detalizētāka informācija ir atrodama normatīvā akta tekstā un ar to saistītajos 
normatīvajos aktos: http://likumi.lv/doc.php?id=49096 (latviešu valodā), 
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Protection_of_the_Rights_of_the_Child.doc 
(angļu valodā), (skatīts 28.05.2014). 

http://likumi.lv/doc.php?id=49096
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Protection_of_the_Rights_of_the_Child.doc
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Pilotprojektos iesaistīto speciālistu galvenais uzdevums bija mērķa grupas - bērnu ar 

uzvedības riskiem un bērnu riska situācijās un viņu vecāku – sasniegšana. Tāpēc būtisks bija 

Starpinstitūciju darba grupu speciālistu vērtējums, vai un cik lielā mērā projektā veiktie 

pasākumi ir bijuši atbilstoši mērķa grupu vajadzībām. Starpinstitūciju darba grupas speciālisti 

norādīja, ka: projektā īstenotie preventīvie pasākumi un programmas ir sasniegušas mērķa 

grupu, par ko liecina atrisinātās riska situācijas bērniem un ģimenēm, kā arī antisociālas 

uzvedības risku samazināšanās bērniem (a); būtu ļoti lietderīgi, ja Starpinstitucionālās 

sadarbības modelis preventīvā darba veikšanai pašvaldībās tiktu nostiprināts likumā, ar mērķi, 

lai tās lēmumi būtu mērķa grupai arī juridiski saistoši (b); preventīvā darba veikšanai ir 

nepieciešams ilgāks laika periods un savstarpējas uzticības un izpratnes atmosfēra starp 

mērķa grupām un starpinstitūciju grupas profesionāļiem, tāpēc būtiski ir veidot 

Starpinstitucionālās sadarbības grupu, kā pastāvīgu vienību (c). Sasniedzot mērķa grupu 

pilotprojektu speciālisti visbiežāk saskārās ar šādiem bērnu riskiem un riska situācijām, kā arī 

ar vecāku riskiem un ģimenes riskiem: 

 

Shēma Nr.2. 

Konstatētie riski un riska situācijas bērniem Konstatētie riski vecākiem, ģimenei 

Konfliktējošas attiecības gan mājās, gan skolas vidē Audzināšanas prasmju un iemaņu trūkums 

Dažāda veida vardarbība ģimenē Konfliktējošas attiecības ģimenē 

Skolas kavējumi Alkohola atkarības 

Ilgstoša nesekmība Bezdarbs 

Klaiņošana, pārmērīgs līderisms 
 

Garīga veselības problēmas 

Vardarbība pret vienaudžiem vai vardarbība no 
vienaudžu puses 

Nabadzība 

Visvairāk konstatētās riska situācijas - vecāku šķiršanās 
process, kura rezultātā pieauguši „karo savā starpā”, 
iesaistot bērnus.  
 

Bērnu audzina viens no vecākiem vai vecvecāki, jo 
vecāki ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm 

Vardarbīga emocionālā attieksme pret bērnu ģimenē Vardarbība ģimenē 

Pamešana novārtā Antisociāla uzvedība 

Nepietiekama uzraudzība Nepiemērota dzīvesvieta 

Sajūta, ka neesi nevienam vajadzīgs un nekur neesi 
piederīgs 

„Vecākiem bērna mājās nav vietas” jeb bērnam 
ģimenē nav vērtības, jo vecāki ir pārņemti ar savām 
problēmām 
 

Bērnam uzliek par daudz pienākumu, atbildību (vecāki, 
skolotāji) neatbilstoši viņa vecumam 

Pārmērīgs līderisms jeb nepamatotas prasības pret 
apkārtējiem cilvēkiem 
 

Mācīšanās grūtības Apātiskas attiecības ģimenē 

Atkarību izraisošu vielu lietošana Iesaistīšanās dažāda veida grupējumos jeb 
„nepareizie” draugi 

Kā redzams no shēmā Nr.2 ietvertās informācijas, daudzas no mērķa grupai 

konstatētajām problēmām ir radušās ilgstošu risku ignorēšanas rezultātā, minēto vienlīdz var 

attiecināt gan uz bērniem, gan vecākiem, tā arī uz ģimenēm kopumā. Vienlaikus jāatzīmē, ka 

Latvijas lauku novados būtisku risku aizvien sastāda ekonomisku iemeslu izraisītas problēmas, 
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tādas kā: bērnu pamešana novārtā, vecākiem aizbraucot strādāt uz citu valsti, bezdarbs, 

ģimenei nepiemērota dzīves vieta vai vide. Blakus tam ir jāatzīmē, ka pastāv arī otra 

ekonomisku iemeslu izraisīta tendence – ņemot vērā materiālās nestabilitātes faktoru 

ģimenēs, vecākiem bieži vien ir nesamērīgi lielas gaidas no bērniem, bet bērni, tās nespēdami 

piepildīt, kļūst depresīvi. Bērniem rodas bailes no vecāku reakcijas, kas noved pie vardarbības 

gan ģimenē, gan ārpus tās, kā arī pie skolas kavējumiem un klaiņošanas. Šāda situācija norāda 

uz to, ka ģimenēs ar bērniem20 lielāko tiesu pastāv sistēmiska rakstura problēmas, kuras ir 

atrisināmas tikai ar sistēmisku un visaptverošu preventīvo risinājumu. Turklāt pilotprojektu 

speciālisti norādīja, ka „..ar vecākiem bija nepieciešams veikt lielu motivējošo darbu, lai viņi 

saprastu, kāpēc bērnam šāda veida aktivitātes nepieciešamas un svarīgas. Daļa vecāku, kuri 

pat atzīst problēmas, tās saskata tikai bērnos - lai piedalās aktivitātēs bērni, bet viņiem 

(vecākiem) lai liek mieru. Vecāki pilotprojekta aktivitātēs iesaistījās nelabprāt, bet, ja to 

izdevās panākt, tad tieši tajās ģimenēs bija vislielākais progress. Viena no mammām, kura 

apmeklēja atbalsta grupu, kurai viens no bērniem jau bija ārpusģimenes aprūpē, bet mazākie 

bērni mājās, par iegūtām prasmēm teica, ka nodarbībās viņa mācās lietas, kas būtu „jāiezīž ar 

māte pienu”, bet diemžēl realitāte ir tāda, kāda ir. Viņa paudusi, ka, iegūstot šādas zināšanas 

agrāk, būtu atrisinājusi daudz problēmu. Jāatzīst, ka speciālisti varēja vērot komunikācijas 

uzlabošanos ģimenē, attieksmes maiņu pret bērniem un veselīgāku izpratni par viņu 

vajadzībām atbilstoši bērnu vecumposmiem21”. Ļoti būtisks aspekts vecāku motivēšanā bija 

tas, ka dalība kopā ar bērnu pilotprojekta aktivitātēs vecākiem neradīja izdevumus. Lielākā 

daļa Starpinstitucionālo darba grupu speciālistu norādīja, ka īpaši tika apmeklētas tās 

nodarbības, kur tika nodrošināts transports, kā arī uzkodas, bet bērniem ļoti patika ēdiena 

gatavošanas nodarbības. Pilotprojektu speciālistiem viens no lielākajiem izaicinājumiem, 

viņuprāt, ir bijusi tieši vecāku līdzdalības panākšana: „Lielākais izaicinājums - darbs ar 

vecākiem, un iespēja vecākiem piedāvāt atbalstu un dažāda veida apmācības, un atbalsta 

grupas. Izaicinājums bija atrast individuālu pieeju katram no vecākiem, lai mēģinātu viņus 

motivēt un panākt līdzdalību viņu bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai, jo nevienam jau 

nepatīk, ka viņam tiešā vai netiešā veidā norāda uz to, ka viņš nav tik labs tēvs vai māte, kā 

būtu jābūt. Milzīga pretestība22”. Vienlaikus pilotprojektu Starpinstitucionālo darba grupu 

speciālisti norādīja, ka: projekta īstenošanas laikā viņi ir apguvuši sociāli iekļaujošas metodes, 

kā strādāt ar bērniem, kam ir uzvedības riski; bērniem ļoti būtiski ir piedalīties lēmumu 

pieņemšanas procesā savā dzīves vietā (pašvaldībā). Tā Madonas pilotprojektā 7 bērni aktīvi 

piedalījušies novada Jauniešu Pavasara forumā, kura laikā aktīvi strādāja pašvaldības darba 

grupās, uzdeva jautājumus un sniedza priekšlikumus pašvaldības darbiniekiem; nodibinājusies 

ciešāka saikne starp bērnu vecākiem, skolotājiem, tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem, 

Jaunatnes centru un Sociālo dienestu speciālistiem.  

                                                           
20

 Autores piezīme: šeit domātas tās ģimenes, kurās ir sastopami shēmā Nr.2 norādītie riski un riska situācijas. 

21
 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 

Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 
19. – 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 

22
 Turpat. 
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2.1.1. Bērnu, jauniešu un ģimeņu vispārīgais novērtējums pa pilotprojektu vietām. 
Shēma Nr.3. 

Pilotprojekta 
vieta 
 
Kritērijs 

Madona Saldus Cēsis Kopā 

Madona Ļaudona 
 

Bērzaune 

Cik bērnu bija 
iesaistīti 
projektā 

38 15 16 57 47 173 

Bērnu vecuma 
grupa 

7 – 16 13 - 22 11 - 16 9 - 16 8 - 17 7 - 22 

Bērniem un 
ģimenēm 
konstatētie 
riski pa 
atsevišķiem 
pilot 
projektiem 

Riski, kas saistīti ar 
dzīvi ģimenē: t.sk. 
vardarbību, 
nabadzību, 
nepiemērotu 
dzīvesvietu, ar 
sliktām attiecībām 
un sekmēm skolā, 
nelabvēlīgiem 
draugiem 
ārpusskolas, 
pagalmā, arī - 
nomāktību, 
neticību saviem 
spēkiem, sajūtu, ka 
neesi nevienam 
vajadzīgs, 
nepiederības 
sajūtu, pēkšņu 
nesavaldība, 
dusmu, agresijas 

Bērns aug audžu 
ģimenē vai 
aizbildniecībā; 
nelabvēlīga 
ģimenes vide bērna 
attīstībai; bērns 
aug ģimenē, kur ir 
tikai viens no 
vecākiem; trūcīga 
ģimene; bērns ir 
bārenis; bērnam ir 
mācību traucējumi. 
 

Bērnu audzina viens no 
vecākiem, ģimenes ir 
trūcīgas vai 
maznodrošinātas, 
bērnam ir problēmas 
mācību procesā, kas 
izpaužas kā neattaisnota 
skolas kavēšana vai 
nesekmība, bērniem ir 
saskarsmes prasmju 
trūkums gan ar 
vienaudžiem, gan 
pieaugušajiem. 
 

Agresivitāte, neprasme 
veidot savstarpējās 
attiecības, vāja piesaiste 
vecākiem, izteikta vēlme 
būt līderiem, to panākot 
ar deviantu uzvedību. 
 

Šķirta ģimene, 
audzināšanas prasmju 
trūkums, 
uzvedības un mācību 
problēmas, 
vecāki lieto alkoholu, 
vājas sekmes, 
agresija pret ģimenes 
locekļiem; 
finansiālās problēmas, 
alkohola lietošana 
bērnam, 
emocionālā un fiziskā 
vardarbība ģimenē, 
vājas mātes/bērna 
attiecības, 
uzvedības problēmas 
ģimenē 
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lēkmes. 
 

Notikušais ar 
bērniem 
projekta 
laikā : 
uzlabojumi/ 
regress 
(pilotprojektu 
speciālistu 
redzējumā) 

Bērni un jaunieši ir 
mainījuši savu 
attieksmi pret 
notikumiem viņu 
dzīvē. Gandrīz visi 
projekta dalībnieki 
sāka apmeklēt 
jauniešu centru. 
Tagad projekta 
dalībnieki - 
komunicē brīvāk, ir 
pieklājīgāki 
attiecībās ar 
vienaudžiem un 
pieaugušajiem, 
atraduši savu vietu 
jauniešu centrā 
(nāk uz projekta 
nodarbībām, daļa 
no dalībniekiem 
iesaistījušies Bērnu 
un jauniešu centra 
pulciņos – 
keramikas, 
ģitārspēles, 
tehniskās 
modelēšanas, 
floristikas, teātra, 
frizieru, mākslas, 
dzīvnieku mīļotāju 
pulciņos). Piedalās 

Kopumā trīs 
galvenās lietas: 
bērni un jaunieši 
apguva tādas viņu 
ikdienā noderīgas 
prasmes, kuras 
viņiem ļoti svarīgas 
nākotnē (sevis 
kontrolēšana, 
situācijai atbilstoša 
ģērbšanās, 
komunikācija ar 
citiem cilvēkiem); 
vecāki izveidoja 
ciešāku kontaktu 
un sapratni ar 
saviem bērniem; 
bērni un jaunieši 
kopā ar vecākiem 
iemācījās 
sadarboties ne tikai 
savā starpā, bet arī 
ar citiem cilvēkiem: 
pašvaldības un 
bērnu lietu 
speciālistiem. 
 

Bērniem uzlabojušās 
sekmes skolā (noderīgas 
bija logopēda 
nodarbības), viņi kļuvuši 
atvērtāki un drošāki 
(psihologa un 
pasniedzēju atbalsts), 
bērni ir iemācījušies 
pagatavot sev maltīti, ir 
radošāki un nebaidās no 
noraidījuma. Piedaloties 
sporta nodarbībās, 
iemācījušies veselīgi 
konkurēt un 
nenoniecināt savus un 
citu sasniegumus.  

Projektā iesaistītie bērni 
tika radināti pie noteiktas 
lietu kārtības viņu dzīvē 
(pozitīvā disciplinēšana) 
un atbildības uzņemšanās 
par viņu pašu 
pieņemtajiem 
lēmumiem. Liels 
ieguvums bija iemācīt 
darīt dažādas lietas 
vecākiem kopā ar viņu 
bērniem, tas veicināja 
savstarpēju sapratni un 
atzīšanu. Tika novērots, 
ka bērniem ļoti 
nepieciešams 
novērtējums (pozitīvs) no 
pieaugušajiem par 
paveikto. Bērniem 
mazināta trauksme, 
stress, bērni ir daudz 
mierīgāki, spēj paši 
pieņemt lēmumus, 
izpalīdzīgāki, ir 
izveidojusies savstarpēja 
atbalsta grupa. 
 

Kopumā bērnos vērojamas 
pozitīvas pārmaiņas gan 
attiecībās ģimenē, gan 
uzvedībā. Bērni mācās ne 
tikai prasmes, bet arī 
attieksmi vienam pret 
otru. Vērojama daudz 
lielāka savstarpējā 
saliedētība, nekā uzsākot 
projektu, kā arī spēja 
vienam otru atbalstīt un 
aizstāvēt. 
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ne tikai nodarbībās, 
bet arī pasākumos. 
Divi jaunieši 
iesaistījās Madonas 
novada Jauniešu 
domes darbā. 
Pusaudžiem tika 
sniegts atbalsts 
nākotnes profesijas 
izvēlē. Negatīvais, 
ka ne visiem 
bērniem izdevās 
panākt pozitīvas 
izmaiņas, uzlabojot 
sekmes skolā. 

Atsevišķi 
spilgti piemēri 
(pēc 
pilotprojektu 
speciālistu un 
bērnu 
redzējuma) 

Viena meitene tika 
iesaistīta projektā, 
jo bija zādzību 
gadījumi un 
agresīva uzvedība. 
Projekta pusaudžu 
nometnes laikā 
atklājās, ka 
meitenei ne tikai 
patīk, bet arī 
padodas braukšana 
ar BMX velosipēdu. 
Pēc nometnes, 
sarunā ar viņas 
ģimeni 
priecājāmies, ka 
vecāki un meitene 
atrada kompromisu 

Bija arī divi bērni, 
kuru trūkumus 
izglītības apguvē 
neizdevās novērst 

Prieks, ka jaunieši, kas 
sākumā ienākot 
pilotprojektā pat neprata 
sveicināties, tagad, 
atbraucot uz jauniešu 
centru, jūtas gaidīti, 
ieguvuši jaunus draugus, 
prot novērtēt un 
priecājas par dotajām 
izaugsmes un 
pilnveidošanās iespējām. 
 

Spilgts piemērs bija, kad 
caur zīmējumiem bērni 
uzzināja, ko par viņiem 
domā vecāki un otrādi – 
bērni par vecākiem. Tā 
rezultātā abas puses 
piedzīvoja daudz pozitīvu 
emociju: bērni vairāk 
ieklausījās vecāku 
teiktajā, bet vecāki 
pārstāja būt tik skarbi 
pret saviem bērniem. 
Grupās iekļautie vecākie 
bērni kļuva par 
mentoriem jaunākajiem, 
darbojās kā asistenti 
nodarbību vadītājiem. 
Veicot preventīvo darbu 

Projektā tika iesaistīta 
15 gadus veca meitene 
ar uzvedības un mācību 
problēmām, uzvedības 
problēmām ģimenē, 
agresija pret ģimenes 
locekļiem, vājas 
mātes/bērna attiecības, 
meitene neprata savaldīt 
dusmas un pēc mātes 
teiktā lieto alkoholu, 
tāpat viņai ir tikai daži 
draugi vai paziņas, kas 
turklāt negatīvi ietekmē 
bērnu. Projekta ietvaros 
meitene iesaistījās 
dažādās sociāli 
iekļaujošās un personību 
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starp sportu un 
mūziku: tagad viņa 
turpina mācības 
mūzikas skolā, un 
vecāki atbalstoši 
izturas pret viņas 
treniņiem BMX. No 
2013.gada 
septembra meitene 
piedalījās BMX 
sacensībās un 
guvusi godalgotas 
vietas. Brīvā laika, 
lai apmeklētu 
jauniešu centru 
viņai palicis 
pavisam maz, bet 
BMX treniņi 
snieguši viņai 
nepieciešamo 
adrenalīna devu, 
tādējādi bērna 
enerģija pievērsta 
lietderīgiem 
mērķiem. 
Uzlabojušās 
attiecības ģimenē, 
vairs nav 
aizrādījumu par 
uzvedību. 
 

reizē ar bērnu un ģimeni 
ir iespējams panākt 
lielāku progresu, nekā 
atsevišķi. 
 

veidojošās aktivitātēs, 
cita starpā apmeklēja arī 
psihoterapeitu. Arī 
meitenes māte apmeklē 
psihologa nodarbības, lai 
tuvinātos meitai, lai 
rastu kopīgu valodu un 
uzlabotu savstarpējās 
attiecības. Meitenes 
vecāku laulība ir šķirta, ir 
aizdomas seksuālu 
vardarbību ģimenē. 
Projekta aktivitāšu un 
piesaistīto speciālistu 
rezultātā meitenei 
sniegts atbalsts, jo, 
uzsākot projekta 
aktivitātes, meitene 
nerunāja par to, kas 
notiek, bija destruktīva 
uzvedība. Šobrīd 
meitene ir sākusi daudz 
vairāk runāt un ir 
atvērtāka sadarbībai ar 
speciālistiem. 
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Secinājumi 

Iespējams secināt, ka kopumā visos trijos pilotprojektos piedalījās 173 bērni. Jāvērš 

uzmanība, ka viena pilotprojekta vieta – Madonas novadā – tika sadalīta trijos apakš 

pilotprojektos: Madonas centrs, Bērzaune, Ļaudona. Šāda rīcība ir saistīta ar to, ka Madonas 

novadam ir būtiski lielāka lauku teritorija un citādā veidā bērniem no Madonas novada lauku 

pagastiem pilotprojekta aktivitātes nebūtu pieejamas.  

Ņemot vērā vienotu un sistēmisku preventīvo pasākumu ietvara trūkumu, pilotprojektos 

iesaistāmo bērnu vecuma ietvars netika noteikts. Tas nozīmē, ka jau pilotprojektu plānošanas 

brīdī ikviena pašvaldība apzinājās, kādas vecuma grupas bērni varētu nonākt projektā visvairāk 

un atbilstoši šim apsvērumam plānoja iespējamo Aktivitāšu katalogu. Konstatētie riski bērniem 

nosacīti iedalās: emocionālās izglītības un saskarsmes traucējumos (a) un sociāli ekonomiska 

rakstura iemeslos (b). 

Visvairāk projektā ir bijis iespējams ietekmēt bērnu un jauniešu emocionālās vadības spējas 

un uzlabot sociālās saskarsmes iemaņas, faktiski maz iespēju ir bijis vadīt sociāli ekonomiska 

rakstura riskus23, kuru cēloņi bieži vien bijuši ilgi un radušies šajās ģimenēs daudz senākā 

pagātnē, piemēram, zems vecāku izglītības līmenis, kā rezultātā nav iespējams iegūt labi 

apmaksātu darbu. Ar šo apstākli ir saistīti pilotprojektu rezultāti: bērniem, jauniešiem un 

vecākiem ir izdevies normalizēt savstarpējās attiecības, iegūt jaunas saskarsmes prasmes, 

veidot uzticības loku un to paplašināt, iegūt jaunas lietderīgas prasmes ikdienā, vienlaikus 

pilotprojektā nespējot atrisināt tādus faktorus, kā ģimenei nepiemērota vide vai mājoklis, vai 

vecāku bezdarbs. Tomēr, pat ņemot vērā šo faktoru, ir pamats uzskatīt, ka problēmu apzināšana 

un riska faktoru identificēšana kopā ar ģimeni pati par sevi ir uzskatāma par soli tuvāk 

nepieciešamajiem risinājumiem nākotnē. 

 

 

                                                           
23

 Padziļināto (kvalitatīvo) interviju materiāli ar pilotvietu vadošajiem speciālistiem projektā „Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (JUST/2011/FRAC/AG2671). Veiktas laika posmā no 2014.gada 19. 
– 26.maijam. Nepubliskots materiāls. 


