PROJEKTS „PREVENTĪVI PASĀKUMI JAUNIEŠU NOZIEDZĪBAS MAZINĀŠANAI
ZEMGALĒ”
Projekta mērķi
Vispārējais mērķis:
– Jauniešu noziedzības līmeņa mazināšana un ierobežošana Zemgales plānošanas
reģionā, veicinot sociāli atbildīgas un likuma paklausīgas jaunās paaudzes
audzināšanu.
Specifiskie mērķi:
– Starpinstitūciju sadarbības veicināšana un iesaistīto insitūciju rīcībspējas
stiprināšana jauniešu noziedzības novēršanai Zemgales reģionā;
– Jauniešu informētības veicināšana tiesiskuma un drošības jautājumos, kā arī
iespēju paplašināšana interešu izglītībai un pašattīstībai riska grupas jauniešiem.
Projektā īstenotās aktivitātes un sasniegtie rezultāti
1. Nepilngadīgo noziedzības prevencē iesaistīto institūciju sadarbības mehānisma
izveide un testēšana
1.1.
Projekta ieviešanas laikā sadarbībā ar pašvaldību, valsts policijas un
probācijas dienesta speciālistiem izstrādāts nepilngadīgo noziedzības
prevencē iesaistīto institūciju un pušu sadarbības mehānisms.
1.2.
Veikta sadarbības mehānisma testēšana, kuras rezultātā katrā partnera
pašvaldībā sadarbības mehānisms testēts praktiskā darbā ar 10
nepilngadīgajiem riska grupā katrā pašvaldībā. Pateicoties pašvaldību
(Aizkraukles, Bauskas, Dobeles novadu, Jēkabpils un Jelgavas pilsētas)
darbinieku iniciatīvai noorganizēta virkne pasākumu jauniešiem ar mērķi
parādīt alternatīvas brīvā laika pavadīšanai. Pateicoties pašvaldību vadības
atsaucībai uzsākts darbs pie sadarbības mehānisma ieviešanas pašvaldībās
(Piem., Dobeles novadā izveidota nepilngadīgo lietu komisija).
1.3.
Noorganizēts darba seminārs Zemgales reģionā sadarbības mehānisma
izvērtēšanai un sadarbības tīkla nostiprināšanai, kura ietvaros veikta
sadarbības mehānisma SVID analīze.
1.4.
Izstrādāts daudzpusēja sadarbības līguma projekts sadarbības
nostiprināšanai.
2. Nepilngadīgo noziedzības prevencē iesaistīto speciālistu apmācības darbam ar
mērķa grupu
Noorganizētas apmācības par sekojošām tēmām „Komandas veidošanas apmācības
sadarbības mehānisma koordinatoriem”, „Pedagoģiskās korekcijas metodes”,
„Mērķa grupas (nepilngadīgie vecumā no 11-18 gadiem) sociālpsiholoģiskais
raksturojums”, „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvā bāze Latvijā”,
„Darbs ar bērniem/jauniešiem, kam ir atkarības problēmas”
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289 speciālisti Zemgales reģionā paaugstinājuši savu kvalifikāciju (sociālā dienesta,
bāriņtiesas, izglītības iestāžu, valsts policijas, pašvaldību policijas, u.c.).
3. Drošības infrastruktūras uzlabojumi pilsētās Zemgales reģionā.
Uzstādītas 46 novērošanas kameras nepilngadīgo pulcēšanās vietās Aizkrauklē,
Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī. Kā rezultātā, uzlabota drošība jauniešu pulcēšanās vietās
un pilsētā kopumā. Uzstādītās novērošanas kameras jau pirmajos darbības mēnešos
palīdzējušas atklāt pārkāpumus.
4. Informācijas un izglītojoši pasākumi
4.1.
Noorganizēti interaktīvi izglītojošie pasākumi skolās, lai veidotu jauniešu
tiesisko izpratni – pasākumos kopā iesaistīti 3000 jaunieši;
4.2.
Noorganizēti 4 pieredzes apmaiņas braucieni - informatīvi semināri
vecākiem un nevalstiskajām organizācijām, lai dalītos ar biedrības „Vecāki
Jelgavai” pieredzi preventīvo pasākumu īstenošanā;
4.3.
Papildinātas 5 mājas lapas ar informāciju par projekta ieviešanu un
jauniešiem saistošu informāciju;
4.4.
Noorganizēta projekta noslēguma konference, informēta sabiedrība un
speciālisti par sasniegtajiem rezultātiem.
Projekta īstenošanas periods
No 2009.gada 15.septembris līdz 2011.gada 30.aprīlim.
Projekta budžets
Kopējās projekta izmaksas: 354 334 EUR, kur 301 183 EUR (85 %) sastāda grants, bet
53150 EUR (15 %) valsts vai pašvaldības budžeta līdzfinansējums.
Projekta partneri
Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri (piedalās ar līdzfinansējumu):
– Aizkraukles novada dome;
– Bauskas pilsētas dome;
– Dobeles pilsētas dome;
– Jēkabpils pilsētas dome.
Sadarbības partneri:
– Jelgavas pilsētas dome;
– Valsts probācijas dienests;
– Nevalstiskā organizācija „Vecāki Jelgavai”;
Projekta partneris no Norvēģijas: Nacionālā Noziedzības novēršanas Padome (Oslo).
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