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        Saldus novada      
     vispārīgais raksturojums 

 uz 01.01.2013.  

 

28008 iedzīvotāji 

4876 bērni līdz 18 gadu vecumam 

16684 personas darba spējas vecumā 

 

 Saldus pilsēta apvienojās ar 15 pagastiem (5 lielākais novads 
valstī) 

 

 



Nepilngadīgo izdarītie noziedzīgie nodarījumi 

laikā no 2009.-2011.gadam 

 2009.g. kopā 615 NN, atklāti 234 
NN, no atklātajiem 31 
nepilngadīgo izdarītais NN – 5% 
no visiem NN 

 
 
 2010.g. kopā 561 NN, atklāti 234 

NN, no atklātajiem 30 
nepilngadīgo izdarītie NN – 5% no 
visiem NN 
 
 

 2011.g. Kopā 480 NN, atklāti 205 
NN, no atklātajiem 28 
nepilngadīgo izdarītie NN- 5% no 
visiem NN 
 



Nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu klasifikācija 
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Saldus novada pašvaldības policijā konstatētie 

nepilngadīgo personu izdarītie pārkāpumi 
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Skolu kavējumu salīdzinājums pa 

mācību gadiem 
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Iespējamie riski, kas pakļauj 

bērnu/jaunieti pārkāpt noteikumus 

 Sociālekonomiskā situācija ģimenēs 

Vājas savstarpējās attiecības bērniem ar 
vecākiem 

 Izglītības iegūšanas maznozīmīgums 

Dzīves prioritāšu un vērtību maiņa sabiedrībā 

Autoritātes ar negatīvu ievirzi 

 Saturīga brīvā laika pavadīšana, atbilstoši savām 
interesēm un vajadzībām 

 

 

 



Pašvaldības paveiktais 

 Starpprofesionāļu grupa (sociālais darbinieks, 
valsts un pašvaldības policijas pārstāvis, 
bāriņtiesas un izglītības pārvaldes pārstāvis), 
kura skatīja problēmsituācijas, meklēja 
palīdzību un atbalstu konkrētām situācijām  

 

Trūkums: nebija vienotas sistēmas, tikšanās neregulāras, brīvprātības 
princips, nebija izstrādātas vienotas metadoloģijas. 



Pašvaldības paveiktais 2 

 Iesaistīšanās projektos ‘’Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu 
prevencijai’’ un ‘’Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālā 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei’’, kuros viens 

no galvenajiem uzdevumiem bija izveidot Novada darba grupu, kura 

izstrādā Starpinstitucionālo sadarbības modeli, kas ietver jautājumu 

risināšanu, lai mazinātu atstumtības riskus bērniem ar sociālās uzvedības 

traucējumiem un radīt drošu vidi bērniem veiksmīgai attīstībai. 

 

• Trūkums: tikšanās protokolētas tikai projekta realizācijas laikā 

 

• Ieguvumi: piesaistīts ‘’Rūpju bērns’’ ne tikai skolām, bet arī iesaistītajām 

institūcijām, tādējādi nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku informācijas apmaiņu. 

• Saldus novada p/a Sociālais dienests izveidota amata vieta sociālajam 

darbiniekam, kurš strādā ar jauniešiem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus un pēc 

Bērnu tiesības aizsardzības likuma 58.panta izstrādā individuālās Uzvedības 

sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas. 

 Saldus novada dome izveido komisiju Starpinstitūciju sadarbības komisija 
sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam (2012.gada 

22.novembris) 

 



Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam 

riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam 
Mērķi un uzdevumi 
 Mazināt sociālo atstumtību pašvaldībā un analizēt stāvokli šajā 

jomā 

 Sniegt priekšlikumus sociālās atstumtības mazināšanai un bērnu 
tiesības programmas īstenošanai 

 Koordinēt starpinstitucionālo sadarbību 

 Analizēt problēmas, pieņemot vienotu rīcības plānu mērķa 
sasniegšanai 

 Izskatīt skolu vadības ziņojumus 

 Analizēt skolēnu rotāciju skolās 

 Izskatīt komisijai adresētos iesniegumus 

 Veikt pasākumus, lai novērstu izglītības iestādes neapmeklēšanu 

 Izstrādāt individuālās Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās 
palīdzības programmu 

 Veicināt sociālās atstumtības riska pakļauto ģimeņu izpratni par 
problēmām un aktīvi iesaistīties to risināšanā 

 



Komisijas sastāvs 

Saldus novada p/a Sociālais dienests 
pārstāvis 

Bāriņtiesas pārstāvis 

Izglītības pārvaldes pārstāvis 

Pašvaldības policijas pārstāvis 

Valsts policijas pārstāvis 

Pēc vajadzības – konkrēta gadījuma tiek 
piesaistīti citi speciālisti- sociālais pedagogs, 
sociālais darbinieks, medicīnas darbinieki. 

 



Komisijas izveides 
ieguvumi  

 Regularitāte 

 Profesionāļu atbildības uzņemšanās, dalīšana 

 Vecāku iesaistīšana 

 Kopīgu mērķu izvirzīšana 

 Pienākumu nedublēšanās  

 Savlaicīga problēmu diagnosticēšana 
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