
5.grupa –
Jaunieši ar atkarībām

Komanda:
Sanita Žebere
Oskars Karls

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”
Projekts “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados”



15.03.2021.
Intervija ar Kalnciema sociālo darbinieci Ivetu Miķelsoni-Gasanovu

• Apliecina, ka Kalnciemā ir jaunieši ar atkarības problēmām (vairāk 
alkohols), bet nedrīkst sniegt informāciju (personas datu aizsardzība).

• Paši jaunieši nepiesakās palīdzībai, viņi ir jāidentificē pašam 
dienestam. Parasti ziņo iedzīvotāji, skolas, iestādes. Sociālais dienests 
nodrošina dažādus pakalpojumus, bet pārsvarā Jelgavā. Vienīgi 
atkarības speciālists brauc uz Kalnciemu noteiktā nedēļas dienā.



17.03.2021.
Intervija ar Pašvaldības policijas Vecāko inspektoru Normundu Umbrašku 
(Kalnciems)
• Norāda, ka Kalnciemā jauniešu vidū īsti izteiktas atkarības problēmas nav

novērotas. Ir ~10 jaunieši, kas lieto alkoholu (pārsvarā nedēļas nogalēs). Viņi ir
zināmi, sastāvs nemainās. Tā vairāk esot tāda visatļautības izrādīšana. Neesot
gadījies saskarties ar jaunieti narkotisko vielu ietekmē, nav veiktas arī šādas
pārbaudes. Problēma esot tā, ka, piemēram, pieķerot jaunieti (nepilngadīgu
personu) smēķējot, nedrīkst piemērot naudas sodu un nodarbināt sabiedrības
labā. Tāpēc jaunieši nesaprot sekas, jo nav sodāmība. Pēc pārkāpuma akta
sastādīšanas lieta nonāk pie sociālā darbinieka. Jaunieši ar sociālajiem
darbiniekiem nesadarbojas un nepilda noteiktos pasākumus.

• Nav novērots, ka šie jaunieši pastrādātu kādus noziegumus.

Rezumējot abas intervijas, secinām, ka Kalnciemā nav izteikta mērķu grupa - Jaunieši ar 
atkarībām [smēķēšana nav ņemta vērā]



Jautājumi mērķa grupai, lai noskaidrotu vajadzības

1) Kādu atbalstu Tu sagaidi?

2) Kādas konsultācijas Tev būtu nepieciešamas?

3) Vai Tu labprāt sadarbotos ar mentoru (atbalsta personu), ja Tev tāda sadarbība 
tiktu piedāvāta?

4) Ko Tu labprāt darītu, lai mainītu draugu loku?

5) Kādās aktivitātēs Tu labprāt vēlētos pavadīt savu brīvo laiku?

Ņemot vērā, ka Kalnciemā nav izteiktas mērķa grupas, tiešās intervijas neseko



Tīmekļa 
vietnes 

palīdzībai un 
informācijai

• https://marta.lv/lv/marta-darbiba/jaunatnes-programmas/atkaribu-
prevencija-jauniesu-vide-dzimtes-perspektiva/

• https://pusaudzim.lv/

• https://www.skaidrs.lv/

• https://www.youtube.com/watch?v=b8VBBKl4iYI

• https://www.veseligsridzinieks.lv/wp-
content/uploads/2015/05/Rezult%c4%81tu-atskaite_Riska-faktoru-
ietekme_atkaribu-izraisosas-vielas_2016.pdf

• https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/40851/bernam-
atkariba-no-telefona-ka-atpazit-un-ko-darit

Jelgavas novada kontaktpersonas palīdzības saņemšanai:
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/sociala-joma/socialais-
dienests/
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