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Šis pētījuma ziņojums ir izstrādāts projekta "Mobilā programma jauniešiem" ietvaros. 

Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora 

uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

 

Materiāls ir atvērts un pieejams projekta vietnē www.mopyl.eu jaunatnes darbiniekiem, 

pedagogiem, pasniedzējiem, jauniešiem, izglītojamajiem, ieinteresētajām personām un 

cilvēkiem, kurus tas interesē. 
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IEVADS 

MoPYL projekts: Mobilā programma jauniešiem 
 

Neformālā izglītība ir plaši izmantots un intensīvi apspriests jēdziens jaunatnes jomā. Tas apzīmē 

vairākus galvenos mācīšanās principus, metodoloģijas un pieejas jaunatnes jomā, uzsverot 

izglītojamā iekšējo motivāciju, brīvprātīgu līdzdalību, līdzdalību demokrātiskā dzīvē un kritisko 

domāšanu. Ir plaši atzīts, ka neformālā izglītība jauniešiem sniedz unikālas mācīšanās iespējas 

ikdienā. Šī nozare atbalsta un koordinē bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītību visā neformālās 

izglītības jomā, vairojot jauniešu vispārējo un akadēmisko ieskatu un prasmes, kā arī spēju un 

vēlmi uzņemties atbildību par savu dzīvi un veicināt aktīvu pilsoniskumu.  

Tādējādi MoPYL projekta galvenais mērķis ir izstrādāt jaunu, inovatīvu, kvalitatīvu un efektīvu 

mobilo neformālās izglītības programmu jauniešiem, lai attīstītu viņu līderības, atbildības, 

pašmotivācijas prasmes un piederības sajūtu, kā arī pamata kompetences.  

Situācija Covid-19 ietekmē pēdējo gadu laikā ir radījusi plaisu jauniešu iesaistē sabiedriskajās 

aktivitātēs. Projekta komanda ir identificējusi vairākus iemeslus: motivācijas zudums, apātija, 

aizkaitināmība, izolācija no vienaudžiem un sabiedrības, kā arī uzmācīgas, negatīvas domas 

jauniešu vidū. Arvien vairāk jauniešu ikdienu pavada sociālajos tīklos un sociālajā pasaulē, gan 

mācoties, gan strādājot, gan pavadot laiku kopā ar vienaudžiem. Tas ir signāls, ka Covid-19 

ietekme ir radījusi milzīgu plaisu starp attiecībām, komunikāciju, sadarbību un līdzdalību 

sabiedriskajā dzīvē aktīva jauniešu pilsoniskuma veicināšanā (Picarela and Konle-Seidl, 2021). 

Projekta komanda saskata iespēju aizpildīt šo plaisu, stimulējot jauniešu potenciāla realizāciju ar 

atbilstošu iedrošinājumu un ar MoPYL, kas ne tikai atjaunotu motivāciju iesaistīties 

sabiedriskajās aktivitātēs, bet arī veicinātu līderības, atbildības, pašmotivācijas prasmes, kā arī 

piederības sajūtu. Šī projekta konsorciju veido organizācijas, kas aptver trīs nozares: sociālo, 

izglītības un reliģijas. Šajā ziņā projekta konsorcijs nodrošina ne tikai starpnozaru pieeju, bet arī 

projekta rezultātu pārnesamību. Mobilā programma izglītojamajiem jauniešiem ir plānota 

vienam mācību gadam, līdzīgi kā Latvijas, Spānijas un Rumānijas vispārējās izglītības iestādēs.  

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt jauniešu līderības, atbildības un pašmotivācijas prasmes, 

uzņemties atbildību, lai mācītu/vadītu nākamos jauniešu līderus, kā arī stiprināt jauniešu 

piederības sajūtu sociālajās kopienās. Projekta komanda to realizē, īstenojot viena mācību gada 

mobilo apmācības programmu, kas attīsta mūžizglītības pamatprasmes (a) lasītprasmi, b) 

valodu, c) personiskās, sociālās un mācību prasmes, d) kultūras izpratni un izpausmi), balstītu uz  
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deviņām kristīgajām pamatvērtībām: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, 

uzticamību, lēnprātību un atturību. 

Jaunatne, sociālās vērtības un kopiena 
 

Termins vērtība nozīmē "dziļi iesakņojušās, abstraktas orientācijas, kas palīdz vadīt, pamatot vai 

izskaidrot cilvēku viedokļus, attieksmi un rīcību" (Eiropas Pētniecības infrastruktūras konsorcijs 

- ESS ERIC, 2021, 6.-7. lpp.). Tādējādi tās palīdz paredzēt cilvēku uzvedības modeļus. Vērtības 

ietekmē sociālekonomiskie un kultūras faktori, un tās mainās sabiedrībās un laikmetos.  

Tāpēc, zinot sociālās grupas vērtību sistēmu, var ne tikai izprast tās uzvedību, bet, kas ir vēl 

interesantāk, arī ierosināt stratēģijas sociālajām pārmaiņām. 

Šajā ziņā Eiropas Sociālajā pētījumā iekļauta 21 punkta skala, lai novērtētu cilvēciskās vērtības; 

Švarca izstrādātā “Cilvēka vērtību skala” vai “Portreta anketa” (ESS ERIC, 2021).  

Izmantojot Eiropas sociālā apsekojuma datus, Miless analizēja, kā universālā vērtību orientācija 

palīdz izskaidrot attiecību uzvedību pret reliģiju, sociālo līdzdalību, ģimeni, godīgumu vai 

politisko līdzdalību 25 Eiropas valstīs (Miles, 2015 ESS ERIC, 2021:12-13). Visās šajās valstīs 

sociālā uzvedība, piemēram, tikšanās ar draugiem, vairāk atbilst vērtībām, kas saistītas ar dalību 

politiskajā aktīvismā un palīdzības sniegšanu citiem.  

Weckkroth un Keemppaiman (2016 in ESS ERIC, 2021:16-17) konstatēja, ka Austrumeiropas un 

Ziemeļeiropas valstīs vērtības ir mainījušās uz postmateriālistiskām vērtībām, piemēram, 

ekonomisko sniegumu, pašizpausmi, un reģionālās atšķirības ir nelielas. Savukārt Ibērijas pussalā 

vērtību sistēmas noteikšanā liela nozīme ir ekonomiskajiem aspektiem. Šie autori arī konstatēja 

lauku un pilsētu atšķirības šajās sistēmās, kur pilsētu iedzīvotāji vairāk sliecas uz atvērtību 

pārmaiņām, bet lauku iedzīvotāji - uz vērtību saglabāšanu.  

Vērtību sistēma veidojas kopš bērnības, un tās kritiskais punkts ir pusaudža vecums, kas ir 

pārejas posms starp bērnību un pieaugušo vecumu. Turpinot iesākto, Rudnevs un Vaudams 

(Rudnev, Vaudam, 2018 ESS ERIC, 2021:22-23) konstatēja, ka indivīdiem, kas novērtēti kā 

atvērtāki pārmaiņām (pašvirzība, prieks un patika), biežāk novērota riskanta uzvedība, 

piemēram, alkohola lietošana, savukārt tie, kam raksturīgas konservatīvas vērtības 

(konformisms, tradīcijas un drošība), retāk lieto alkoholu. 

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ ir būtiski novērtēt un strādāt ar jauniešu vērtībām, ņemot vērā, 

ka, no vienas puses, viņi ir uzņēmīgāki pret to apšaubīšanu un, no otras puses, kad viņi kļūst  
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pieauguši, viņu elastība mainīt šo vērtību sistēmu ir mazāka. Vērtību sistēma ir cieši saistīta ar 

līdzdalību sabiedrības dzīvē, kur svarīga loma ir primārajiem (ģimene) un sekundārajiem (skola, 

vienaudžu grupa, references personas, plašsaziņas līdzekļi) socializācijas faktoriem. 

Eiropas Jaunatnes Eirobarometra pētījums (Eiropas Komisija, 2018) liecina, ka 53 % dalībnieku 

(Eiropas jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem) pēdējā gada laikā vismaz reizi ir piedalījušies 

kādas organizācijas darbībā. Lielākā daļa no viņiem ir piedalījušies sporta klubu (29 %), jauniešu 

vai brīvā laika klubu (20 %) un kultūras organizāciju (15 %) pasākumos. 31 % bija piedalījušies 

brīvprātīgā darba aktivitātēs, tostarp tādās, kuru mērķis ir mainīt realitāti vietējā kopienā (69 % 

no tiem, kas bija brīvprātīgi darbojušies). Gandrīz trešdaļa (28 %) bija ieguvuši oficiālu sertifikātu 

par šo brīvprātīgo darbu. Piedalīšanās starptautiskos pasākumos bija mazāka (14 %).  Šī aptauja 

arī liecina, ka Eiropas jauniešu prioritātes ir prasmes (53 %), vide un klimata pārmaiņas (50 %) 

un nodarbinātība (42 %). Izglītība un prasmes ir visaugstāk novērtētā prioritāte visās valstīs.  

Pēc dzimuma vīrieši šādās organizācijās piedalās vairāk nekā sievietes (58 % pret 48 %). 15 gadu 

vecumā tikai 44 % ir piedalījušies šāda veida organizāciju aktivitātēs, bet 16-19 gadu vecumā šis 

rādītājs samazinās līdz 40 %. Daudz biežāk organizāciju aktivitātēs piedalās tie, kas ir bijuši 

brīvprātīgie (81 %, bet tikai 40 % no tiem, kas nav brīvprātīgie, piedalās organizāciju aktivitātēs). 

15 gadus vecie jaunieši ir bijuši sporta klubu dalībnieki (19%), jauniešu klubu vai brīvā laika 

organizāciju dalībnieki (13%), kultūras organizāciju dalībnieki (12%), politisko organizāciju 

dalībnieki (4%), dalībnieki organizācijās, kas sniedz ieguldījumu vietējā kopienā (7%) un vides 

organizāciju dalībnieki (8%). Tikai 12 % ir iesaistījušies brīvprātīgā darba aktivitātēs 15 gadu 

vecumā, bet to skaits ievērojami pieaug vecuma grupā no 16 līdz 19 gadiem (25 %). 

Šī projekta valstīs, proti, Latvijā, Spānijā un Rumānijā, to jauniešu īpatsvars, kuri nav nekādu 

organizāciju dalībnieki, ir augstāks par Eiropas vidējo rādītāju - 50% Spānijā, 58% Latvijā un 68% 

Rumānijā, bet ES-28 vidējais rādītājs ir 47%. Dalība jauniešu vai brīvā laika klubos vai kultūras 

organizācijās visās trijās valstīs ir mazāka par 20%. Mazāk nekā 10% ir iesaistīti organizācijās, 

kuru mērķis ir uzlabot vietējo kopienu dzīvi. Jauniešu līdzdalība brīvprātīgajā darbā visās trijās 

MoPYL projekta valstīs ir nedaudz zemāka par Eiropas vidējo rādītāju (31%), proti, 29% Spānijā, 

27% Rumānijā un 25% Latvijā. Rumānijā brīvprātīgā darba sertifikācija (oficiāla atzīšana) ir daudz 

augstāka nekā pārējās divās valstīs un Eiropas vidējais rādītājs (28%) (Rumānijā = 43%; Latvijā = 

29%; Spānijā = 27%). 
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Brīvprātīgā darba ietekme uz jauniešiem atspoguļojas ne tikai iedzīvotāju grupās, kurām jaunieši 

palīdz, bet arī pašos jauniešos, uzlabojot viņu mācību rezultātus, sociālās, kognitīvās un 

profesionālās prasmes. Tas uzlabo konfliktu risināšanas prasmes, līderības un pašvadības 

prasmes (Hernantes et al., 2020). Tā uzlabo pro sociālu uzvedību, kā arī attiecības ar  

pieaugušajiem un vienaudžiem, veicinot kopienas identitāti. Tas viss palīdz uzlabot jauniešu 

garīgo veselību, kas pēc COVID-19 pandēmijas ir ievērojami pasliktinājusies (Sarbu, 2022).  

Latvijā veiktā pētījumā, kurā tika aplūkotas 11.un 12.klases skolēnu vidū dominējošās vērtības, 

kā galvenās tika noteiktas mīlestība un labu un uzticamu draugu iegūšana (Levina, Mārtinsone, 

Mihailova, Gintere, 2015). Šajā darbā tika parādīta vērtību evolūcija dažādos analizētajos 

periodos. Ja 1994.gadā parādījās labi un uzticami draugi, mīlestība, veselība un laimīga ģimenes 

dzīve, tad 2007.gadā bija vērojama pāreja uz vērtībām, kas vairāk orientētas uz pašapziņu, un 

2010.gadā kā prioritāte parādījās ģimene, kam sekoja draugi, veselība, izglītība, karjera un 

visbeidzot brīvība. 

Rumānijā (Sarbu, 2021) ar reliģiozitāti saistītās vērtības ir saistītas ar ģimenes klimatu. Tiem 

pusaudžiem, kuriem bija labākas attiecības ar vecākiem, bija arī augstāks reliģisko vērtību līmenis 

gan ticības ziņā, gan dalībā reliģiskos pasākumos. Skatoties pēc dzimuma, meitenes uzrādīja 

augstākus ticības rādītājus, taču reliģiskus pasākumus apmeklēja mazāk nekā zēni. Jauniešiem 

no zemākas sociālekonomiskās vides bija vairāk reliģiskās pārliecības, bet viņi mazāk piedalījās 

reliģiskos pasākumos nekā jaunieši no turīgākām ģimenēm. 

Spānijā tika veikta aptauja par vērtībām jauniešu vidū vecumā no 15 līdz 29 gadiem, no kuriem 

45,9% sevi uzskata par ticīgiem (INJUVE, 2014). Dalībnieku vērtējumā galvenie labu pilsoņu 

raksturlielumi skalā no 1 līdz 7 bija iecietība pret citiem - tiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati (6,4), 

palīdzēšana cilvēkiem, kuri dzīvo sliktāk (6,3), nevairīšanās no nodokļu nomaksas (6,0), 

piedalīšanās sabiedriskās vai politiskās apvienībās, kur vidējais vērtējums tika iegūts 4,8. 

Pēc aptaujas datiem visaugstāk novērtētās iestādes ir NVO (6,1), bet viszemāk - katoļu baznīca 

(2,7) un politiskās partijas (2,3). Par vissvarīgākajiem aspektiem viņi uzskata ģimeni (88,8%), 

veselību (85,5%) un draudzību (79,3%), apsteidzot darbu (68%) un mācības (64,8%). Reliģija ir 

prioritāte tikai 6,4% jauniešu. 

Iepriekš tika veikts ļoti plašs pētījums par Spānijas pilsētu jauniešiem saistībā ar laika 

izmantošanu, vērtībām un riskantu uzvedību (Coma, 2003). Pētījumā kā galīgās vērtības, t.i., tas, 

ko uzskata par svarīgāko dzīvē (skalā no 0 līdz 10), ir minētas labas attiecības ģimenē (vidēji 8,76),  
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naudas pelnīšana (8,34) vai dzīvošana, neuztraucoties par to, ko cilvēki teiks (8,26). Kārtīga un 

morāla dzīve ir novērtēta ar 6,97 punktiem, darbība savas kopienas labā - ar 5,71 punktu. Rūpes 

par reliģiskiem vai garīgiem jautājumiem - tikai 3,16. No aptaujas dalībniekiem 8,5 % norādīja, 

ka ir praktizējoši katoļi, 47,4 % - nepraktizējoši katoļi, 1,7 % - citu reliģiju piekritēji, 20,2 % - 

agnostiķi un 7,4 % - ateisti. 

Attiecībā uz instrumentālajām vērtībām visaugstāko vērtējumu ieguva prieks (8,82), iecietība un 

cieņa pret citiem (8,74), godīgums un lojalitāte (8,49), atbildības sajūta (8,22), solidaritāte (8,07), 

pašpilnveides gars (8,04) un pūles darbā (8,03). Vidējā līmenī - labas manieres (7,88), iztēle un 

radošums (7,55), rūpes par savu ārējo izskatu (7,34), drosme un spēja uzņemties risku (7,18). 

Mazāk par 7 punktiem tika novērtēta apņēmība un neatlaidība (6,96), zinātkāre (6,76), laba 

naudas pārvaldība (6,62) un paklausība (6,15). Zem 5 punktiem bija interese par sociāliem vai 

politiskiem jautājumiem (4,71) un ar zemāko punktu skaitu - reliģiskā ticība (3,49). Pamatojoties 

uz šīm vērtībām, ir definēti astoņi jauniešu tipi: tikumīgie, asociālie, pret tradīcijām noskaņotie, 

nemotivētie, likumpārkāpēji, nenoteiktie, pozitīvi integrētie un brīvie materiālisti. 

Mērķi 
 

Šī pētījuma mērķis ir atspoguļot 13 līdz 15 gadus vecu jauniešu grupas vērtības projekta MoPYL 

ietvaros.  Šim nolūkam tika izvirzīti šādi uzdevumi: 

1) 1) Novērtēt jauniešu attieksmi saistībā ar četrām vērtībām: līderība, atbildība, 

pašmotivācija un piederības sajūta. 

2) 2) Novērtēt deviņu kristīgo pamatvērtību prioritāro secību dažādos kontekstos: izglītībā, 

brīvajā laikā un reliģijā. 

3) 3) Identificēt galvenos aspektus, kas jāiekļauj mobilajā programmā, kas ir galvenais 

projekta rezultāts, pielāgojoties jauniešu vērtībām un interesēm un ieinteresēto pušu 

viedokļiem. 

4) 4) Identificēt galvenos faktorus, kas veicina pusaudžu iesaistīšanos darbā ar vērtībām, 

brīvprātīgajā darbā un līderības veicināšanā. 

 
 

 



                                                                              

  

 8 

 

METODOLOĢIJA 

Dalībnieki 
 

Pētījuma izlasi veido 305 pusaudži vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kas saistīti ar trim MoPYL 

projektā iesaistītajām organizācijām: Krimuldas Evaņģēliski luterisko draudzi Latvijā (n=102), 

Skautu biedrību Rumānijā (n=101) un katoļu vispārizglītojošo skolu San Gabriel Spānijā (n=102). 

Dzimumu sadalījums bija samērā vienmērīgs - meitenes veidoja 52 %, bet zēni 48 % no kopējā 

skaita. 

Metodes 
 

Kā vispiemērotākā šim pētījumam tika izvēlēta jauktā metodoloģija, jo tā aptver gan 

kvantitatīvos aspektus (šajā gadījumā 13-15 gadus vecu jauniešu vērtības tiešā veidā ar aptaujas 

palīdzību), gan kvalitatīvos aspektus, ņemot vērā visu pētījumā iesaistīto ieinteresēto personu 

viedokli (Baran & Jones, 2019; Creswell & Plano, 2011). Pētījuma plānojums un tā 7 posmi 

parādīti 1.attēlā. 
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1.attēls. Jauktu metožu pētījuma grafiks. 

 

Vispirms tika izstrādāta četru sadaļu vērtību aptaujas anketa (pielikums A). Divas no tām (I un III 

daļa) bija balstītas uz Eiropas vērtību aptauju (Halman, 2001; Comas, 2003) ar nelielām 

izmaiņām, piemēram, pievienojot jautājumu par vērtību nozīmi sociālajos tīklos (kas tika 

uzskatīts par aktuālu mūsdienu jauniešu dzīvē) un izslēdzot jautājumu par apmierinātību ar 

seksuālo dzīvi, jo tas netika uzskatīts par atbilstošu dalībnieku vecumam un videi (reliģiskas 

kopienas). Abās daļās no 0 līdz 10 punktiem bija jānovērtē virkne vērtību, kas saistītas ar gala 

vērtībām (I daļa) un instrumentālajām vērtībām (III daļa).  

II daļa bija veltīta jautājumiem par aspektiem, kas saistīti ar jauniešu līdzdalību sociālajā un 

sabiedriskajā dzīvē, un tā tika izstrādāta ad hoc versijā šim pētījumam un atbilda MoPYL projekta 

mērķiem. Dalībniekiem bija jāizsaka savs viedoklis par 17 jautājumiem par jauniešu lomu 

sabiedrībā, brīvprātīgo darbu, neformālo apmācību, izmantojot 4 punktu Likerta skalu no "pilnīgi 

nepiekrītu" līdz "pilnīgi piekrītu". Šeit uzdoto jautājumu mērķis bija noskaidrot šādus aspektus:  

jauniešu loma sabiedrībā, viņu attieksme pret neformālo izglītību, solidaritāti un brīvprātīgo 

darbu, līderības prasmes, atbildība un pašmotivācija, kā arī piederības sajūta. 

Pēdējā sadaļā (IV daļa) jauniešiem bija jāsarindo deviņas kristīgās pamatvērtības, kas ir projekta 

MoPYL bāze, pēc to nozīmīguma. 

Šīs aptaujas rezultāti tika izmantoti trīs heterogēnu un līdzsvarotu fokusa grupu diskusijās, kas 

tika veiktas projekta II posmā. Katrā fokusa grupā piedalījās 6 personas, nosakot, ka vēlama 

vienlīdzība, atlasot trīs vīriešus un trīs sievietes, ar dažādu vecumu un profiliem (izglītība, 

personīgās un profesionālās gaitas u.c.) un ar kopīgu virzību (pielikums B). Katrā no tām bija 

jāaptver sekojoši profili: 

 1 pamatskolas, vidusskolas vai profesionālās izglītības skolotājs. 

 1 sociālais darbinieks. 

 1 neformālās izglītības darbinieks. 

 1 brīvā laika/neformālās izglītības organizācijas vadītājs vai vadošs darbinieks. 

 1 jaunietis, kas iesaistīts sociālā brīvprātīgā darba pasākumos. 

 1 kristīgo vērtību eksperts. 
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Datu analīze 
 

Kvantitatīvie dati (I posms) tika analizēti, izmantojot statiskas procedūras. Tika veikta vispārēja 

datu aprakstošā analīze, kā arī specifiska aprakstošā analīze, izmantojot Likerta skalu vai mainīgo 

lielumu kārtas diagrammas. Lai izpētītu saistību starp dažādiem anketā apkopotajiem 

mainīgajiem lielumiem - dzimums un valsts, tika izmantoti kārtas regresijas modeļi. Visas 

analīzes tika veiktas, izmantojot R programmatūras (4.2.0 versija) un clickR (0.8.0 versija), Likerta 

(1.3.5 versija) un ordinālās (2019.12-10 versija) pakotnes. 

Satura analīze ir "pētniecības metode, kuras mērķis ir no noteiktiem datiem formulēt 

reproducējamus un derīgus secinājumus, ko var piemērot to kontekstam" (Krippendorf, 1997, 

C. Fresno, 2017:50). Šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka analīze tika veikta trīs ļoti atšķirīgos 

kontekstos, tika nolemts iepriekš izstrādāt analīzes dimensijas, lai pēc tam tajās klasificētu 

dažādās debatēs identificētās satura vienības. Analizējamās dimensijas bija šādas: 

- Svarīgas lietas jaunieša dzīvē. 

- Jauniešu loma sabiedrībā. 

- Jauniešu personīgās vērtības. 

- Kristīgās vērtības un jauniešu pozicionēšana. 

- Iekļaušanās pieaugušo dzīvē. 

- Brīvprātīgā darba veicināšana jauniešos. 

- Pārnese uz projekta nodarbībām. 

REZULTĀTI 

Aptaujas rezultāti 
 

Projekta MoPYL datu bāzi sastāda 305 dažādu indivīdu novērojumi. Šie indivīdi saņēma anketu 

ar četrām dažādām sadaļām par dzīvesveidu un vērtībām. No šīs anketas tika izveidota datubāze 

ar 62 mainīgajiem lielumiem, kurā tika iekļauta arī dalībnieka valsts un dzimums. Lielākā daļa 

mainīgo lielumu ir kārtas. Šīs analīzes mērķis ir aprakstīt jauniešu dzīvesveida un vērtību modeļus 

trīs pētītajās valstīs, kā arī salīdzināt atšķirības starp jauniešiem no dažādām valstīm vai 

dažādiem dzimumiem.  

Galīgo vērtību (svarīgāko lietu dzīvē) rezultāti visiem dalībniekiem liecina, ka liela nozīme ir 

labām attiecībām ģimenē, kam seko cieņpilna un morāla dzīve, panākumi darbā, cieņa pret  
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autoritātēm un daudz draugu un paziņu. Otrajā vietā ierindojas vēlme dzīvot brīvi pēc saviem 

ieskatiem, iegūt labu izglītību, nopelnīt naudu un piedalīties savas kopienas uzlabošanā.  

Visbeidzot, viszemāk vērtētās bija saistība ar reliģiskiem vai garīgiem jautājumiem, interese par 

politiku vai daudzu sekotāju iespējamība sociālajos plašsaziņas līdzekļos. 

 

2.attēls. Piekrišanas pakāpes atspoguļojums katram no aptaujas I daļas jautājumu apgalvojumiem 

(galīgās vērtības). Atbildes uz jautājumu: Atbildot uz jautājumu: "Attiecībā uz turpmāk uzskaitītajiem 

tematiem novērtējiet to nozīmīgumu skalā no 1 līdz 10, kur 1, jūsuprāt, ir vismazsvarīgākais, bet 10 - 

vissvarīgākais”. 

1.tabulā ir parādīti dati (vidējā vērtība un standartnovirze) katrā valstī ar būtiskām atšķirībām 

starp trim iesaistītajām valstīm. Ja Latvijā un Spānijā ģimene un darbs ir svarīgākie aspekti, tad 

latviešiem trešais aspekts ir morālā dzīve, bet spāņiem - naudas pelnīšana. Tomēr Rumānijas 

dalībnieki visos aspektos sniedza īpaši zemus vērtējumus, nesasniedzot pat 6 punktus. Tomēr 

trīs visaugstāk vērtētie aspekti Rumānijā ir draugi, reliģija un brīvība dzīvot pēc saviem ieskatiem. 

1.tabula. Galīgās vērtības katrā valstī. 

APGALVOJUMS Latvija Rumānija Spānija 

Panākumi darbā 7.2 (1.77) 5.26 (2.83) 8.43 (1.57) 

Labas attiecības ģimenē 8.79 (1.86) 5.63 (2.97) 8.9 (2.03) 
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Ir daudz draugu un paziņu 7.12 (2.33) 5.87 (2.91) 7.09 (2.03) 

Dzīvot tā, kā katram patīk, nedomājot par to, ko 
teiks citi 

6.98 (2.69) 5.77 (2.76) 7.97 (2.28) 

Piedalīties savas apkaimes, pilsētas vai kopienas 
uzlabošanā 

5.68 (2.3) 5.43 (2.94) 6.02 (2.24) 

Interese par politiskiem jautājumiem 4.08 (2.38) 5.43 (2.65) 4.77 (2.52) 

Interese par reliģiskiem vai garīgiem 
jautājumiem 

4.68 (2.94) 5.91 (2.95) 4.15 (2.37) 

Labas kultūras un profesionālās izglītības 
iegūšana 

6.25 (2.33) 5.43 (2.75) 7.48 (1.98) 

Naudas pelnīšana 5.63 (3.22) 5.63 (2.6) 8.34 (1.78) 

Autoritāšu respektēšana 6.54 (2.39) 5.57 (2.84) 8.11 (2) 

Cilvēka cienīgas un morālas dzīves dzīvošana 7.35 (2.13) 5.19 (2.77) 8.05 (2.06) 

Daudz sekotāju un "patīk" atzīmju sociālajos 
tīklos 

4.68 (2.83) 5.42 (2.76) 3.38 (2.56) 

 

Ar instrumentālajām vērtībām saistītās (aptaujas III daļā mērāmās) vērtības, kas ir instrumentu 

kopums, lai attīstītu atbilstošas prasmes, piemēram, līderību, atbildību, pašmotivāciju un 

piederību, ir attēlotas 3.attēlā. Kopumā augsts atbalsta līmenis ir visiem priekšlikumiem, 

izņemot līderību (63 %), interesi par sociāliem vai politiskiem jautājumiem (61 %) vai reliģisko 

ticību (51 %). Starp visvairāk atbalstītajiem bija pašmotivācija (81 %), apņēmība un neatlaidība 

(81 %), prieks (81 %), godīgums un lojalitāte (80 %), kā arī fiziskais izskats (80 %). 
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3.attēls. Piekrišanas pakāpes atspoguļojums katram no apgalvojumiem, kas minēti aptaujas III daļas 

jautājumos. Atbildot uz jautājumu "Novērtējiet no 1 līdz 10 (no zemākās līdz augstākajai vērtībai), cik 

svarīgi jums ir šādi dzīves aspekti”. 

 

Grupējot pēc vērtībām, 2.tabulā ir parādīti rezultāti katrā valstī instrumentālo vērtību izteiksmē. 

Latvijā visaugstāko vidējo punktu skaitu ieguva pašmotivācija (8,2), kam seko atbildība (7,8) un 

līderība (7,6). Viszemākais rādītājs bija piederība - 6,9 punkti. Rumāņi jau atkal sniedza daudz 

zemākus punktus nekā abas pārējās valstis, un visas pozīcijas bija līdzīgā līmenī no 5,5 līdz 5,6. 

Visbeidzot, Spānijā visaugstāko punktu skaitu ieguva atbildība (8,5) un pašmotivācija (8,3), kam 

seko līderība (7,8) un piederība (7,3).  
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2.tabula. Instrumentālās vērtības, kas sagrupētas pēc konstrukcijām. 

APGALVOJUMS Latvija Rumānija Spānija 

Līderība    

 Neatkarība, autonomija 7.78 (2.09) 5.12 (2.94) 8.26 (1.67) 

 Tolerance un cieņa pret citiem 7.91 (1.81) 5.55 (2.78) 9.11 (1.31) 

 Drosme, spēja uzņemties risku 7.93 (1.83) 5.92 (2.78) 8.11 (1.79) 

 Līderība 7.17 (1.85) 5.45 (2.64) 5.95 (2.46) 

Atbildība    

 Pūles darbā 7.12 (2.19) 5.19 (2.94) 8.75 (1.58) 

 Atbildības sajūta 8.05 (1.75) 5.17 (2.79) 8.71 (1.41) 

 Labas manieres 7.86 (2.00) 5.77 (2.91) 8.76 (2.07) 

 Apņēmība un neatlaidība 8.22 (1.59) 6.09 (3.06) 7.87 (2.02) 

Pašmotivācija    

 Spēja priecāties 8.72 (1.81) 5.5 (2.81) 9.03 (1.44) 

 Pašpilnveidošanās gars 8.72 (1.33) 5.36 (2.88) 8.63 (1.55) 

 Zinātkāre 7.63 (1.81) 5.55 (2.97) 7.33 (2.04) 

 Iztēle, radošums 7.91 (1.74) 5.78 (2.85) 7.79 (2.02) 

 Jūtas motivēts 8.25 (1.81) 5.84 (2.88) 8.66 (1.84) 

Piederības sajūta    

 Solidaritāte 6.93 (2.07) 5.56 (2.76) 7.9 (1.72) 

 Godīgums, lojalitāte 8.59 (1.59) 5.45 (2.76) 8.89 (1.48) 

 Paklausība 6.69 (2.25) 5.77 (2.97) 8.06 (1.66) 

 Interese par sociāla vai 
politiska rakstura 
jautājumiem 

5.96 (2.31) 5.76 (2.69) 6.21 (2.65) 

 Reliģiskā ticība 5.79 (2.81) 5.46 (2.88) 4.86 (2.85) 

 Sajūta, ka esmu daļa no 
kopienas 

7.65 (2.17) 5.96 (3.08) 8.06 (1.92) 

Materiālās vērtības    

 Rūpes par savu fizisko izskatu 8.95 (7.06) 5.5 (2.85) 7.76 (1.91)  

 Spēja pārvaldīt naudu, 
uzkrājumus 

7.63 (1.95) 5.33 (2.83) 8.34 (1.74)  
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Skatoties pa pozīcijām, Latvija izceļ rūpes par fizisko izskatu (8,95), spēju priecāties un sevis 

pilnveidošanu (8,72), godīgumu, lojalitāti (8,59), motivāciju (8,25), mērķtiecību un neatlaidību 

(8,22) kā arī atbildības sajūtu (8,05). Rumāņi savukārt vairāk vērtē mērķtiecību un neatlaidību 

(6,09), kopienas daļu (5,96), drosmi un riska uzņemšanos (5,92), motivāciju (5,84). Spāņiem 

augstākos punktus sastāda iecietība un cieņa (9,11), spēja izbaudīt (9,03), godīgums, lojalitāte 

(8,89), labas manieres (8,76) un piepūle darbā (8,75). 

II daļā tika izvērtēta jaunatnes loma sabiedrībā, Likerta skalā atbildot uz dažādiem 

apgalvojumiem (4.attēls).   

 

4.attēls. Apgalvojumu pakāpju attēlojums katram no apgalvojumiem, kas izteikti anketas II daļas 

jautājumos Likerta skalā 4 punktu robežās no pilnībā nepiekrītu (1) līdz pilnībā piekrītu (4). 
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Dažādie elementi ir balstīti arī uz projekta galvenajām koncepcijām, kā parādīts 3.tabulā, šoreiz 

pamatojoties uz to, ko jaunieši domā par citiem, un kā viņi uztver citu viedokli par jauniešiem 

(t.i. sevi).  

3.tabula. Jaunatnes loma sabiedrībā katrā valstī [(1 min.-4 max); * apgrieztais vienums]. 

APGALVOJUMS Latvija Rumānija Spānija 

Līderība    

Jaunieši pievieno vērtību savai kopienai 3.03 (0.54) 2.6 (1.18) 3.08 (0.71) 

Jaunieši ir nobažījušies par savu nākotni 2.33 (0.67) 2.37 (1.09) 3.52 (0.58) 

Jaunieši var būt paraugs jaunākajām paaudzēm 3.04 (0.7) 2.56 (1.09) 2.77 (0.81) 

Atbildība    

Kopumā sabiedrība jauniešus maz vai nemaz 
neuzskata par atbildīgiem* 

2.66 (2.09) 2.35 (1.1) 2.83 (0.83) 

Kopumā sabiedrība jauniešus maz vai nemaz 
neuzskata par cieņpilniem* 

2.69 (0.72) 2.44 (1.09) 2.7 (0.71) 

Kopumā sabiedrība uzskata, ka jaunieši ir 
vardarbīgi* 

2.27 (0.8) 2.46 (1.1) 2.36 (0.82) 

Jauniešiem rūp citi 2.89 (0.67) 2.39 (1.12) 3.13 (0.61) 

Pašmotivācija    

Jaunieši ir apņēmības pilni 3.07 (0.6) 2.48 (1.12) 2.85 (0.58) 

Būt brīvprātīgajam nozīmē dot sevi citiem, bet arī 
iegūt vērtīgas zināšanas 

3.05 (0.57) 2.54 (1.19) 3.26 (0.56) 

Būtu interesanti, ja brīvprātīgajā darbā tiktu iesaistīts 
lielāks skaits jauniešu 

3.07 (0.65) 2.39 (1.09) 3.2 (0.6) 

Piederības sajūta    

Kopumā sabiedrība jauniešus uzskata par 
savtīgiem* 

2.46 (0.79) 2.65 (1.14) 2.43 (0.82) 

Kopumā sabiedrība uzskata, ka jaunieši maz 
piedalās solidaritātes pasākumos un/vai 
brīvprātīgajā darbā* 

2.46 (0.68) 2.59 (1.07) 2.84 (0.74) 

Mēs, jaunieši, vēlamies labāku sabiedrību 3.24 (0.69) 2.46 (1.04) 3.41 (0.62) 

Brīvprātīgais darbs veicina labāku sabiedrību 2.99 (0.64) 2.52 (1.15) 3.13 (0.61) 

Transversālie temati    

Jaunieši uzvedas atbilstoši kristīgajām vērtībām 2.1 (0.7) 2.67 (1.09) 1.99 (0.75)  

Tikai ar formālo (vispārizglītojošo) izglītību var 
apgūt galvenās prasmes un zināšanas nākotnei* 

2.34 (0.75) 2.5 (1.15) 1.92 (0.87)  
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Iegūt atbilstošas zināšanas un pieredzi nākotnei 
iespējams, piedaloties kultūras, sporta, reliģiskās 
aktivitātēs u.c. 

3.03 (0.65) 2.46 (1.11) 3.36 (0.56)  

 

Visbeidzot, anketas IV daļa noskaidroja jauniešu viedokli par deviņām kristīgajām 

pamatvērtībām, aicinot tās sakārtot prioritārā secībā. 5.attēlā parādīts rangu sadalījums katrai 

vērtībai.  

       

5.attēls. Ranga sadalījuma novērtējums katrai no 9 pētītajām vērtībām (no 1 — pirmā līdz 9 — pēdējai). 

 

6.attēlā ir parādīta katras vērtības un valsts vidējā pozīcija, kur centram tuvākās vērtības ir 

visatbilstošākās, bet vistālāk esošās vērtības ieguvušas zemāku novērtējumu. Varēja redzēt, ka 

Latvijas dalībnieki ir tuvāk Pamatvērtību centram, savukārt rumāņi ir diezgan tuvu tādām 

vērtībām kā Prieks, Mīlestība un Miers, bet tālāk no Labestības, Pacietības un Labestības. 

Spānijas dalībnieki ir tuvāk rumāņiem, ar nedaudz lielāku nobīdi mīlestībā, priekā un mierā. 

X4. Uzticamība

X4. Lēnprātība

X4. Labprātība

X4. Prieks

X4. Laipnība

X4. Mīlestība

X4. Pacietība

X4. Miers

X4. Atturība
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6.attēls. Kristīgo pamatvērtību raksturojums katrā valstī. 

Noslēdzot šo sadaļu, siltuma kartē (eng. Heatmap) ir parādītas atšķirības pēc valsts un dzimuma 

visiem mainīgajiem lielumiem, parādot trīs atšķirīgus modeļus (7.attēls). Tāpēc ir svarīgi ņemt 

vērā šos rezultātus ne tikai, veidojot mobilās programmas plānus (vispārējie rezultāti), bet arī 

pielāgojot tos katram ieviešanas kontekstam (rezultāti katrā valstī). Šo modeļu nozīmība ir vērsta 

vairāk uz valsti nevis dzimumu. 

0
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3

4

5
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7

Mīlestība

Prieks

Miers

Pacietība

Laipnība

Labestība

Latvija Rumānija Spānija



 
 

 

    

7.attēls. Siltuma karte (eng. Heatmap), kas parāda katra mainīgā lieluma intensitāti (no 10 līdz -10). Teksta atšifrējumu skatieties pielikumā D. 

 



 
 

Fokusa grupu rezultāti 
 

4.tabulā ir apkopotas trīs fokusa grupu diskusijas, ļaujot aptaujas novērtējumā iekļaut 18 

ieinteresēto pušu viedokļus no trīs dažādām valstīm un, pamatojoties uz viņu zināšanām un 

pieredzi, identificēt iespējas integrēt mācīšanos MoPYL mācību programmā. Tabula ir 

strukturēta pēc dimensijām (krāsā), noteiktām satura vienībām un citātiem no tulkojuma, lai 

ilustrētu, par ko ir runa.  

4.tabula. Trīs fokusa grupu satura analīze. 

Nozīmīgi raksturlielumi jaunieša dzīvē 
 

Pārsteidzošas jauniešu atbildes 

Dažādās grupās rezultāti par jauno respondentu 
galīgajām vērtībām bija pārsteigums, jo pastāvēja 
uzskats, ka viņi tieksies uz mazāk tradicionālām 
vērtībām. 

‘Mani pozitīvi pārsteidza tas, ka jaunieši 
vēlas dzīvot tā, kā paši vēlas, nedomājot par to, ko 
par to teiks citi’ (RO01) 

‘Mani ļoti pārsteidza, ka jaunieši tik 
augstu vērtē attiecības ģimenē, godīgumu un sevis 
pilnveidošanu’ (LV01) 

‘Vēlos uzsvērt, ka ģimenisko attiecību 
nozīme jauniešu vidū man bija patīkams 
pārsteigums’ (LV06) 

‘…Pārsteidzošs ir arī tas fakts, ka sociālie 
mediji ierindojušies 10.vietā, jo jaunieši, ar kuriem 
es strādāju, daudz laika pavada tiešsaistē’ (RO02) 

Vērtību sistēma 

Atbildes liecina, ka jauniešiem, neskatoties uz 
jaunību, ir spēcīga vērtību sistēma. Tomēr divi 
kritiski viedokļi atspoguļo, ka: 1) iespējams, šīs 
vērtības ir nozīmīgas tikai analizētajās grupās, bet 
ne vispārējā līmenī; un 2) nedrīkst izslēgt sociālās 
vēlamības neobjektivitāti, jo jaunieši zina, ko no 
viņiem sagaida attiecībā uz šiem jautājumiem. 
 
Turklāt mainīgajā sabiedrībā izceļas arī šīs vērtību 
sistēmas dinamiskums. Vērtību sistēma (dzīvē 
svarīgas lietas) ir atkarīga arī no pusaudžu 
izcelsmes, jo viņu vērtību skala tiek ietekmēta jau 
no ļoti agra vecuma. 
 
Dalībnieku kopējais viedoklis ir pozitīvs par to, cik 
liela nozīme tiek piešķirta pamatvērtībām. 

‘Kā sociālais darbinieks esmu ļoti 
gandarīts, ka aptaujas rezultāti liecina, ka mūsu 
jauniešu vērtību sistēma ir uz stabila pamata’ 
(LV02)  

“… Bet, kad es izeju atklātā sabiedrībā, es 
kaut kā zaudēju šo sajūtu un nevaru redzēt visas 
ziņojumā minētās pozitīvās vērtības. Tur es redzu 
vairāk bezatbildības nekā atbildības’ (LV03) 

‘14-15 gadus veci jaunieši ir gudri un 
konkrētajā gadījumā atbildot uz jautājumiem zina, 
ko mēs sagaidām. Jāņem vērā, ka starp atbildēm ir 
smalka robeža, un mums tās attiecīgi jāinterpretē’ 
(RO04) 

‘…pat ja es kopumā piekrītu ziņojuma 
secinājumiem, tie ir ļoti dinamiski un daudz 
mainās no paaudzes uz paaudzi’ (RO03) 

‘Kas attiecas uz kristīgajām vērtībām, 
tāpat kā citas lietas dzīvē, tās laika gaitā var spēcīgi 
mainīties. Šajā gadījumā un šajā vecumā Prieks ir 
diezgan normāla īpašība, esot topā. Mums ir 
jāpārliecinās, ka laika gaitā visas vērtības ir labi 
līdzsvarotas’ (RO03) 
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‘Jauniešu vidū ir daudz atšķirību atkarībā 
no viņu izcelsmes, skolas, kurā tie mācās un no 
kādas ģimenes viņi nāk’ (RO06) 

‘Vēl viens nozīmīgs fakts ir tas, ka viņi 
vēlas labāku pasauli’ (LV04) 

Ģimenes atbilstība 

Redzams, ka ģimenei joprojām ir īpaši nozīmīga 
loma atbilstoši pētījumā iesaistīto jauniešu 
rādītājiem, neskatoties uz to, ka pusaudžu vecums 
ir posms, kurā tradicionāli notiek zināma 
attālināšanās no ģimenes.  
 

‘Vērtēt ģimeni ar numuru 1 ir laba lieta, 
jo cilvēki ir sociāli indivīdi. Diemžēl kopiena ir 
atstāta novārtā’ (RO02) 

Situācija pēc pandēmijas 

Dažas no pārdomām bija saistītas ar ļoti grūtajiem 
laikiem, ar ko jaunieši saskārās COVID-19 laikā, 
kad īpaši tika ietekmētas sociālās attiecības. 

Tiek uzsvērts, ka jaunieši pēdējās desmitgadēs 
kļūst aizvien neatkarīgāki, kas kopumā ir labi, taču 
tas ļoti ietekmē viņu psiholoģisko veselību. 

 

‘Svarīgākais, ko pamanīju, ir tas, ka 
jaunieši nav zaudējuši spēju priecāties un izjust 
prieku, lai gan pēdējie pāris gadi ir raisījuši 
vientulību’ (LV04) 

‘Tā ir prioritāte; tas ir vēl viens posms, kas 
jāiziet, lai sasniegtu briedumu’ (SP02). 

Jauniešu loma sabiedrībā 
 

Atbildība pretstatā bezatbildībai 

Šajā kontekstā atraisījās diskusija par to, cik liela 
nozīme ir atbildībai un dzīvošanai tā, kā cilvēks 
pats vēlas, neatkarīgi no tā, ko par to saka citi. 

‘Jaunieši uzskata sevi par atbildīgiem 
saistībā ar notikumiem sabiedrībā, un viņiem ir 
spēcīga motivācija veidot labāku sabiedrību’ 
(RO01) 

‘…Apgalvojot, ka ikviens var darīt, ko 
vēlas, jaunieši par sevi veido bezatbildīgu indivīdu 
priekšstatu’ (LV01) 

‘Jaunieši norāda, ka viņu pamatvērtības ir 
ģimene, panākumi skolā, ko plašāk varam tulkot 
vai skaidrot kā izglītību, un brīva personība, kas 
rīkojas saskaņā ar sevi, neatkarīgi no tā, ko saka 
citi. Un, ja viņi to vēl nedara, viņi vismaz tiecas uz 
to. Tā ir laba ziņa’ (LV02) 

Būt par paraugu un padomdevēju 

Divas no trim fokusa grupām uzsver, cik svarīga ir 
vadība pusaudžu vecumposmā, lai kļūtu par 
paraugu citiem. 
 

‘Ja jauniešus vada, viņi ir paraugs 
nākamajām paaudzēm, bet, ja viņi attīstās tikai 
savā lokā - bez kāda pieaugušā vadības, viņi kā 
paaudze šķiet pazuduši’ (LV03) 

Pieaugušo viedoklis par jauniešu lomu 

Kopumā pētījumā iesaistītie jaunieši daudz 
pozitīvāk vērtē jaunatni, tās sociālo vērtību un 
pozitīvāk raugās uz nākotni, nekā, viņuprāt, no 
viņiem sagaida pieaugušie. Šis zemais 
novērtējums nozīmē, ka daudzos gadījumos, 
pieņemot lēmumus, kas viņus ietekmē, jauniešus 
neņem vērā, un tas vienlīdz attiecas uz visām trim 
iesaistītajām valstīm. 
 

‘Jaunieši novērtē savu lomu sabiedrībā, 
viņiem tā ir svarīgāka par to, ko par viņiem domā 
pieaugušie’ (LV04) 

‘Jaunieši koncentrējas uz atbalstu 
sabiedrībai: palīdzība, atbalsts, brīvprātīgais 
darbs, ietekme ilgtermiņā, kas ir ļoti pozitīva lieta’ 
(RO04) 

‘...protams, jaunieši dod savu 
ieguldījumu, un viņi dod lielu ieguldījumu, bet 
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Jaunieši vēlas sēdēt pie sarunu galda, un viņi vēlas, 
lai viņu viedokli sadzirdētu. Kā parādīja aptauja, 
jaunieši jūt savu ieguldījumu sabiedrībā, bet 
sabiedrība viņu lomu nenovērtē. 
 
Tiek izvirzīta hipotēze, ka jauniešiem, kuri piedalās 
brīvprātīgajā darbā vai kopienas uzlabošanas 
pasākumos, var būt labāks priekšstats par to, kā 
pieaugušie viņus vērtē. 

bieži vien viņiem netiek dota ne iespēja, nedz 
balsstiesības’ (SP05) 

‘Taču skumji, ka gandrīz puse aptaujāto 
jauniešu pieaugušo acīs sevi novērtē pārāk zemu. 
Iespējams, ka tie ir tie jaunieši, kuri regulāri 
nepiedalās sabiedriskās aktivitātēs skolā vai 
vietējā kopienā un neveic brīvprātīgo darbu. 
Savukārt tie, kas to dara, dod ieguldījumu 
sabiedrībā un attiecīgi novērtē sevi’ (LV02) 

 

Nākotne 

Digitālajā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, 
informācijas, ar ko saskaras jaunieši, dažkārt ir 
pārāk daudz (tostarp viltus ziņas).  
 
Plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli var attēlot 
jauniešus kā egoistiskus un vardarbīgus, kas, pašu 
skatījumā, var novest pie egoistiskas un 
vardarbīgas uzvedības. 
 
Šķiet, ka viņi kā nākošie pieaugušie arvien vairāk 
apzinās šīs situācijas un to ietekmi. 
 

‘Jaunieši uzskata, ka sabiedrība un 
kopiena viņus uzskata par egoistiem un 
vardarbīgiem, un tas var novest tieši pie tā. Turklāt 
šajā posmā jaunieši ir pārejas posmā un sāk domāt 
par savu nākotni’ (RO02) 

‘Jauniešiem ir vissvarīgākā loma 
sabiedrībā, jo pēc dažiem gadiem viņi būs jaunie 
pieaugušie un ietekmēs visu cilvēku ticību. Labā 
lieta ir tā, ka viņi ir sāk kļūt apzinīgi, un ar labām 
norādēm lietas var uzlaboties’ (RO03) 

Youth personal values 
 

Panākumi skolā 

Lai gan dalībnieki apzinās, cik svarīgi ir labi 
mācīties skolā, viņi negatīvi vērtē to, ka prioritāte 
tiek piešķirta sekmēm un rezultātiem, nevis 
mācībām, vai arī visbiežāk atzīto skolas panākumu 
definīciju, proti, atzīmēm, neņemot vērā to, ka 
skola ir fiziskas, garīgas un sociālas eksistences 
vieta, kur tiek apgūtas daudzas un dažādas 
prasmes un kompetences. 
 
Būtu vairāk jāpievērš uzmanība tam, ko jaunieši 
uzskata par panākumiem skolā. Pirmās trīs 
vērtības, ko uzsver jaunieši, iespējams, nevar 
apgūt tikai ar formālās izglītības satura palīdzību 
vien. 
 

‘Mani sarūgtināja tas, ka jaunieši vairāk 
koncentrējas uz panākumiem skolā, nevis uz jaunu 
zināšanu iegūšanu, jo panākumi un zināšanas nav 
viens un tas pats’ (LV01) 

Hedonistiskās vērtības 

Latvijas grupā viena no dalībniecēm uzskata, ka 
tādu vērtību sasniegtajam vērtējumam kā 
piemēram, ambīcijām un motivācijai, tāpat arī 
citām vērtībām, vajadzētu būt augstāk prioritāšu 
sarakstā. Tomēr, kā redzams rezultātu sadalījumā 
pa valstīm, šī vērtība Latvijā patiesībā tiek vērtēta 
augstāk nekā citās valstīs. 
 
Posmā starp bērnību un pieaugušo vecumu prieks 
ir viena no svarīgākajām personīgajām vērtībām. 

‘Neliels mīnuss šķiet fakts, ka fiziskais 
izskats ir tikai pēc top vērtībām, kam, manuprāt, 
vajadzētu būt starp top vērtībām. Un arī 
motivācija un ambīcijas, manuprāt, varēja tikt 
novērtētas augstāk’ (LV04) 

‘Dzīves vērtības kopumā ietekmē citi 
līdzcilvēki, piemēram, ģimene un draugi, bet 
prieks, ka spēj izbaudīt to, kas pārsteidz’ (RO01) 

‘Jaunieši iegulda daudz enerģijas, lai labi 
pavadītu laiku, viņu ārējais izskats ir viena no 



                                                                              

  

 
3 

Tas atbilst arī attīstītajām sabiedrībām, kurās, 
šķiet, pieaug prieks, baudīšana un reālas vai 
fiktīvas laimes publiska demonstrēšana. Tāpēc 
pārsteidz zemais sociālās atzīšanas novērtējums 
tīklos, lai gan tā varētu būt neobjektīva atbilde. 
 
Tiek apgalvots, ka, iespējams, vērtības kopš tā 
laika nav tik ļoti mainījušās, taču iespējams, ka 
mēs, pieaugušie, vienkārši neatceramies, kādas 
bija mūsu intereses, kad bijām pusaudži. 
 

svarīgākajām lietām dzīvē, jo īpaši tāpēc, ka citi 
draugi un biedri viņus varētu apsmiet’ (RO06) 

‘Vērtību saraksts laika gaitā nav tik ļoti 
mainījies, dažkārt problēma ir tā, ka mēs 
neatceramies, kādas bija mūsu prioritātes, kad 
paši bijām šajā vecumā, vai arī vēlamies 
jauniešiem ieteikt savas pašreizējās vērtības’ 
(SP02) 

Kristīgās vērtības un jauniešu nostāja 
 

Pamatvērtību prioritāšu noteikšana 

Iespējams, visgrūtākais uzdevums dalībniekiem 
bija sarindot deviņas kristīgās pamatvērtības. 
Diskusijā jauniešu izdarītā izvēle tika vērtēta 
pozitīvi. 
 
Debatēs atkal parādījās individuālisms un 
hedonisms, dodot priekšroku tādām vērtībām kā 
prieks uz kopienas vērtību rēķina. 
 
 

‘Ļoti apsveicami ir tas, ka viņi uzskata, ka 
prieks, mīlestība un uzticība ir ļoti svarīgi’ (LV01) 

‘Prieka vērtība parāda, ka no dažādajām 
perspektīvām, ko aplūko fokusa grupu dalībnieki, 
arī tas ir ļoti pozitīvs’ (LV03). 

‘Prieks ir atzīmēts pirmajā vietā, 
savukārt lēnprātība ierindota 9.pozīcijā, un tas 
atspoguļo tendenci koncentrēties uz personīgo 
prieku, nevis uz kopienas labklājību’ (RO01) 

‘Sabiedrībā notiek vispārējas pārmaiņas, 
jo cilvēki vairāk koncentrējas uz savu laimi, nevis 
uz citiem, un jaunā paaudze pārņem šo 
ieradumu’ (RO02) 

Vērtības un dzīves prasmes 

Grupu diskusijā kristīgās vērtības tiek saistītas ar 
projektā attīstāmajām dzīves prasmēm: līderību, 
atbildību, motivāciju un piederību. 
 
Spānijas grupa uzsvēra, ka pie šīm vērtībām 
pieaugušiem apzinīgi ir jāstrādā kopā ar 
pusaudžiem, lai viņi justos kā galvenie un justu, 
ka viņu viedokli novērtē un ņem vērā. 

‘Man bija liels prieks lasīt, ka, lai arī viņi 
neapzinās, ka, piemēram, prieks ir kristīga 
vērtība, galvenās jauniešu dzīves vērtības tomēr 
balstās uz šīm 9 kristīgajām vērtībām’ (LV06) 

‘Ieteiktu izmantot konkrētas vērtības, lai 
mācītu un uzsvērtu citas. Visas vērtības ir 
svarīgas, un nav iespējams īstenot vienu bez 
otras’ (RO04) 

‘…viņi var gūt panākumus, ja viņus vada, 
atbalsta, bet viņi paši ir galvenie varoņi’ (SP04) 

Iekļaušana pieaugušo dzīvē 
 

Atbildība 

Kopumā parādītā vērtību sistēma šķiet pamatota 
un var veicināt to, ka mūsdienu jaunieši rīt kļūs par 
atbildīgiem pieaugušajiem.  
 
Tomēr kā šķēršļi šim procesam ir vecāku 
pārmērīga aizsardzība, tūlītējas uzmanības kultūra 
un daudzu jauniešu vēlme sasniegt pieaugušo 
vecumu bez nepieciešamā transformācijas 
procesa. 
 

‘Jebkurā gadījumā mūsu jaunās paaudzes 
dzīves virziens un vērtības ir izvēlējušās pareizo 
kursu, un tas dod cerību, ka pilsoniskā aktivitāte 
un brīvprātīgais darbs ir labās rokās’ (LV02) 

‘Ar MoPYL programmas palīdzību, 
iespējams, būtu iespējams palīdzēt arī vecākiem 
saskatīt savos bērnos jauniešus’ (LV06) 

‘Jaunieši koncentrējas uz mirkļa 
izdzīvošanu, un starp šo domāšanas veidu un 
pieaugušo atbildīgo dzīvi ir milzīga plaisa’ (RO01) 

‘Diemžēl jaunieši šajā vecumā vēlas 
pārlēkt dažus dzīves soļus un izvairīties no dažām 
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mācībām, lai kļūtu par patiesi veiksmīgiem 
pieaugušajiem’ (RO02) 

Laika plānošana 

Pusaudža vecums parasti tiek uzskatīts par ideālu 
laiku šo vērtību konsekventai attīstībai, tāpēc 
jauniešos ir jāveicina visas vērtības. 

‘14-15 gadu vecums ir ļoti labs vecums, 
lai ietekmētu jauniešus pieņemt vērtības ilgam 
laika periodam’ (RO03) 

‘Jaunieši apzinās savu izvēli un uzņemas 
atbildību par to, ko viņi vēlas dzīvē. Tāpēc, sākot 
ar šo vecumu, viņi uzņem sevī vērtības, kas viņus 
pavadīs visu atlikušo dzīvi’ (RO04) 

Dzīves prasmes pieaugušo vecumā 

Viens no veidiem, kā apgūt, praktizēt un uzlabot 
noteiktas prasmes pieaugušo dzīvē, ir 
brīvprātīgais darbs. 
 

‘Varas iestādēm būtu jāsāk īstenot 
programmas, lai skolās sniegtu vairāk 
informācijas par brīvprātīgā darba priekšrocībām, 
tādējādi iedrošinot jauniešus to praktizēt’ (RO03) 

Brīvprātīgā darba veicināšana jauniešu vidū 
 

Ieguldījums kopienā 

Brīvprātīgais darbs, neformālās mācīšanās 
aktivitātes un citas aktivitātes, kurās jaunieši var 
piedalīties ārpus formālās vides, var sniegt 
pievienoto vērtību viņu kopienām. 
 
Starp ieguvumiem jāizceļ spēja komunicēt (īpaši 
pēc šiem diviem izolācijas gadiem), cieņu pret 
citiem, pašpilnveidi un pašmotivāciju. 
 

‘Augstu vērtējams ir fakts, ka jaunieši 
rada pozitīvu vērtību brīvprātīgajam darbam, 
neformālajai izglītībai un savām aktivitātēm, kā arī 
dod pievienoto vērtību savām kopienām’ (LV04) 

‘Ko jaunieši iegūst, veicot brīvprātīgo 
darbu: 

1. Iemācās mērķus / lietu nozīmi / 
apstākļu nozīmību. Tas pozitīvi ietekmēs viņu 
rīcību sabiedrībā, kas savukārt radīs labāku 
nākotni citiem. 

2. Iespēja būt neatkarīgam, iegūt citu 
uzticību, atbildību par darbu/savu rīcību. 

3. Autoritāte kā brīvprātīgā darba 
piemērs. Ja vēlaties, lai pusaudži kļūtu par 
brīvprātīgajiem, autoritātei jābūt pirmajai, kas 
rāda piemēru. Lai gan pusaudži ne vienmēr ir 
labākie klausītāji, viņi vēro un atdarina pieaugušo 
darbības savā dzīvē. Tas būtu arī labs veids, kā 
izskaust bailes no neveiksmes. 

4. ‘Pozitīvas atsauksmes. Jaunieši 
novērtē to, ka viņu darbs/darbība tiek atzīta un 
viņiem tiek izteikta pateicība. Organizatoriem ir 
nepieciešams dalīties ar to, kā jaunieši kādam 
citam ir devuši taustāmu labumu. Jauniešu 
centienu atzīšana var mudināt viņus kļūt par 
brīvprātīgajiem’ (LV05) 

‘…darbības, kurās viņiem dod citiem 
vienlaicīgi mācoties no citiem, kas viņiem dos 
pilnīgi jaunu mācību pieredzi ārpus ikdienas 
akadēmiskā satura’ (SP01) 

Neatbalsta 

Dalībnieks ne vienmēr piekrīt brīvprātīgajam 
darbam jauniešu vidū. 
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Atzinība 

Notika spraigas debates par to, vai brīvprātīgā 
darba aktivitātes būtu kaut kādā veidā oficiāli 
jāatzīst, vai arī atzinībai jau vajadzētu būt pašai 
pieredzei. 
 

‘Pieaugušajiem būtu jāveicina jauniešu 
brīvprātīgā darba veicināšana, jo tas ir veids, kā 
attīstīt vērtīgas dzīves prasmes. No otras puses, ir 
svarīgi izteikt jauniešiem atzinību par viņu darbu 
brīvprātīgā darba jomā’ (RO02) 

‘Personīgais atalgojums ir pieredze’ 
(SP04) 

Jauniešu interese par brīvprātīgo darbu un 
neformālo izglītību 

Tiek uzsvērts, ka sabiedrībā, brīvprātīgajā darbā 
un neformālās izglītības pasākumos piedalās maz 
jauniešu, un to apstiprina valsts un Eiropas līmeņa 
aptaujas. Tomēr daži dalībnieki ir optimistiski 
noskaņoti un uzskata, ka interese par šāda veida 
aktivitātēm pieaug. Neformālā izglītība un 
brīvprātīgais darbs sabiedrībā nav plaši atzīts. 
Turklāt tūlītējais gandarījums ir pretrunā ar 
ilgtermiņa gandarījumu par cita veida aktivitātēm. 
 
No otras puses, piederība minoritāšu grupai tiek 
uzskatīta arī par atšķirīgu elementu, kas var 
veicināt labāku integrāciju sabiedrībā un kopumā 
labāku pielāgošanos pieaugušo dzīvei. 
 
Brīvprātīgais darbs veicina nodarbinātības 
iespējas, jo tiek apgūtas vairākas prasmes, kas 
ietekmē kandidātu profilus. 
 
Situācija dažādās valstīs ir atšķirīga: Rumānijā 
jauniešiem ir daudz iespēju sadarboties, savukārt 
Spānijā šāda veida aktivitātes ir ļoti 
mazpazīstamas, tās nav saistītas ar izglītības 
sistēmu, tāpēc lielākā daļa jauniešu nezina par to 
iespējām un priekšrocībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Iespējams tā ir tendence, taču arvien 
vairāk jauniešu interesējas par sabiedrību sev 
apkārt, un viņi jau no mazotnes sāk iesaistīties 
brīvprātīgajā darbā un citās pilsoniskās aktivitātēs’ 
(RO04) 

‘Sabiedrība "apbalvo" un novērtē citas 
darbības, kas nav brīvprātīgais darbs’ (SP01) 

‘Jaunieši koncentrējas uz atbalstu 
sabiedrībai: palīdzība, atbalsts, brīvprātīgais 
darbs, ietekme ilgtermiņā, kas ir ļoti pozitīva lieta’ 
(RO04) 

‘(Brīvprātīgais darbs)... skolā tas ir kaut 
kas tāds, kas nav manāms, par ko jauniešiem tikai 
stāsta, un ko viņi nezina'… (SP05) 

 

DEKALOGS - secinājumi un pārnese uz projekta nodarbībām 
 

1 Iepriekšējā literatūra: šajā pētījumā iegūtie rezultāti norāda uz to pašu virzienu, kas 
minēts līdzšinējā literatūrā, liekot domāt, ka aptaujas anketa "Mācīties dzīvei, mācīties 
sev" varētu kļūt par noderīgu instrumentu, lai novērtētu vērtības, dzīves prasmes un 
reliģiskās vērtības līdzīgās iedzīvotāju grupās. 
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Ir skaidrs, ka vērtības (gan galīgās, gan instrumentālās), prasmes un pro sociālā 
uzvedība ir cieši saistītas. 

 

2 Dzimuma un valstu atšķirības nodarbību pielāgošanā: pastāv ievērojamas atšķirības 
starp valstīm, bet ne tik lielas atšķirības pēc dzimumiem, jo zēnu un meiteņu atbildes 
ir līdzīgas visās valstu grupās.  

Dažos jautājumos ir statistiski nozīmīgas dzimumu atšķirības, piemēram, sievietes 
uzrāda zemākus vērtējumus nekā vīrieši jautājumos "Ir labas attiecības ģimenē", 
"Respektē autoritāti" un "Reliģiskā ticība", bet augstākus vērtējumus uzrāda 
jautājumos "Būt brīvprātīgajam nozīmē gan dot citiem, gan arī saņemt vērtīgu mācību" 
un "Neatkarība, patstāvība". Vērtību ziņā sievietes piešķīra ievērojami lielāku nozīmi 
nekā vīrieši vērtībai "Mīlestība" un mazāku nozīmi vērtībai "Pacietība". 

 

3 Nostiprināmā vērtību sistēma: neskatoties uz to, ka jauniešiem ir spēcīga vērtību 
sistēma, un viņi ir motivēti, apņēmīgi un atbildīgi, viņiem trūkst tādu pamatvērtību kā 
zinātkāre un līderība, tāpēc galu galā viņi būs viegli kontrolējami. Šajā ziņā īpaša 
uzmanība jāpievērš pareizai vērtību kombinācijai un tam, kā tās tiek paustas/iemācītas, 
jo tas var kļūt neveselīgi. 

Ir svarīgi būt reālistiem un koncentrēties uz līdzsvarotu cilvēku attīstīšanu, nevis 
censties iegūt supercilvēkus. 

 

4 Sadarbības koncepcija: ņemot vērā anketu rezultātus un fokusa grupas speciālistu 
atsauksmes, varētu pārskatīt visu 13 projekta vērtību sadalījumu vienādā skaitā un 
vairāk nodarbību veltīt tām vērtībām, kuras uzsvēra jaunieši un izcēla fokusa grupas 
speciālisti. 

Arī jauniešu vajadzību un viedokļu ņemšana vērā ir būtiska, lai viņus iesaistītu. Jauniešu 
atsauksmes ir vērā ņemamas arī pēc MoPYL nodarbību plānu izstrādes. Savukārt 
izstrādājot nodarbību plānus, tie pēc iespējas labāk jāpielāgo jauniešu vajadzībām. Daži 
jaunieši var kļūt par MoPYL mācību satura izplatīšanas dalībniekiem un popularizēt 
vērtības un projekta nodarbības saviem vienaudžiem, kas arī bija viens no pamata 
projekta MoPYL mērķiem - vecākie jaunieši pārņem vadību un māca jaunākos 
jauniešus. 

 

5 Uzsvērtās vērtības: īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādām īpašībām kā prieks, mīlestība, 
uzticamība kā jauniešiem svarīgām kategorijām un atbildībai kā attīstāmai īpašībai.  

No visām projekta vērtībām tika izcelts prieks, tāpēc tas būtu jāņem vērā, gatavojot 
nodarbības un aktivitātes. Tas nenozīmē atstāt malā pārējās vērtības, bet izmantot kā 
āķi tās, kas jauniešus visvairāk motivē. 

Mīlestība būtu jāizmanto, lai veicinātu citas vērtības, kas ir ļoti svarīgas funkcionālam 
cilvēkam, piemēram, pacietība un laipnība. 

 

6 Vērtību dekonstruēšana: visām četrām tieši un netieši minētajām projekta vērtībām - 
līderībai, atbildībai, pašmotivācijai, piederībai, jāpievērš īpaša uzmanība, izstrādājot 
mācību stundu plānus. Šajā ziņā operacionalizācija, lai tās izmērītu, kalpo arī tam, lai 
tās sadalītu un varētu strādāt nevis kā ar abstraktu jēdzienu, bet gan ar vieglāk 
pārvaldāmām prasmēm, iekļaujot tās mācību stundās. 

Vērtības jauniešiem var nodot pakāpeniski, lai viņus nepārblīvētu un nenobiedētu. Šim 
nolūkam ir lietderīgi tās sadalīt konkrētās, izmērāmās un salīdzināmās apakšvērtībās. 
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7 Brīvprātīgais darbs un kristīgo vērtību attīstība: projekta komanda saskata iespēju 
pārcelt daļu brīvprātīgā darba uz mācību stundu plāniem, ļaujot vecākajiem vadīt dažas 
nodarbības vai daļu no tām. Ņemot vērā brīvprātīgā darba potenciālu kristīgo vērtību 
attīstīšanā, būtu lietderīgi arī veicināt izpratni par brīvprātīgo darbu, piemēram, ar 
pārdomu uzdevumu palīdzību. 

Brīvprātīgo darbu varētu izmantot, nododot projekta nodarbības mērķa grupai. 

8 Vecāku nozīmīgums jauniešu dzīvē: ģimeņu iesaistīšana dažās programmas aktivitātēs 
būtu būtiska jauniešiem. MoPYL programmas ietvaros būtu vērtīgi iekļaut dažus 
uzdevumus vai pasākumus, kas uzsver un veicina attiecības ģimenēs tādā nozīmē, lai 
vecāki caur šiem uzdevumiem varētu atpazīt savu pusaudžu individualitāti. 
 

9 COVID-19 ietekme uz jauniešu prasmēm: jauniešiem pandēmija ir kavējusi attiecības, 
kas šajā vecumposmā ir nepieciešamas, lai sagatavotu viņus pieaugušo dzīvei. Tomēr 
tā ir arī ļāvusi viņiem progresēt digitālajā jomā un apgūt citas prasmes, kas viņiem būs 
ļoti noderīgas. 

Karantīna ir novirzījusi uzmanību no ārējas "skatīšanās un vērošanas" uz ieskatīšanos 
sevī. Tāpat, un tas sakrīt ar projektu, tika pārvērtēta ģimene un laiks ģimenē. 

Daudzas no šīm jaunajām uzvedības formām un tendencēm ir šeit, un mums būs jāprot 
tās piemērot brīvprātīgajā darbā, katehēzē un visās jomās. Piemēram, pandēmijas laikā 
bija vērojams solidaritātes un brīvprātības pieaugums. 

10 Ierobežojumi:  
 Analizētā izlase ir ne tikai no trim dažādām valstīm ar tām atbilstošām 

sociālkultūras īpatnībām, bet arī no trim specifiskām "ekosistēmām", kuras 
var salīdzināt tikai zināmā mērā, tāpēc, interpretējot šos rezultātus, ir jābūt 
piesardzīgiem. 

 Pētījuma dalībnieki ir vecumā no 13 līdz 15 gadiem; vecumā līdz 15 gadiem 
mērījumu ticamība ir apšaubāma, jo pusaudži nav nobrieduši atbildēt par 
vērtībām, kas ir izolētas, mainīgas konstrukcijas, un ko apšauba un pielāgo arī 
pusaudža gados. 

 Ikvienam ir ļoti grūti sakārtot visas šīs vērtības to nozīmīguma secībā. Tā kā 
visas ir ļoti labas un pozitīvas, tad atšķirības starp tām ir diezgan nenozīmīgas. 
Būtu labi pārbaudīt, kas viņiem ir svarīgi, nedodot izvēles iespējas, lai gan 
atklātās aptaujas ir dārgākas, tās šajā gadījumā sniegtu vērtīgāku, bet mazāk 
standartizētu informāciju. 
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PIELIKUMI 
Pielikums A – Aptauja par viedokļiem, attieksmi un vērtībām. 
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Pielikums B – Fokusa grupas vadlīnijas 
 

FOKUSA GRUPA PROJEKTS INTERVIJAS SKRIPTAM 

“Mācīties dzīvei, mācīties TEV: viedokļu, attieksmju un vērtību aptauja jauniešiem” 

 

Labdien! 

 

Šī sanāksme tiek organizēta tiešsaistē 2022.gada 13.aprīlī, lai veiktu fokusa 

grupu par jauniešu viedokļu, attieksmju un vērtību aptauju, kas ir daļa no 

Eiropas projekta Mobilā programma jauniešiem – MoPYL (Erasmus + Ref: 

KA220- YOU-928B0D9F), kura mērķis ir izstrādāt jaunu, inovatīvu, 

pielāgojamu un efektīvu neformālās izglītības programmu jauniešiem, lai 

attīstītu viņu līdera prasmes, atbildību, pašmotivācija un piederības sajūtu, kā 

arī pamata prasmes. Šajā ziņā visi klātesošie saņēma provizorisko ziņojumu 

par minētās aptaujas rezultātiem, lai tos analizētu, vai visi ir iepazinušies? 

(atbildes).  

Aptaujā ir uzsvērti punkti, ko es vēlētos ar jums apspriest. 

 

Apkopojot anketas datus, ko aizpildīja 304 jaunieši vecumā no 14-15 Spānijā, 

Rumānijā un Latvijā, izkristalizējās, ka viņiem ārkārtīgi svarīgas ir attiecības 

ģimenē, veiksme skolā, un viņi uzskata, ka katrs var dzīvot, kā grib nedomājot 

par to, ko teiks citi. Galvenās dzīves vērtības viņuprāt ir spēja priecāties, 

godīgums/lojalitāte, tolerance cieņa pret citiem, sevis pilnveidošana un 

pašmotivācija. Tikai nedaudz mazāk svarīga ir arī fiziskā āriene, labas manieres, 

kā arī apņēmība un neatlaidība. Augstu tika novērtēts arī sabiedriskums, 

autoritāšu cienīšana un naudas pelnīšana.  

Jaunieši augstāk vērtē pašu ieguldījumu sabiedrībā, nekā to, ko, viņuprāt, 

pieaugušie domā par jauniešu sociālajām lomām (t.i., 58% piekrīt vai pilnībā 

piekrīt, ka sabiedrība uzskata, ka jaunieši ir bezatbildīgi). Vairāk nekā puse 

uzskata, ka jauniešiem, gluži pretēji, ir nozīmīga loma sabiedrībā, viņi vēlas 

labāku pasauli, rada pievienoto vērtību savām kopienām un pozitīvi novērtē 

brīvprātīgo darbu un neformālo mācīšanos un aktivitātes.  

Spēja baudīt un lojalitāte viņiem ir visvērtīgākās personīgās vērtības, kam seko 

motivācija, ambīcijas un cieņa. Starp mazāk novērtētajiem viņi izceļ reliģisko 

ticību, politiku un vadību. 

No 9 kristīgajām vērtībām svarīgākās 3 ir prieks, mīlestība, uzticība. 
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Katram dalībniekam tiek dots vārds viedokļa 

paušanai maksimums 5 minūtes. 

Spānijas Jaunatnes institūta 2020.gada ziņojuma 59.lapā uzsvērts “eksperti 

norāda, ka pandēmijas laikā izglītotiem jauniešiem var būt šķēršļi, konkurējot 

darba tirgū ar citiem darbiniekiem, kuri tika apmācīti klātienē pirms Covid 

posmā”. Tāpat tiek vērsta uzmanība uz to, ka “Kāda cita problēma, ar ko Covid-

19 laikā varētu saskarties izglītojamie, ir saistīta ar skolu socializējošo efektu. 

Tādējādi sociālpsihologi norāda uz tieša kontakta starp skolēniem nozīmi 

sociālo prasmju attīstībai un kopienas vērtību izglītībai”. 

 

Pēc diviem gadiem kopš COVID-19 pandēmijas sākuma, kādas ir bijušas vai 

būs galvenās jauniešu grūtības iekļaušanās pieaugušo dzīvē (studijās, darbā, 

personiskajās attiecībās u.c.) un jauniešu līdzdalībā sabiedrībā? 

 

Šis pats pētījums, runājot par brīvā laika pavadīšanas paradumiem,  atklāj, ka 

jaunieši Spānijā piedalās šādās aktivitātēs: mūzikas vai radio klausīšanās, TV 

vai seriālu skatīšanās platformās, bāru vai klubu apmeklēšana, nodarbošanās ar 

sportu, lasīšana, muzeju vai teātru apmeklēšana, iedzeršana parkos un/vai 

izolētās vietās un, visbeidzot, sadarbošanās ar NVO (mazāk nekā 20 % un 

lielākā mērā starp sievietēm, kas vecākas par 20 gadiem). 

 

Nobeigumā un, ņemot vērā to, ka projekta mērķis ir izveidot neformālās 

izglītības programmu, lai veicinātu jauniešu veidošanos saskaņā ar deviņām 

kristīgajām vērtībām – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, 

uzticamība, lēnprātība, atturība, no visa līdz šim komentētā, ko mēs varam 

pievienot šim kopsavilkumam? Kādas stratēģijas varētu apsvērt, lai veicinātu 

brīvprātīgo darbu jauniešu vidū? 

 

Visi priekšlikumi tiks apkopoti kā secinājumi par katru punktu atbilstoši fokusa grupas 

sanāksmes ierakstam. 

 

Liels paldies visiem par dalību. Mēs jūs informēsim par projekta gaitu. Un šādā 

mirklī, ja nevienam nav ko piebilst, mēs fokusa grupas sanāksmi beidzam. 
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Pielikums C – Fokusa grupas veidne. 
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Pielikums D – 7.attēla teksta atšifrējums 

 


