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1.PĒTĪJUMA APRAKSTS 

1.1.Pētījuma mērķis un uzdevumi 

Pētījuma mērķis: analizēt riska un aizsargājošo faktoru ietekmi uz atkarību izraisošo vielu 

lietošanas līmeni jauniešu vidū, nodrošinot datu salīdzināšanu ar 2006., 2008., 2010., 2012. un 2014. 

gada aptaujām. 

Atbilstoši pētījuma mērķiem tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1) Sagatavot aptaujas instrumentāriju, izmantojot starptautiskā salīdzinošā pētījuma „Eiropas 

pilsētas pret narkotikām (ECAD – European Cities Against Drugs) izstrādāto metodoloģiju; 

2) Veikt reprezentatīvu vismaz 2800 Rīgas 15 – 16 gadus vecu skolu jauniešu aptauju; 

3) Analizēt aptaujas datus par riska un aizsargājošo faktoru ietekmi uz atkarību izraisošo vielu 

lietošanas līmeni jauniešu vidū, salīdzinot ar 2006., 2008., 2010., 2012., kā arī 2014.gada 

aptaujām. 

 

1.2.Pētījuma izlase 

Lai noskaidrotu riska un aizsargājošo faktoru ietekmi uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni 

jauniešu vidū, tika veikta reprezentatīva Rīgas 15 līdz 16 gadus vecu jauniešu aptauja Rīgas pilsētas 

izglītības iestādēs. Saskaņā ar starptautisko metodoloģiju pētījumā izmantota vienpakāpju stratificētā 

klasteru izlase, kas uzskatāma par optimālāko izlases vienību, savukārt par izlases vienību pieņemta 

klase. 

Atbilstoši projekta vadlīnijām pētījuma mērķa grupa ir 15 līdz 16 gadus veci jaunieši Rīgā, 

tādējādi aptaujas ģenerālo kopumu veido tie 15–16 gadus vecie skolēni, kuri mācās kādā no 

vispārizglītojošām mācību iestādēm Rīgā. Tā kā minētās vecuma grupas skolēni vispārizglītojošās skolās 

var apmeklēt atšķirīgas klašu grupas, tad, lai datus būtu iespējams salīdzināt ar iepriekš veiktajos 

pētījumos iegūtiem rezultātiem, izlasē tika iekļautas tās klašu grupas, kurās mācās vairāk nekā 10% 

mērķa grupas skolēnu, t.i., 9. un 10. klasi. Tika veidotas atsevišķas apakšizlases 9.un 10.klašu grupām, tās 

stratificējot pēc apmācības valodas klasē (latviešu vai cita), tādējādi izveidojot četras stratas. Izlasē 

iekļaujamais skolēnu skaits izvēlēts proporcionāli skolēnu skaitam stratā, savukārt nepieciešamais klašu 

skaits aprēķināts, nepieciešamo skolēnu skaitu dalot ar vidējo skolēnu skaitu klasē atbilstošajā stratā. 

Lai nodrošinātu aptaujas datu salīdzināmību, tā pat kā iepriekšējos gados veiktajos pētījumos, 

izlasē tika iekļautas tikai tās Rīgas pilsētas izglītības iestādes, kurās ir 9.un 10.klase, neietverot vakara 

maiņu skolas vai tās skolas, kurās mācās bērni ar nopietnām garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem, 

kuriem pēc speciālistu vērtējuma būtu grūtības aizpildīt apjomīgo skolēnu aptaujas anketu. 

Izlase tika veidota balstoties uz informāciju par skolēnu skaitu Rīgā 2015./2016. mācību gadā. 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju 2015./2016.mācību gadā Rīgas 

vispārizglītojošajās iestāžu (bez speciālajām) 9.klašu grupā mācījās 5291 skolēns, bet 10.klašu grupā – 

4056 skolēnu. Par atbilstošām iekļaušanai izlasē tika atzīta 403 klases, no kurām 228 bija 9.klašu grupā, 

bet 175 – 10.klašu grupā. Atbilstoši pētījuma vadlīnijās noteiktajam sasniedzamajam izlases apjomam 
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(vismaz 2800 skolēni), klašu izlase tika veikta, pieņemot, ka nepieciešams iekļaut par 30% vairāk klases 

(kavējumu dēļ, iespējamo skolu atteikumu, nepilnīgi aizpildītas anketas u.tml.). Tādējādi kopējais izlasē 

iekļaujamo skolēnu skaits ir 3640. 

Izlasē iekļautās klases tika atlasītas ar nejaušo skaitļu ģeneratora palīdzību. 

1.3. Aptaujas metode un pētījuma veikšanas gaitas raksturojums 

Pētījumā izmantotā metode bija skolēnu anketēšana latviešu un krievu valodā, kas tika 

organizēta Rīgas pilsētas izglītības iestādēs. 

Anketēšanu skolās vadīja „Latvijas Faktu” pētnieki un intervētāji, kas brīvi sarunājas latviešu un 

krievu valodās. Pirms aptaujas tika veikta intervētāju apmācība un instruēšana, kas notika pēc sekojoša 

plāna: 

1)pētījuma mērķu un metožu izklāsts; 

2)pētījuma izlases uzbūves princips; 

3)darba organizācijas process; 

4)pētījuma instrumentārija (anketas) detalizēts izklāsts. 

Aptaujas lauka darba pirmais posms bija skolu direktoru informēšana par aptauju pa e-pastu, 

nosūtot uz katras izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi Rīgas domes labklājības departamenta 

sagatavotu atbalsta vēstuli ar pētījuma aprakstu un aicinājumu sadarboties. Pēc tam notika telefoniska 

sazināšanās ar skolas administrāciju, lai iegūtu apstiprinājumu no skolas par dalību pētījumā un vienotos 

par precīzu datumu un laiku, kad intervētājs varēs ierasties skolā, lai veiktu anketēšanu. Anketēšana 

visbiežāk tika veikta klases stundas / audzināšanas stundas laikā. 

Anketēšana tika plānota tā, lai aptaujas laikā klasē atrastos viens intervētājs, kurš izdalīja 

anketas (atbilstoši apmācības valodai – latviešu vai krievu), pastāstīja skolēniem par pētniecisko 

projektu, atbildēja uz skolēnu jautājumiem par anketu un nogādāja anketas atpakaļ uz „Latvijas Faktu” 

telpām, kur katrai no tām tika piešķirts unikāls identifikācijas numurs, kā arī veikta anketu pārbaude. 

Aptaujā tika veiktas šādas darba kvalitātes nodrošināšanas procedūras: aizpildīto anketu 

kvalitātes un aizpildītības pārbaude, anketu numerācija, datu ievada kontrole, datu loģiskās atbilstības 

kontrole. 

Tā kā netika veikta precīza anketas aizpildīšanas ātruma uzskaite, vidējo anketas aizpildīšanas 

laiku ir noteikt grūti. Novērojumi liecina, ka vairums skolēnu anketu aizpildīja 1 mācību stundas ietvaros 

– 40 minūtēs. Tomēr gandrīz katrā klasē bija līdz pieciem skolēniem, kuri anketu palika pildīt vēl 

starpbrīdī. Maksimālais anketas aizpildīšanas laiks vienā no Rīgas izglītības iestādēm bija 90 minūtes. 

Aptaujā atteicās piedalīties 6 skolas (14 klases) no izlasē iekļautajām. Kā galvenie iemesli tika 

minēti pārāk lielā, it īpaši 9.klašu skolēnu, mācību noslodze, kā arī norādīts, ka skola jau regulāri piedalās 

citās dažādās aptaujās un vairs nevēlas kavēt skolēnu mācību darbu. Klases, kuras atteicās piedalīties 

aptaujā, netika aizstātas ar citām, jo to neparedzēja izvēlētā metode. Tomēr kopumā skolu 

administrācija bija atsaucīga un neradīja būtiskus šķēršļus aptaujas veikšanai. 

Kopumā aptaujā piedalījās 3226 skolēni 146 Rīgas skolu klasēs, no kurām pēc kontroles 

procedūrās kā neatbilstošas kvalitātes vai nepilnīgi aizpildītas tika atzītas 17 anketas. Ievadīto datu 
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atbilstības loģikas kontroles rezultātā vēl 70 anketas tika atzītas par nederīgām, līdz ar to kopējais 

sasniegtais aptaujas izlases lielums ir 3139 skolēni. Detalizētāku sasniegtās izlases raksturojumu skatīt 

nākamajā tabulā. 

Sasniegtās skolēnu aptaujas izlases raksturojums 

 KOPĀ Centra 

rajons 

Kurzemes 

rajons 

Latgales 

priekšpilsēta 

Vidzemes 

priekšpilsēta 

Zemgales 

priekšpilsēta 

Ziemeļu 

rajons 

Klašu skaits 146 17 26 23 34 26 14 

LV 69 9 11 11 18 12 8 

KV 71 8 15 12 16 14 6 

LV 9.klase 42 5 7 8 9 8 5 

KV 9. klase 41 5 8 9 8 8 3 

LV 10.klase 27 4 4 3 9 4 3 

KV 10.klase 36 3 7 9 8 6 3 

Apzīmējumi: LV- aptauja veikta latviski skolās ar latviešu mācību valodu, KV - aptauja veikta krieviski skolās, kas 
īsteno mazākumtautību izglītības programmas. 

 

Skolēnu anketēšanas laiks Rīgas izglītības iestādēs: 2016.gada 4.oktobris – 7.novembris. Detalizētu 

aptaujas veikšanas laiku skatīt nākamajā tabulā. 

Aptaujas veikšanas laiks 

Nr. Aktivitāte Laika periods 

1. 
Direktoru informēšana par aptauju pa e-
pastu un telefoniski 

28.09.2016. – 12.10.2016. 

2. Anketēšanas laika precizēšana 30.09.2016. – 03.11.2016. 

3. Anketēšana skolās 
4.10.2016.- 07.11.2016. (izņemot rudens brīvlaika 
nedēļu no 24.10.2016. – 28.10.2016.) 
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2. ATKARĪBU IZRAISOŠO VIELU LIETOŠANAS IZPLATĪBA 

 

Nodaļā apkopoti pētījuma rezultāti par atkarību izraisošo legālo un nelegālo vielu lietošanas 

ieradumiem un to izplatību 9.- 10. klašu skolēnu vidū Rīgā. 

2.1. Smēķēšana 

Cigarešu smēķēšana dzīves laikā 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem katrs otrais jaunietis kaut reizi savas dzīves laikā ir smēķējis 

cigaretes. Jāuzsver pozitīvā tendence, ka ar katru pētījumu (kopš 2008.gada) smēķēt pamēģinājušo 9.-

10.klašu skolēnu skaits aizvien samazinās. Tā, piemēram, 2008.gadā smēķēt pamēģinājušo jauniešu 

skaits bija pusotru reizi lielāks (75% no visiem aptaujātajiem) nekā pašlaik. 

Regulāras smēķēšanas risks (smēķējuši 40 un vairāk reizes) ir 13% aptaujāto jauniešu. Arī viņu 

skaits kopš 2008.gada ir ievērojami samazinājies (2008. gadā tādu bija – 36%; 2010. gadā – 31%; 2012. 

gadā – 26%; 2014. gadā – 16%) (sk. nākamo attēlu). 

 

Nekad
50%

1-2 reizes
19%3-5 reizes

7%

6-9 reizes
4%

10-19 reizes
4%

20-39 reizes
3%

40 reizes un 
vairāk
13%

NA
0,4%

Cik reizes savas dzīves laikā Tu esi smēķējis/usi cigaretes?
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smēķējušo īpatsvars 9. un 10.klašu zēnu un meiteņu vidū (%)

Dzīves laikā smēķējušie

40+ reizes dzīves laikā smēķējušie

 

Dažādās skolēnu grupās, kas izveidotas pēc dzimuma, skolas valodas un klases pazīmēm, neatklāj 

kādas ievērojamas atšķirības. Smēķētāju īpatsvars nedaudz lielāks ir 10. klases audzēkņu vidū 

(pamēģinājuši smēķēt – 54%; smēķējuši 40 un vairāk reizes – 15%), skolās ar latviešu valodu 

(pamēģinājuši smēķēt – 56%; smēķējuši 40 un vairāk reizes – 14%), kā arī meiteņu vidū (pamēģinājuši 

smēķēt – 51%; smēķējuši 40 un vairāk reizes – 14%). 

Dzīves laikā smēķēt pamēģinājušo un 40 un vairāk reižu dzīves laikā smēķējušo skaits 2012., 
2014. un 2016.gada pētījumos,% 

Dzīves laikā smēķējušie 40 + reizes dzīves laikā smēķējušie 

    2012 2014 2016     2012 2014 2016 

  Kopā 67 55 50   Kopā 26 16 13 

Dzimums 
Zēni  68 57 49 

Dzimums 
Zēni  26 17 12 

Meitenes 67 54 51 Meitenes 26 15 14 

Klase 
9.klase 64 52 46 

Klase 
9.klase 23 13 11 

10.klase 71 60 54 10.klase 30 19 15 

Skolas valoda 
Latviešu   64 56 

Skolas valoda 
Latviešu   21 14 

Cita   46 44 Cita   10 12 
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Cigarešu smēķēšana pēdējā mēneša laikā 

 

Pēdējā mēneša laikā smēķējuši ir 20% aptaujāto jauniešu un salīdzinājumā ar 2014. gadā veikto 

pētījumu, viņu īpatsvars ir palicis nemainīgs. Tomēr tas ir ievērojami mazāk nekā laika posmā no 2006. 

līdz 2012.gadam, kad pēdējā mēneša laikā smēķējošo jauniešu īpatsvars pārsniedza 30%. 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem ikdienas smēķētāju (izsmēķē vismaz vienu cigareti dienā) 

īpatsvars sasniedz 11% un tas ir mazāk nekā visos iepriekš realizētajos pētījuma posmos kopš 2006. gada 

(2008. gadā tādu bija – 30%; 2010. gadā – 26%; 2012. gadā – 20%; 2014. gadā – 12%). 

 

Nevienu
79%

Mazāk kā vienu 
cigareti nedēļā

7%

Mazāk kā vienu 
cigareti dienā

3%

1-5 cigaretes 
dienā

5%

6-10 cigaretes 
dienā

3%

11-20 cigaretes 
dienā

1%

Vairāk par 20 
cigaretēm dienā

2%

NA
0,4%

Cik cigaretes esi izsmēķējis/usi pēdējo 30 dienu laikā?
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Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka salīdzinoši vairāk smēķētāju ir 10. klases audzēkņu vidū 

(pēdējā mēneša laikā smēķējuši – 23%; smēķē vismaz vienu cigareti dienā – 12%), kā arī meiteņu vidū 

(pēdējā mēneša laikā smēķējušas – 23%; smēķē vismaz vienu cigareti dienā – 13%).  

Pēdējā mēneša laikā smēķējušo un ikdienas smēķētāju īpatsvars 2012., 2014. un 2016.gada 
pētījumos, % 

Pēdējā mēneša laikā smēķējušie Ikdienas smēķētāji 

    2012 2014 2016     2012 2014 2016 

  Kopā 32 20 20   Kopā 20 12 11 

Dzimums 
Zēni  30 19 18 

Dzimums 
Zēni  20 12 10 

Meitenes 33 21 23 Meitenes 20 12 13 

Klase 
9.klase 26 18 18 

Klase 
9.klase 18 10 11 

10.klase 36 23 23 10.klase 23 14 12 

Skolas valoda 
Latviešu - 25 21 

Skolas valoda 
Latviešu - 15 11 

Cita - 15 20 Cita - 9 12 
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Smēķēšanas izplatība ģimenē un draugu vidū 

 

Pētījuma rezultāti apliecina tendenci, ka mazinoties smēķēšanas izplatībai sabiedrībā kopumā, 

mazinās arī smēķētāju skaits jauniešu vidū. Pētījuma rezultāti liecina, ka jauniešu ģimenēs aizvien retāk 

smēķē gan vecāki, gan brāļi / māsas – ikdienas smēķētāju skaits ģimenes locekļu vidū kopš 2010. gada ir 

samazinājies. 

Pārsteidzoši liels smēķētāju skaits vērojams respondentu labāko draugu vidū. Ja pašu aptaujāto 

skolēnu vidū ikdienas smēķētāju skaits sasniedz 11%, tad atbildot par labāko draugu, 23% jauniešu 

norādīja, ka viņi smēķē. 
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Elektronisko cigarešu smēķēšana dzīves laikā 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, ja parasto cigarešu smēķētāju skaits skolēnu vidū samazinās, 

tad elektronisko cigarešu lietošanas izplatība palielinās. Elektroniskās cigaretes savas dzīves laikā smēķēt 

pamēģinājuši katrs otrais (49%) aptaujātais skolēns un tas ir pusotru reizi vairāk nekā 2014. gada 

pētījumā (32%). Regulāras elektronisko cigarešu lietošanas risks (lietojuši 40 un vairāk reizes) ir 9% 

aptaujāto jauniešu. Arī viņu skaits pēdējo divu gadu laikā ir būtiski pieaudzis (2014. gadā tādu bija 4%). 

Nekad
51%
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10-19 reizes
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20-39 reizes
3%

40 reizes un 
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0,4%

Cik reizes Tu esi lietojis/-usi elektroniskās cigaretes (e-cigaretes) 
savas dzīves laikā?
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Elektronisko cigarešu smēķēšana pēdējā mēneša laikā 

Pēdējā mēneša laikā elektroniskās cigaretes ir smēķējuši 22% 9.-10. klašu skolēnu un tas ir 

gandrīz divkārt vairāk nekā 2014. gadā (12%). Jāvērš uzmanība, ka strauji pieaudzis elektronisko cigarešu 

ikdienas smēķētāju (smēķē vismaz reizi dienā) skaits. Ja 2014. gadā tādu bija tikai 1% no visiem 

aptaujātajiem skolēniem, tad šogad jau elektronisko cigarešu ikdienas smēķētāju skaits sasniedz 9%. 

Nevienu
77%

Mazāk kā vienu 
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reizi dienā

3%

1-5 reizes dienā
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6-10 reizes dienā
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11-20 reizes 
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1%

Vairāk nekā 20 
reizes dienā

3%

NA
0,3%

Cik reizes pēdējo 30 dienu laikā Tu esi lietojis/-usi elektroniskās 
cigaretes?
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Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka salīdzinoši vairāk elektronisko cigarešu lietotāju ir zēnu vidū 

(dzīves laikā smēķējuši - 52%; pēdējā mēneša laikā smēķējuši - 28%). 

Elektroniskās cigaretes dzīves laikā un pēdējā mēneša laikā smēķējušo īpatsvars 2014. un 
2016.gada pētījumos, % 

Dzīves laikā smēķējušie Pēdējā mēneša laikā smēķējušie 

    2014 2016     2014 2016 

  Kopā 32 49   Kopā 12 22 

Dzimums 
Zēni  34 52 

Dzimums 
Zēni  14 28 

Meitenes 30 46 Meitenes 10 17 

Klase 
9.klase 30 47 

Klase 
9.klase 10 22 

10.klase 34 51 10.klase 13 23 

Skolas valoda 
Latviešu 36 49 

Skolas valoda 
Latviešu 12 20 

Cita 27 49 Cita 11 25 

 

Nākamais grafiks uzskatāmi atklāj ainu, ka elektronisko cigarešu smēķēšanas izplatība 9.-10. 

klašu skolēnu vidū sasniegusi parasto cigarešu smēķēšanas izplatības līmeni. Pēdējā mēneša laikā 

elektroniskās cigaretes smēķējis pat lielāks jauniešu skaits nekā tradicionālās cigaretes. 
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Citu smēķēšanas/ tabakas veidu lietošana 

Pētījumā tika iegūti dati arī par citu smēķēšanas un tabakas veidu, kā košļājamās (zelējamās), 

šņaucamās tabakas un ūdenspīpes lietošanu dzīves laikā un pēdējo 30 dienu laikā.  

Kā pozitīva jāatzīmē tendence, ka ar katru pētījumu sarūk to skolēnu skaits, kuri ir smēķējuši 

ūdenspīpi. Šogad pirmo reizi (kopš 2008.gada) vispār ūdenspīpi smēķēt pamēģinājušo jauniešu skaits bija 

mazāks par pusi (39%). 2008.-2012.gadā pētījumos ūdenspīpi smēķēt pamēģinājušo 9.-10. klašu skolēnu 

skaits pārsniedza 60%. 

Šņaucamo, košļājamo (zelējamo) tabaku vai cita veida tabakas izstrādājumus savas dzīves laikā 

lietot ir izmēģinājuši 15% aptaujāto 9.-10.klašu skolēnu. Iegūtie rezultāti, salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

pētījumiem, nav būtiski mainījušies (šī gada pētījumā šņaucamās un košļājamās (zelējamās) tabakas 

veidi netika nodalīti atsevišķi, kā tas bija iepriekš, tāpēc nevar veikt precīzu rezultātu salīdzinājumu). 

 

60%

19%

8%
5%

7%

0,4%

85%

8%

2% 1%
4%

0,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nekad 1-2 reizes 3-5 reizes 6-9 reizes 10 reizes un 
vairāk

NA

Citu smēķēšanas/ tabakas formu lietošana dzīves laikā (%) 

Pīpējis ūdenspīpi

Lietojis šņaucamo, košļājamo 
(zelējamo) tabaku  vai cita veida 
tabakas izstrādājumus

 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

16 

 

9 11 14 14 12

35
33

28

19

12

68

64
63

51

39

15

0

25

50

75

100

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Citu tabakas formu lietošana dzīves laikā (%)

Košļājamā tabaka
Šņaucamā tabaka
Ūdenspīpe
Šņaucamā, košļājamā vai cita veida tabakas izstrādājumi

 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka pēdējā mēneša laikā ūdenspīpi ir lietojuši 7% jauniešu un tas ir 

mazāk nekā visos iepriekšējos pētījuma posmos (2008. gadā tādu bija – 38%; 2010. gadā – 31%; 2012. 

gadā – 17%; 2014. gadā – 13%). Arī šņaucamo, košļājamo (zelējamo) tabaku vai cita veida tabakas 

izstrādājumus pēdējā mēneša laikā ir lietojuši 7% respondentu. 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

17 

 

91%

5%
1% 2% 1%

93%

3% 2% 2%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nekad 1-2 reizes 3-9 reizes 10 reizes un 
vairāk

NA

Citu smēķēšanas/ tabakas formu lietošana pēdējā mēneša laikā (%) 

Pīpējis ūdenspīpi

Lietojis šņaucamo, košļājamo 
(zelējamo) tabaku  vai cita veida 
tabakas izstrādājumus

 

4 4 5 5 4

16

12

8
6

3

38

31

17

13

7
7

0

10

20

30

40

50

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Citu tabakas formu lietošana pēdējā mēneša laikā (%)

Košļājamā tabaka

Šņaucamā tabaka

Ūdenspīpe

Šņaucamā, košļājamā vai cita veida tabakas izstrādājumi

 

 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

18 

Smēķēšanas uzsākšanas vecums 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem katrs trešais (34%) smēķēt pamēģinājušais jaunietis atzina, ka 

pirmo cigareti ir izsmēķējis 12 gadu vecumā vai agrāk. 42% aptaujas dalībnieku pirmo cigareti ir 

izsmēķējuši 12 - 13 gadu vecumā, savukārt 22% – 15 gadu vecumā.  

17% regulāri smēķējošo jauniešu ikdienā sākuši smēķēt 12 gadu vecumā vai agrāk, 39% 

respondentu pirmo cigareti izsmēķējuši 13-14 gadu vecumā, savukārt 43% – 15 gadu vecumā vai vēlāk. 

Elektroniskās cigaretes parasti pamēģinātas vēlākā vecumā – vairāk nekā trīs ceturtdaļas 

elektroniskās cigaretes lietojušo jauniešu pirmo reizi tās smēķējuši 14 gadu vecumā vai vēlāk. 

2010. līdz 2016.gadā veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums atklāj pozitīvu tendenci – kopumā 

pieaug vecums, kad jaunieši izsmēķē pirmo cigareti vai uzsāk tās smēķēt regulāri. Šogad retāk nekā 

iepriekšējos pētījumos tika atzīmēts vecums no 11 līdz 13 gadiem, biežāk atzīmēts, ka šīs darbības 

uzsāktas 14 gadu vecumā vai vēlāk. 

Pētījuma rezultātu analīze atklāj, ka zēni smēķēt uzsāk agrāk nekā meitenes.  
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Smēķēt pamēģināšanas vecums pēc dzimuma un klases 2010., 2012., 2014. un 2016. gada pētījumos, 

% no smēķēt pamēģinājušajiem 

 <=11 gadi  12 gadi 13 gadi 14 gadi >=15 gadi  

9.klase 2010 33 20 20 19 8 

2012 26 25 22 20 7 

2014 30 19 20 23 8 

2016 23 16 20 26 15 

10.klase 2010 27 17 18 19 19 

2012 22 17 19 22 19 

2014 19 17 22 19 24 

2016 19 13 17 23 29 

Zēni 2010 36 20 16 15 12 

2012 29 21 17 19 13 

2014 30 19 17 18 15 

2016 26 16 16 22 20 

Meitenes 2010 25 17 21 22 14 

2012 20 21 24 23 12 

2014 20 17 24 23 16 

2016 16 13 20 27 24 

Kopā 2010 30 18 19 19 13 

2012 24 21 21 21 13 

2014 25 18 21 21 16 

2016 20 14 18 25 22 
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Ikdienā smēķēt uzsākšanas vecums pēc dzimuma un klases, 2010., 2012. un 2014.gada pētījumos, % 
no ikdienā smēķējošajiem 

 <=11 gadi  12 gadi 13 gadi 14 gadi >=15 gadi  

9.klase 2010 12 11 19 35 23 

2012 8 14 24 38 16 

2014 10 8 28 30 25 

2016 9 9 15 33 34 

10.klase 2010 8 12 16 21 43 

2012 6 8 14 28 44 

2014 7 8 14 23 49 

2016 9 7 10 21 52 

Zēni 2010 15 13 16 26 30 

2012 10 13 14 29 34 

2014 13 8 22 22 35 

2016 18 9 13 18 42 

Meitenes 2010 6 10 18 29 36 

2012 5 9 22 37 26 

2014 5 8 19 30 38 

2016 3 7 12 34 44 

Kopā 2010 10 12 17 28 33 

2012 7 11 19 33 30 

2014 8 8 20 27 37 

2016 9 8 12 27 43 
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2.2. Alkohols 

 

Alkohola lietošana dzīves laikā 

Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī šogad pārliecinošs vairākums (76%) aptaujāto 15-16 gadus 

veco jauniešu atzina, ka savā dzīvē ir lietojuši alkoholu. Veikto pētījumu dinamika kopumā uzrāda 

pozitīvu tendenci – alkoholu lietojušo 9.-10. klašu skolēnu skaits turpina nedaudz samazināties 

(2012.gadā tādu bija 88%; 2014.gadā – 79%). 

Pētījuma rezultāti liecina, ka mazāk par 10 reizēm alkoholu dzīves laikā ir lietojuši 47% aptaujāto 

jauniešu, 10 - 39 reizes alkoholu lietojuši 20%, savukārt 40 un vairāk reizes – 10% respondentu, un tas ir 

mazāk nekā iepriekšējos pētījumos (2010.gadā tādu bija 31%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 11%). 
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Pētījuma rezultātu analīze atklāj, ka alkoholu lietojošo respondentu īpatsvars lielāks ir 10.klases 

audzēkņu vidū (lietojuši alkoholu vispār – 80%; lietojuši alkoholu 40 un vairāk reizes – 13%), kā arī skolās 

ar latviešu mācību valodu (lietojuši alkoholu vispār – 82%; lietojuši alkoholu 40 un vairāk reizes – 11%). 

 

Alkoholiskos dzērienus dzīves laikā pamēģinājušo jauniešu īpatsvars atkarībā no dzimums, 
klases un skolas mācību valodas 2012., 2014. un 2016.gada pētījumos, % 

Dzīves laikā alkoholu lietojušie Dzīves laikā 40+ reizes alkoholu lietojušie 

    2012 2014 2016     2012 2014 2016 

  Kopā 88 79 76   Kopā 20 11 10 

Dzimums 
Zēni  85 75 73 

Dzimums 
Zēni  22 13 10 

Meitenes 91 82 80 Meitenes 19 10 10 

Klase 
9.klase 86 76 73 

Klase 
9.klase 15 9 7 

10.klase 91 83 80 10.klase 26 14 13 

Skolas valoda 
Latviešu 

 

84 82 
Skolas valoda 

Latviešu 

 

16 11 

Cita 

 

73 70 Cita 

 

6 8 
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Alkohola lietošana pēdējā mēneša laikā 

2016.gada rezultāti par alkohola lietošanu pēdējā mēneša laikā ir līdzīgi 2014.gadā iegūtajiem – 

alkoholu vispār lietojuši 38%, 3 un vairāk reizes – 15% aptaujāto 15-16 gadus veco jauniešu. 

Iegūtie rezultāti apstiprina pozitīvo tendenci, ka pēdējos gados 9.-10.klašu skolēni kopumā 

mazāk lieto alkoholu nekā tas bija laikposmā no 2006. līdz 2012.gadam (2008. gadā jebkādu alkoholisko 

dzērienu pēdējā mēneša laikā bija lietojuši 69% aptaujāto, 2010.gadā – 58%, bet 2012.gadā – 52%). 
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Pētījuma rezultātu analīze atklāj, ka pēdējā mēneša laikā alkoholu lietojošo jauniešu īpatsvars 

lielāks ir 10. klases audzēkņu vidū, kā arī skolās ar latviešu valodu. 

 

Alkoholiskos dzērienus pēdējā mēneša laikā pamēģinājušo jauniešu īpatsvars atkarībā no 
dzimuma, klases un skolas mācību valodas 2010., 2012. un 2014.gada pētījumos, % 

Pēdējā mēneša laikā alkoholu lietojušie Pēdējā mēneša laikā 3+ reizes alkoholu lietojušie 

    2012 2014 2016     2012 2014 2016 

  Kopā 52 39 38   Kopā 25 15 15 

Dzimums 
Zēni  49 36 33 

Dzimums 
Zēni  25 15 14 

Meitenes 53 41 42 Meitenes 23 15 16 

Klase 
9.klase 46 33 32 

Klase 
9.klase 20 12 12 

10.klase 59 46 45 10.klase 30 19 19 

Skolas valoda 
Latviešu 

 

46 42 
Skolas valoda 

Latviešu 

 

19 17 

Cita 

 

31 34 Cita 

 

10 13 
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Riskanta alkohola lietošana 

Nozīmīgs alkohola lietošanas ieradumu izpētes aspekts ir jauniešu piedzeršanās biežums dzīves 

laikā un pēdējā mēneša laikā. Piedzeršanās liecina par augstā mērā riskantu alkohola lietošanu. 

Šogad to jauniešu īpatsvars, kuri atzina, ka dzīves laikā ir kaut reizi piedzērušies, ir mazāks nekās 

visos iepriekšējos pētījumos kopš 2006.gada. Ja 2012.gadā tādu respondentu bija 57%, 2014.gadā – 41%, 

tad šogad – 39%. 

Pēdējā mēneša laikā piedzeršanās pieredze bijusi 16% aptaujāto jauniešu un tas ir apmēram 

tikpat (+1%) nekā iepriekšējā – 2014.gada pētījumā. 5% pētījuma dalībnieku pēdējā mēneša laikā 

piedzērušies 3 vai vairāk reizes. 
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Piedzeršanās reižu skaits dzīves un pēdējā mēneša laikā 2008., 2010., 2012. un 2014.gada 
pētījumos saistībā ar dzimumu, % 

 2010.gads 2012.gads 2014.gads 2016.gads 

 Z M K Z M K Z M K Z M K 

Dzīves laikā 

Nevienu reizi/nekad 50 46 48 44 43 43 60 58 59 63 58 61 

1-2 reizes 24 31 28 21 22 22 17 20 19 17 19 18 

3-5 reizes 10 13 11 13 14 14 9 10 10 7 9 8 

6-9 reizes 5 6 5 6 7 7 5 4 4 4 5 5 

10 un vairāk reižu 11 5 8 15 13 14 10 7 8 9 8 8 

Pēdējā mēneša laikā 

Nevienu reizi/nekad 85 85 84 85 85 84 85 85 84 85 83 84 

1-2 reizes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 12 11 

3-5 reizes 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

6-9 reizes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 un vairāk reižu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

Piezīme: Z – zēni, M – meitenes, K – kopā 

 

 

Iecienītākie alkohola veidi  

2010. līdz 2016.gadā veikto pētījumu dinamika liecina par izmaiņām alkoholisko dzērienu izvēlē 

jauniešu vidū. Šogad pirmo reizi biežāk lietoto alkoholisko dzērienu saraksta galvgalī ierindojās vīns, ko 

pēdējā mēneša laikā lietojis katrs trešais (33%) 9.-10.klases skolēns. Otrajā vietā iecienītāko alkoholisko 

dzērienu sarakstā ierindojās alkoholiskie kokteiļi, kurus pēdējā mēneša laikā lietojuši 28% aptaujāto 

jauniešu. Jānorāda uz tendenci, ka ar katru pētījumu samazinās alkoholisko kokteiļu lietotāju skaits. 

Ar katru pētījumu sarūk arī alus popularitāte – šogad to pēdējā mēneša laikā lietojuši 26% 15-16 

gadus vecie jaunieši. Tikpat daudz (26%) respondentu pēdējā mēneša laikā ir lietojuši stipros 

alkoholiskos dzērienus. Kā negatīvs jāatzīmē fakts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju, šogad 

nedaudz pieaudzis (+2%) jauniešu skaits, kuri pēdējā mēneša laikā lietojuši stipros alkoholiskos dzērienus 

(sk. nākamos divus attēlus). 
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Pētījumā iegūto datu analīze pēc dzimuma pazīmes atklāj, ka meitenes biežāk priekšroku dod 

vīnam un alkoholiskajiem kokteiļiem, savukārt zēni  – alum. 

Pēdējā mēneša laikā lietotie alkoholisko dzērienu veidi saistībā ar dzimumu 2012., 2014. un 2016.gada 
pētījumos, % 

 2012.gads 2014.gads 2016,gads 

 Zēni Meite-

nes 

Kopā Zēni Meite-

nes 

Kopā Zēni Meite-

nes 

Kopā 

Alus 48 35 41 36 19 27 32 22 26 

Alkoholiskie kokteiļi 31 44 38 30 38 35 25 32 28 

Vīns 28 37 33 24 33 29 28 38 33 

Stiprs alkoholiskais 

dzēriens 

34 32 33 25 22 24 26 26 26 
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Alkohola lietošanas vietas 

2016.gada rezultāti apstiprina iepriekšējās aptaujās iegūtos rezultātus, ka alkoholiskos dzērienus 

15-16 gadus vecie jaunieši visbiežāk lieto mājas apstākļos – vai nu pie kāda cita (bieži vai dažreiz 

alkoholu lieto 23% jauniešu) vai savās mājās (bieži vai dažreiz alkoholu lieto 11% respondentu). 
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Veikto pētījumu rezultātu dinamika kopumā apstiprina tendenci, ka alkohola lietošanas izplatība 

jauniešu vidū mazinās. Visās pozīcijās šogad vērojams mazāks vai līdzīgs alkoholu lietojušo respondentu 

skaits kā 2014.gadā. 
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Alkohola pamēģināšanas vecums 

Pētījumā iegūtie rezultāti par pirmo alkohola lietošanas reizi ir līdzīgi rezultātiem par pirmo 

smēķēšanas reizi. Nedaudz vairāk par trešdaļu (34%) jauniešu, kuri ir lietojuši alkoholiskos dzērienus, 

pirmo reizi tos ir pamēģinājuši 11-12 gadu vecumā vai agrāk; 41% aptaujas dalībnieku pirmo reizi 

alkoholu ir lietojuši 12-13 gadu vecumā, savukārt 23% – 15 gadu vecumā. Agra alkohola lietošanas 

pieredze (11 gadu vecumā vai agrāk) salīdzinoši biežāk bijusi zēniem (25%). 

Pirmā piedzeršanās pieredze visbiežāk (77% gadījumu) bijusi 14 gadus vecumā vai vēlāk. Agrīnā 

vecumā (11-12 gadi) pirmoreiz piedzērās 10% jauniešu (no tiem, kuri vispār bijuši piedzērušies). 
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2010.līdz 2016. gadā veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums atklāj pozitīvu tendenci – kopumā 

pieaug alkohola lietošanas uzsākšanas vecums. Šogad, kā pirmā alkohola lietošanas pieredze, retāk nekā 

iepriekšējos pētījumos tika atzīmēts vecums no 11 līdz 12 gadiem (2012.gadā – 49%; 2014.gadā – 42%; 

2016.gadā – 36%), savukārt biežāk atzīmēts, ka tas noticis 14 gadu vecumā vai vēlāk. 

 

Alkohola pamēģināšanas vecums pēc klases un dzimuma 2010., 2012. un 2014.gada pētījumos, % no 

alkoholu pamēģinājušajiem 

  <=11 gadi  12 gadi 13 gadi 14 gadi >=15 gadi  

9.klase 2010 33 20 20 19 8 

2012 30 23 21 19 7 

2014 29 18 18 23 11 

2016 24 16 18 27 15 

10.klase 2010 27 17 18 19 19 

2012 27 20 19 19 15 

2014 21 16 15 22 26 

2016 19 13 16 20 32 

Zēni 2010 36 20 16 15 12 

2012 29 20 19 20 13 

2014 28 17 13 22 20 

2016 25 13 16 21 26 

Meitenes 2010 25 17 21 22 14 

2012 28 23 22 19 9 

2014 24 18 20 23 16 

2016 19 15 19 26 21 

Kopā 2010 30 18 19 19 13 

2012 28 21 20 19 11 

2014 25 17 17 23 18 

2016 22 14 17 24 23 
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2.3. Citu aizliegto un atkarību izraisošo vielu lietošana 

Vairāki pētījuma jautājumi tika veltīti arī dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanai 15-16 gadus 

vecu jauniešu vidū. Pētījuma instrumentārijā tika iekļautas gan nelegālās vielās (marihuāna / hašišs, 

amfetamīni, ekstazī), gan tādas vielas, kuras nav nelegālas, bet kuras var tikt lietotas apreibināšanās 

nolūkos, piemēram, inhalanti, anaboliskie steroīdi, mājās taisīts alkoholiskais dzēriens, augu valsts 

maisījumi vai dabiskās narkotikas. 

Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos (2006. – 2014.gadā), arī šī gada rezultātos izplatītākā narkotiskā 

viela 9.-10.klašu skolēnu vidū ir marihuāna / hašišs.  

Marihuānu / hašišu vismaz vienu reizi ir pamēģinājuši 16% 9.-10.klases skolēnu. Identiski 

rezultāti tika iegūti arī 2014.gada pētījumā un tas ir mazāk nekā 2006.-2012.gada pētījumu rezultātos. 
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Citas biežāk lietotās apreibinošās vielas ir mājās taisīts alkohols (18%), bezrecepšu miega zāles 

vai trankvilizatori (12%), augu valsts maisījumi (7%). 

Citas narkotiskās un psihotropās vielas (kā ekstazī, amfetamīni, halucinogēnās sēnes, kokaīns, 

LSD u.c.) lietotas nosacīti reti – tās pamēģinājuši 3% vai mazāk jauniešu. 

Pētījuma rezultāti liecina, ka marihuānas / hašiša, kā arī citu narkotisko vielu lietošana vairāk 

izplatīta ir zēnu auditorijā, savukārt meiteņu vidū – bezrecepšu miega zāļu, trankvilizatoru un mājās 

gatavota alkoholisko dzērienu lietošana. 

 

Skolēnu pamēģinātās narkotiskās un psihotropās vielas, 2008., 20010., 2012. un 2014.gada 

pētījumos saistībā ar dzimumu, % 

 2010.gads 2012.gads 2014.gads 2016.gads 

 Z M K Z M K Z M K Z M K 

Marihuāna/ hašišs 30 16 23 23 16 19 20 13 16 18 14 16 

Inhalanti (piemēram, līme) 12 16 14 2 3 2 2 2 2,5 4 3 4 

Bezrecepšu miega zāles vai 
trankvilizatori 

6 12 9 5 11 8 6 12 10 8 15 12 

Ekstazī 5 4 5 1 <1 <1 2 1 1,5 5 2 3 

Amfetamīni 4 4 4 1 2 2 2 1 1,7 5 2 3 

Halucinogēnās sēnes 5 3 4 2 <1 1 4 1 2 6 2 4 

Kokaīns 4 2 3 1 <1 1 2 1 1,5 4 2 3 

LSD 3 2 3 1 <1 <1 3 1 1,9 5 2 3 

Anabolie steroīdi 3 <1 2 2 1 1 2 1 1,5 4 1 3 

Heroīns 2 <1 1 <1 <1 <1 2 <1 1 3 1 2 

Relevīns n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 0 1 3 1 2 

Mājās taisīts alkoholiskais 
dzēriens 

n.a. n.a. n.a. 18 28 23 14 16 15 15 21 18 

Augu valsts maisījumi n.a. n.a. n.a. 7 6 6 7 5 6 7 7 7 

Ritalīnu vai līdzīgus 
medikamentus ar ārsta recepti 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 4 4 

Ritalīnu vai līdzīgus 
medikamentus bez ārsta 
receptes 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4 2 3 

Piezīme: Z – zēni, M – meitenes, K – kopā, n.a. – nav attiecināms, jo rādītājs nav bijis iekļauts anketā 
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Marihuānas/hašiša pamēģināšanas vecums 

Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī šogad pārliecinošs vairākums (79%) jauniešu, kuri lietojuši 

marihuānu / hašišu, to pirmo reizi pamēģināja salīdzinoši vēlāk (14-15 gadu vecumā) nekā alkoholiskos 

dzērienus vai smēķēšanu. Tomēr rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējiem pētījumiem atklāj bīstamu 

tendenci – pieaug to jauniešu skaits, kuri marihuānu / hašišu izmēģina agrā vecumā. Marihuānas  / 

hašiša lietošana 11-12 gadu vecumā vairāk raksturīga zēniem (sk. nākamo attēlu un tabulu). 
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Marihuānas/ hašiša pamēģināšanas vecums pēc klases un dzimuma, % no marihuānu/hašišu 
pamēģinājušajiem 

  <=11 gadi  12 gadi 13 gadi 14 gadi >=15 gadi  

9.klase 2012 5 5 12 46 32 

2014 5 6 15 37 37 

2016 7 3 14 40 36 

10.klase 2012 1 2 8 26 62 

2014 5 4 9 23 59 

2016 7 4 8 18 64 

Zēni 2012 3 4 8 32 53 

2014 7 5 11 29 47 

2016 11 4 10 25 50 

Meitenes 2012 3 2 13 41 41 

2014 2 4 12 30 51 

2016 3 3 11 31 53 

Kopā 2012 3 3 10 36 47 

2014 5 5 12 29 49 

2016 7 4 11 28 51 
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2.4. Azartspēles 

 

Šī gada aptaujā tika iekļauts jauns jautājumu bloks, kas tika veltīts azartspēlēm un ar tām 

saistītām problēmām. 

Līdz pat 10% aptaujāto 9.-10. klašu skolēnu apgalvoja, ka viņi ir spēlējuši azartspēles un tā 

rezultātā viņiem radušās problēmas. Tomēr rūpīga pētījuma rezultātu analīze norāda uz pretrunām 

atbilžu sadalījumos, tāpēc nav pietiekama pamata apgalvot, ka azartspēles ir būtiska problēma 15-16 

gadus veco jauniešu vidū. 
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Tev ir problēmas ar azartspēlēm?

Vai Tu esi jutis vainas apziņu, spēlējot 
azartspēles?

Vai Tu apzinies, ka  azartspēles ir Tava 
problēma?  

Vai Tu esi atgriezies citā dienā, lai 
censtos vinnēt zaudēto naudu? 

Vai Tev ir bijusi nepieciešamība likt 
augstākas naudas likmes, lai Tu justos 

apmierināts?  

Vai Tava solītā likme bija lielāka nekā Tu 
varēji atļauties zaudēt? 

Domājot par pēdējiem 12 mēnešiem … ? 

Lielāko laika daļu vai gandrīz vienmēr Dažreiz Nekad NA
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2.5. Kofeīnu saturošo dzērienu lietošana 

Pētījuma rezultāti atklāj, ka no kofeīnu saturošajiem dzērieniem gandrīz visi (90%) 9.-10. klašu 

skolēni ikdienā dzer tēju. Puse (50%) aptaujas dalībnieku vidēji dienā izdzer 1-2 tējas krūzītes, 40% 

respondentu – 3 un vairāk krūzītes. 

Nedaudz vairāk par pusi (52%) aptaujāto jauniešu ikdienā dzer kafiju. 30% skolēnu vidēji dienā 

izdzer 1 krūzīti kafijas, 21% respondentu  – 2 un vairāk krūzītes. 

Arī kolas dzērienus (kā Coca Cola, Pepsi) ikdienā dzer nedaudz vairāk par pusi (52%) jauniešu. 

40% 9.-10. klašu skolēnu vidēji dienā izdzer 1 kolas bundžiņu / pudeli, 12% respondentu – 2 un vairāk 

bundžiņas / pudeles. 

11% aptaujāto jauniešu ikdienā lieto kofeīnu saturošus enerģijas dzērienus (kā Red Bulls, Маgic, 

Вurn, Моnstеr, X-ray, XL). 7% respondentu vidēji dienā izdzer 1 enerģijas dzēriena bundžiņu / pudeli, 

savukārt 4% skolēnu apgalvoja, ka vidēji dienā izdzer 2 un vairāk enerģijas dzēriena bundžiņas / pudeles. 

Pētījuma rezultātu analīze atklāj, ka meitenes salīdzinoši biežāk dzer tēju un kafiju, savukārt zēni 

– kolas dzērienus un kofeīnu saturošus enerģijas dzērienus. 

 

Es to nedzeru
10% Vienu krūzīti

25%

Divas krūzītes
25%

Trīs krūzītes
19%

Četras krūzītes
10%

Piecas krūzītes
4%

Sešas un vairāk 
krūzītes

7%

NA
0,3%

Cik daudz, ja vispār, Tu ikdienā dzer TĒJU?
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Es to nedzeru
48%

Vienu krūzīti
30%

Divas krūzītes
11%

Trīs krūzītes
5%

Četras krūzītes
2%

Piecas krūzītes
1%

Sešas un vairāk 
krūzītes

2%

NA
1%

Cik daudz, ja vispār, Tu ikdienā dzer KAFIJU?

 

 

Es to nedzeru
48%

Vienu bundžiņu 
/pudeli

40%
Divas bundžiņas 

/pudeles
7%

Trīs bundžiņas 
/pudeles

2%

Četras 
bundžiņas 
/pudeles

1%

Piecas un vairāk 
bundžiņas 
/pudeles

2%

NA
0%

Cik daudz, ja vispār, Tu ikdienā dzer kolas dzērienus 
(piemēram, „Coca cola”, Pepsi” u.c.)?
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Es to nedzeru
89%

Vienu bundžiņu 
/pudeli

7%

Divas bundžiņas 
/pudeles

1%

Trīs bundžiņas 
/pudeles

1%

Četras un vairāk 
bundžiņas 
/pudeles

2%

NA
0%

Cik daudz, ja vispār, Tu ikdienā dzer kofeīnu saturošus enerģijas 
dzērienus (Red Bulls, Маgic, Вurn, Моnstеr, X-ray, XL u.c.)?

 

 

14%

63%

48%

87%

8%

43%

55%

92%

0% 25% 50% 75% 100%

Enerģijas 
dzērienus

Kolas 
dzērienus

Kafiju

Tēju

Ikdienā dzer sekojošos dzērienus

Meitenes

Zēni
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3. PERSONĪBAS RAKSTUROJUMS UN PAŠVĒRTĒJUMS 

 

3.1. Jauniešu apmierinātība ar sevi un savu dzīvi 

Salīdzinoši liela aptaujas daļa ir veltīta jautājumiem, kas ir saistīti ar jauniešu apmierinātību ar 

sevi un savu dzīvi, saskarsmi ar stresa situācijām, vardarbību un sociālām deviācijām, kā arī priekšstatiem 

par morāles un uzvedības normām. Visi minētie faktori zināmās savstarpējās kombinācijās var darboties 

kā motivatori atkarību izraisošu vielu pamēģināšanā un lietošanā. 

Kopumā jauniešu pašvērtējums divu gadu periodā nav būtiski mainījies – 2016.gada aptaujas 

dalībnieku atbildes būtiski neatšķiras no 2014.gada atbilžu sadalījuma. Novērojams neliels kritiskas 

attieksmes pieaugums novērtējot apgalvojuma “es spēju visu darīt tikpat labi kā vairums apkārtējo 

cilvēku” atbilstību savām spējām – no 84% 2014.gadā uz 79% 2016.gada aptaujā, tomēr tas nav 

uzskatāms par būtisku, jo noliedzošo atbilžu skaits nepārsniedz kopējo paškritisko atbilžu īpatsvaru, kas 

svārstās robežās no 17% līdz 24%. 
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Aplūkojot atbilžu sadalījumu izteikumiem par izteikti kritiskām pašvērtējuma izpausmēm, ir 

secināms, ka jauniešu paškritikas līmenis salīdzinoši ar 2012.gadu nav būtiski mainījies. Ir novērojams 

neliels depresīva noskaņojuma pieaugums – būtiskākās izmaiņas notikušas izteikuma „dažreiz jūtos 

nekam nederīgs” vērtējumam, kam piekritēju skaits no 31% (2014.gada aptaujā) ir pieaudzis līdz 37% šī 

gada aptaujas ietvaros, kas loģiski atbilst jau pieminētajam paškritikas pieaugumam attiecībā uz spēju 

darīt lietas tikpat labi, kā vairums apkārtējo cilvēku. 

 

 
 

Tradicionāli meiteņu viedoklim raksturīga lielāka paškritika un neapmierinātība ar sevi nekā 

zēniem – ja 82% zēnu ir pozitīva attieksme pret sevi, tad meiteņu vidū tādu ir 71%; ja 81% zēnu ar sevi ir 

apmierināti, tad meiteņu vidū līdzīgi sevi vērtē 70%; ja 30% zēnu dažreiz jūtas „nekam nederīgi”, kamēr 

meiteņu vidū tādu ir 44%; ja „sevi vairāk cienīt” gribētu 57% zēnu, tad meiteņu auditorijā savu 

pašvērtējumu celt gribētu 75% aptaujas dalībnieču. Lai arī pārējos izteikumos dažādu dzimumu 

auditorijās vērojamās viedokļu atšķirības nepārsniedz 8%, tomēr visos gadījumos meitenes pauž 

salīdzinoši kritiskākas atbildes nekā zēni (sk. nākamo attēlu). 
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Analizējot izteikumus, kas ir saistīti ar jauniešu vērtējumu par savu ķermeni un ārējo izskatu, kā 

arī apmierinātību ar savu dzīvi kopumā, situācija salīdzinājumā ar iepriekšējiem aptauju posmiem (2010., 

2012. un 2014.gads) nav būtiski mainījusies. Vairāk nekā 80% visu aptaujāto jauniešu atzīst, ka ir laimīgi, 

jūtas fiziski stipri un veseli, un ir apmierināti ar savu dzīvi. 

 

 

 

Salīdzinoši zemāk jaunieši vērtē apmierinātību ar savu ārējo izskatu. Tradicionāli nedaudz vairāk 

kā trešdaļa (39%) aptaujas dalībnieku domā, ka ir neglīti / nepievilcīgi, un tik pat daudzi šobbrīd ir 

neapmierināti ar savu ķermeni (jāatzīmē, ka nākotnē jaunieši skatās optimistiskāk – attiecībā uz izskatu 

nākotnē pesimistisko viedokļu īpatsvars sarūk līdz 19%). 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

44 

Atbilstoši fiziskās attīstības atšķirībām attiecīgajā vecuma posmā un sabiedrībā valdošajiem 

stereotipiem par ārējās pievilcības svarīgumu sievietes dzīves „veiksmes stāstā” ar ārējo izskatu 

saistītiem pašvērtējuma elementiem, meiteņu auditorijā tiek izvirzītas krietni augstākas prasības nekā 

zēnu vidū, kā rezultātā meitenes tradicionāli daudz kritiskāk vērtē savu ārējo izskatu – 46% meiteņu 

uzskata sevi par neglītām un nepievilcīgām, kamēr zēnu auditorijā šāds viedoklis tiek pausts 21% 

gadījumu. 

 

Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos aptauju posmos, meitenes pauž kritiskāku viedokli nekā zēni, 

runājot arī par fiziskās veselības pašvērtējumu un apmierinātību ar savu dzīvi kopumā, ko, iespējams, 

lielā mērā ietekmē jau pieminētais ārējā izskata faktors. 
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3.2. Jauniešu emocionālais stāvoklis 

Jautājumos par jauniešu emocionālo stāvokli 2016.gada aptaujas posmā iegūtie rezultāti būtiski 

neatšķiras no iepriekšējo aptauju (2010., 2012. un 2014. gada) atbilžu sadalījuma. Katrs ceturtais 

jaunietis bija atzīmējis, ka pēdējās nedēļas laikā bieži bija izjutis skumjas / intereses trūkumu kaut ko 

darīt. 18% aptaujas dalībnieku pēdējās nedēļas laikā bieži bija izjutuši nervozitāti un grūtības aizmigt, bet 

17% – saspringumu. Salīdzinoši visretāk atzīmētais psiholoģiskā diskomforta stāvoklis ir domas par 

pašnāvību – bieži to izjutuši 5% aptaujāto. 
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Iepriekšējā lappusē izvietotais attēls demonstrē to, ka meitenes salīdzinoši saasinātāk nekā zēni 

uztver un izjūt psiholoģisku diskomfortu – gandrīz trešdaļa meiteņu bieži jūtas apbēdinātas, zaudē 

interesi kaut ko darīt; katra ceturtā meitene pēdējās nedēļas laikā bieži bija izjutusi nervozitāti, bet katra 

piektā – saspringumu, miega traucējumus, nospiestību un sakāpinātu emocionālu uzbudināmību, kas 

izpaudās kā vēlme raudāt (zēniem populārākā atbilde bija intereses trūkums kaut ko darīt (kā biežu 

atzīmējuši 12% zēnu) un miega traucējumi (kā biežu parādību pēdējās nedēļas laikā atzīmējuši 11% 

zēnu). 

Garastāvokļa maiņu un nenosvērtības rādītāji no aptaujas uz aptauju ir svārstīgi un neuzrāda 

konkrētas likumsakarības, tomēr pēdējos gados kopumā tiem ir vērojama tendence tām samazināties – 

aizvien biežāk tiek sniegta atbilde ”gandrīz nekad”. 

 

Garastāvokļa maiņas un nenosvērtība pēdējās nedēļas laikā 2006. -2016.gada pētījumos, % 

  
 Gads 

2016 2014 2012 2010 2008 2006 

Mani varēja viegli 
aizkaitināt vai satraukt 

Gandrīz nekad 16 13 11 20 17 14 

Reti 30 31 32 32 33 34 

Dažreiz 35 36 38 32 33 33 

Bieži 19 20 19 15 18 19 

Man bija dusmu 
uzliesmojums, kuru es 
nevarēju kontrolēt 

Gandrīz nekad 51 46 46 52 48 45 

Reti 27 29 27 27 28 28 

Dažreiz 15 17 19 15 17 20 

Bieži 7 8 8 6 8 8 

Es gribēju lauzt vai bojāt 
apkārtējās lietas 

Gandrīz nekad 64 61 59 65 64 56 

Reti 19 20 22 20 19 23 

Dažreiz 10 12 11 10 11 14 

Bieži 7 7 8 5 6 8 

Es ar kādu strīdējos 

Gandrīz nekad 20 17 16 18 18 17 

Reti 32 35 34 36 34 32 

Dažreiz 32 31 32 32 32 31 

Bieži 16 17 18 14 16 20 

Es uzkliedzu kādam vai ar 
kaut ko metu 

Gandrīz nekad 57 52 46 50 48 47 

Reti 24 25 27 28 27 26 

Dažreiz 12 14 17 16 17 18 

Bieži 7 9 10 7 8 10 
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Salīdzinot dažādās dzimumu auditorijās iegūtos rezultātus, jāatzīmē, ka meitenes biežāk kā zēni 

ir atzinušas, ka saskaras ar garastāvokļa maiņām un nenosvērtību, kas ir izpaudusies emociju izlādē vai 

pat agresijā – katra ceturtā respondente atzinusi, ka pēdējās nedēļas laikā viņu bieži varēja viegli 

aizkaitināt vai satraukt (zēni šo atbildi izvēlējušies 13% gadījumu). Kā nākamā biežāk minētā 

garastāvokļu maiņas izpausme, līdzīgi kā iepriekšējās aptaujās, tika minēti “strīdi”. 

2016.gada aptaujā salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem novērojams tādu dusmu izpausmju, 

kā “dusmu uzliesmojums, ko nevarēja kontrolēt” un “es gribēju lauzt vai bojāt apkārtējās lietas”, 

minēšanas biežums (vidēji par 5% katrā auditorijā). 
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Līdzīgi kā iepriekšējos aptauju viļņos, zināmas atšķirības ir vērojamas dažādu tautību aptaujas 

dalībnieku grupās – ne-latvieši salīdzinoši biežāk atzīmējuši, ka pēdējās nedēļas laikā ir saskārušies ar 

krasām garastāvokļa maiņām, kas izpaudušās kā strīdi ar apkārtējiem (22% atzīmējuši atbildi „bieži” un 

36% „dažreiz”; latviešu grupā attiecīgi – 10% un 28%), kā arī tradicionāli salīdzinoši biežāk bija 

saskārušies ar situācijām, kad emocijas bija grūti kontrolēt un apvaldīt, kā arī gribējās  lauzt vai bojāt 

apkārtējās lietas. Tomēr jāatzīmē, ka jaunākā aptauja arī te, salīdzinājumā ar 2014.gada aptaujā 

iegūtajiem rezultātiem, uzrāda pakāpenisku situācijas uzlabošanos – abās auditorijās, izvērtējot abu 

pieminēto emociju piedzīvošanas biežumu pēdējās nedēļas laikā, vērojams neliels (4% cittautiešu un 5% 

latviešu grupā) atbilžu “gandrīz nekad” kāpums. 
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3.3. Jauniešu attieksme pret noteikumu ievērošanu 

Pētījuma rezultāti atspoguļo, ka liela daļa jauniešu kādās noteiktās situācijās ir gatavi pārkāpt 

kādas sabiedrības normas vai to atbalstīt, kas liecina par jauniešu uzņēmību, individuālismu un 

patstāvīgu domāšanu, taču no otras puses, tas arī paaugstina atkarību izraisošo vielu pamēģināšanas 

iespējamību, jo sabiedrības normas nav pietiekoši spēcīga barjera, kas spētu no tā atturēt. 

Līdzīgi kā iepriekšējos aptaujas posmos ievērojama daļa aptaujāto jauniešu piekrita 

apgalvojumiem „dažreiz ir nepieciešams pārkāpt noteikumus, lai gūtu panākumus” (piekrita 68%) un 

„noteikumu ievērošana negarantē panākumus” (65%). 

2016.gada aptaujā ir pieaudzis to respondentu skaits, kuri nepiekrita izteikumiem: „es ievēroju tos 

noteikumus, kurus pats gribu ievērot” (nepiekrita 39% (33% 2014.g.)) un „var pārkāpt lielu daļu 

noteikumu, ja tie nešķiet atbilstoši” (nepiekrita 45% (36% 2014.g.)), ko var interpretēt gan kā 

pedagoģijas panākumu, gan kā sociālo prasmju apguvi (kas nozīmē to, ka skolēni zina “pareizo atbildi”, 

bet reālā rīcība var atšķirties), gan arī kā zināmu  sociālās atbildības un tolerances pieaugumu (mēs 

apzināmies, ka neierobežojot savu vēlmju bezkompromisa apmierināšanu, mēs varam apdraudēt 

sabiedrisko kārtību un drošību). 
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Attieksme pret apgalvojumiem par noteikumu ievērošanu 2008. – 2016.gada pētījumos, % 

 Pilnīgi 
piekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Es 
nezinu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnīgi 
nepiekrītu 

Jebkurš var pārkāpt noteikumus, 
ja šķiet, ka tie uz viņu 
neattiecas*/ Var pārkāpt lielu 
daļu noteikumu, ja tie nešķiet 
atbilstoši** 

2008 - - - - - 

2010 12 17 24 24 22 

2012 12 27 29 23 9 

2014 11 24 29 24 12 

2016 7 19 28 32 14 

Es ievēroju tos noteikumus, kurus 
pats gribu ievērot 

2008 13 35 17 27 9 

2010 13 31 18 25 13 

2012 16 36 18 22 8 

2014 15 33 19 23 9 

2016 15 28 18 27 12 

Patiesībā jau dzīvē ir maz 
neapšaubāmu noteikumu 

2008 14 35 31 16 5 

2010 14 31 35 13 7 

2012 13 33 37 12 5 

2014 13 29 37 14 6 

2016 12 26 39 17 6 

Ir grūti kaut kam ticēt, jo viss 
mainās 

2008 19 45 22 12 2 

2010 21 44 22 9 3 

2012 21 45 22 10 2 

2014 19 44 23 10 3 

2016 21 42 23 11 3 

Patiesībā neviens nezina, kas 
dzīvē no viņa tiek sagaidīts 

2008 27 42 18 11 2 

2010 27 40 20 10 3 

2012 28 42 18 9 3 

2014 28 40 20 8 3 

2016 25 40 22 10 3 

Neviens nevar būt dzīvē par kaut 
ko drošs 

2008 31 39 14 13 4 

2010 35 37 14 10 3 

2012 32 40 14 10 4 

2014 34 39 14 10 4 

2016 41 39 11 7 2 

Dažreiz ir nepieciešams pārkāpt 
noteikumus, lai gūtu panākumus 

2008 32 42 14 9 3 

2010 32 40 15 9 4 

2012 31 41 15 9 4 

2014 32 39 17 9 4 

2016 30 38 18 10 4 

Noteikumu ievērošana negarantē 
panākumus 

2008 30 33 21 12 4 

2010 29 31 24 11 5 

2012 32 32 22 10 4 

2014 32 30 24 10 5 

2016 33 32 21 10 4 

* Formulējums 2010.gada anketā. 

** Formulējums 2012.g., 2014.g. un 2016.g. anketās. 
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3.4. Satraucošu pārdzīvojumu pieredze 

Daudzi jaunieši savā dzīves pieredzē ir saskārušies ar dažādiem satraucošiem un traumatiskiem 

pārdzīvojumiem, kuri var paaugstināt iespējamību pamēģināt un lietot atkarību izraisošas vielas.  

Nozīmīgai aptaujāto jauniešu daļai dzīves laikā ir bijusi šādu pārdzīvojumu pieredze: 

 Saņēma ārkārtīgi sliktas atzīmes (pieredzējuši 56% aptaujas dalībnieku) 

 Nopietns strīds ar vecākiem (dzīves laikā pieredzējuši 48% respondentu); 

 Atšķirtība no drauga/draudzenes (39%); 

 Nopietns nelaimes gadījums (35%); 

 Bija smaga vecāku strīda liecinieks/-ce (33%); 

 Attiecību pārtraukšana ar savu meiteni/ puisi (30%); 

 Draugi atraidīja (atstūma) (28%); 

 Smaga slimība (26%); 

 Vecāku šķiršanās (25%); 

 Bija psiholoģiskas vardarbības liecinieks savās mājās, kurā bija iesaistīts kāds pieaugušais 
(16%); 

 Tēvs vai māte zaudēja darbu (13%). 

2016.gada pētījumu rezultāti būtiski neatšķiras no iepriekš veikto pētījumu rezultātiem. 

Satraucošu pārdzīvojumu pieredze 2010., 2012., 2014., 2016.gada pētījumos, % 

 Gads Pēdējo 30 
dienu laikā 

Pēdējo 12 
mēnešu laikā 

Pirms vairāk nekā 
12 mēnešiem 

Nav 
piedzīvojis 

Nopietns nelaimes gadījums 2010 5 9 22 63 

2012 6 12 20 62 

2014 5 12 20 62 

2016 5 11 20 65 

Smaga slimība 2010 5 9 17 70 

2012 5 9 17 69 

2014 4 9 16 71 

2016 4 8 16 73 

Vecāku šķiršanās 2010 2 3 24 71 

2012 1 3 21 75 

2014 1 3 20 76 

2016 2 2 21 75 

Nopietns strīds ar vecākiem 2010 18 18 14 50 

2012 18 18 16 49 

2014 17 18 17 49 

2016 16 18 15 52 

Biju smaga vecāku strīda 
liecinieks/-ce 

2010 7 11 15 66 

2012 7 10 15 68 

2014 6 10 15 68 

2016 8 10 15 67 

Biju fiziskas vardarbības 
liecinieks savās mājās, kurā 
bija iesaistīts kāds pieaugušais 

2010 1 3 5 91 

2012 1 3 5 91 

2014 1 2 5 92 

2016 2 2 5 91 

Biju psiholoģiskas vardarbības 2016 4 5 7 84 
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liecinieks savās mājās, kurā 
bija iesaistīts kāds pieaugušais 

Tiku iesaistīts fiziskā 
vardarbībā savās mājās, kurā 
piedalījās arī kāds pieaugušais 

2010 2 3 3 92 

2012 3 5 6 86 

2014 1 2 3 94 

2016 2 2 4 92 

Vecāka vai brāļa/māsas nāve 2010 1 2 6 91 

2012 0 1 4 94 

2014 0 1 4 95 

2016 1 1 5 93 

Drauga nāve 2010 2 4 8 86 

2012 1 3 5 91 

2014 1 2 4 92 

2016 1 3 5 91 

Attiecību pārtraukšana ar savu 
meiteni/ puisi 

2010 11 19 10 61 

2012 10 16 10 64 

2014 8 14 10 68 

2016 7 13 10 70 

Draugi mani atraidīja 
(atstūma) 

2010 4 5 8 82 

2012 4 6 11 79 

2014 5 6 12 76 

2016 7 9 13 72 

Atšķirtība no 
drauga/draudzenes 

2010 11 14 10 64 

2012 11 14 12 63 

2014 10 13 13 64 

2016 12 15 13 61 

Saņēmu ārkārtīgi sliktas 
atzīmes 

2010 35 14 12 39 

2012 30 14 12 44 

2014 31 16 12 42 

2016 33 13 12 44 

Tēvs vai māte zaudēja darbu 2010 2 9 10 79 

2012 2 4 9 85 

2014 1 4 8 87 

2016 2 4 7 87 

Tiku izraidīts/-a no klases un 
aizsūtīts/-a uz direktora 
kabinetu 

2016 2 2 5 91 

Tiku izslēgts/-a no skolas 2016 1 1 1 98 

Piedzīvoju seksuālu 
uzmākšanos (biju upuris) 

2010 1 1 1 97 

2012 1 1 1 97 

2014 1 1 1 97 

2016 1.4 1 1.4 96 

Piedzīvoju seksuālu 
uzmākšanos, kurā bija 
iesaistīts kāds pieaugušais 
ģimenes loceklis 

2010 1 2 3 94 

2012 0 0 0 99 

2014 0,4 0,4 0,6 99 

2016 0.8 0.6 1 98 

Piedzīvoju seksuālu 
uzmākšanos, kurā bija 
iesaistīts kāds pieaugušais, kas 
nav ģimenes loceklis 

2010 0 1 1 97 

2012 0 0 1 99 

2014 0,6 0,7 0,8 98 

2016 0.8 1 1 97 
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Pētījuma dalībniekiem tika uzdoti jautājumi arī par pašnāvību pieredzi un domām par to. Iegūtie 

rezultāti liecina, ka  29% aptaujāto jauniešu ir domājuši par pašnāvību (biežāk meitenes – 36%, retāk 

puiši – 21%) un 14% ir nopietni apsvēruši iespēju to izdarīt (biežāk meitenes – 17%, retāk zēni – 10%).  

7% jauniešu ir kādam stāstījuši par savām domām par pašnāvības izdarīšanu (biežāk meitenes – 22%, 

retāk zēni – 11%), savukārt 6% respondentu apgalvoja, ka ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību (biežāk 

meitenes – 9%, retāk zēni – 4%). 
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3.5. Brīvā laika pavadīšana 

Nedaudz vairāk kā puse (55%) visu aptaujas dalībnieku (57% visu aptaujāto meiteņu un 53% visu 

aptaujāto zēnu) vismaz vienu reizi nedēļā ir sabiedriski aktīvi un piedalās kādās organizētās atpūtas vai 

ārpusskolas aktivitātēs. 
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Atsevišķi aptaujas jautājumi tika veltīti arī sporta un citām fiziskām aktivitātēm. 

Saskaņā ar 2016.gada aptaujas datiem 60% aptaujāto jauniešu apgalvoja, ka vismaz 3 reizes 

nedēļā nodarbojas ar sportu un citām fiziskām aktivitātēm. Lai arī nav novērojams būtisks sporta 

aktivitāšu īpatsvara samazinājums, tomēr, salīdzinot dažādās aptaujāto grupās minētās atbildes, ir 

novērojams zināms sporta aktivitāšu kritums. 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm biežāk nodarbojas zēni. Ar 

pietiekamu fizisko aktivitāšu skaitu nedēļā (4 – 6 reizes nedēļā vai gandrīz katru dienu) nodarbojas 45% 

aptaujāto zēnu, kas ir par 5% mazāk salīdzinājumā ar 2014.gadu, un 29% aptaujāto meiteņu, kas ir par 

3% mazāk nekā 2014.gadā. 
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem: 

 45% jauniešu vismaz 3 reizes nedēļā noslogo sevi tā, ka sasvīst vai jūtas fiziski nokausēti. 

Gandrīz nekad tā sevi nenoslogo 22% aptaujas dalībnieku; 

 37% jauniešu vismaz 3 reizes nedēļā apmeklē treniņus (vai piedalās sacensībās) sporta 

klubā/komandā. Gandrīz nekad tā sevi nenodarbina 41% respondentu; 

 38% jauniešu vismaz 3 reizes nedēļā nodarbojas ar sportu ārpus skolas vai sporta 

kluba/komandas. Gandrīz nekad tā sevi nenodarbina 33% jauniešu; 

 31% jauniešu vismaz 3 reizes nedēļā piedalās sporta treniņos vai fiziskās nodarbībās skolā, 

izņemot obligātās sporta stundas. Gandrīz nekad tā sevi nenodarbina 42% respondentu 

(pieaugums par 4% salīdzinājumā ar 2014.gadu). 

 

 

Lai arī skaitliski 2014.gada aptaujas rezultāti neuzrāda būtiskas atšķirības, tomēr visās pozīcijās 

vērojams sportiski aktīvo jauniešu kritums par 1-2% un savukārt “sportiski ne-aktīvo” jauniešu īpatsvara 

pieaugums vidēji par 3%. 
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Paaugstināts risks uzsākt dažādu atkarības vielu lietošanu un deviantu uzvedību ir tiem 

jauniešiem, kuri vakarus pavada ārpus mājas.  

Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem atbilžu sadalījums attiecībā uz to, cik daudz laika vakaros viņi 

pavada mājās, 2016.gadā būtiski neatšķiras no iepriekšējos aptauju posmos iegūtā atbilžu sadalījuma, 

bet  nedaudz ir samazinājies to jauniešu skaits, kuri ārpus mājas atrodas vēlās vakara stundās: 

 48% (par 8% mazāk nekā 2014.gadā) aptaujāto jauniešu pēdējās nedēļas laikā vismaz reizi 

atgriezušies mājās pēc desmitiem vakarā (biežāk tie ir zēni, retāk meitenes); 

 16% (par 4% mazāk nekā 2014.gadā) aptaujāto jauniešu pēdējās nedēļas laikā vismaz reizi 

atgriezušies mājās pēc pusnakts (biežāk tie ir zēni, retāk meitenes). 
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Lai noskaidrotu to, kādā apmērā jaunieši savu brīvo laiku aizpilda ar tādām fiziski pasīvām 

aktivitātēm, kā TV skatīšanās, video spēļu spēlēšana, komunikācija sociālajos tīklos un “sērfošana 

internetā”, aptaujas dalībnieki tika lūgti aptuveni novērtēt attiecīgai aktivitātei veltīto laiku vienas dienas 

ietvaros. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka visvairāk laika tiek veltīts video spēļu spēlēšanai un komunikācijai 

sociālajos tīklos interneta vidē, ko nosauca 87% visu aptaujas dalībnieku – katrs ceturtais (25%) tam 

velta līdz 1 stundai, 18% – 2 stundas, bet 45% – 3 stundas un vairāk katru dienu. Jāatzīmē, ka zēni šai 

aktivitātei velta vairāk laika nekā meitenes – 77% aptaujāto zēnu tai velta 2h un vairāk,  meiteņu 

auditorijā tikpat daudz laika šai nodarbei velta 59% respondentu. 

85% aptaujas dalībnieku pavada laiku “sērfojot internetā” vai skatoties šovus un filmas TV vai 

video. “Sērfošanai internetā” 49% aptaujāto jauniešu velta līdz 1 stundai, 15% – 2 stundas, bet 22% – 3 

stundas un vairāk, savukārt TV / video 38% aptaujas dalībnieku velta līdz 1 stundai, 24% – 2 stundas, bet 

25% – 3 stundas un vairāk katru dienu.  
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3.6. Devianta uzvedība un vardarbība jauniešu vidū 

Noziedzīgas darbības aptaujātie jaunieši ir veikuši salīdzinoši maz, un kopumā šīm darbībām ir 

tendence samazināties. Līdzīgi kā 2014.gada aptaujā, arī šogad visbiežāk veiktā noziedzīgā darbība ir 

bijusi nepiederošu lietu sabojāšana un demolēšana, kurā atzinušies 10% jauniešu (13% zēnu un 8% 

meiteņu), bet otra biežāk atzīmētā atbilde – sīka zādzība (“mazāk nekā 3 kino biļešu vērtībā”), ko vismaz 

vienu reizi dzīvē izdarījuši 9% aptaujas dalībnieku (10% zēnu un 8% meiteņu). Nopietnu likumpārkāpumu 

izdarīšanā (nozaga kaut ko, kas maksāja vairāk nekā 3 kino biļetes; pielietoja fizisku spēku, lai 

nozagtu/nolaupītu; ielauzās ēkā vai mašīnā, lai zagtu) bija atzinušies 2-3% aptaujāto jauniešu. 

Noziedzīga darbība pēdējo 12 mēnešu laikā 2006.- 2016.gada pētījumos, % 

 Nekad Vienreiz 2–5 reizes 6 vai vairāk reizes 

Kaut ko nozaga, kas maksāja mazāk 
nekā 3 kino biļetes * 
 
Piezīme: * 2010.gada aptaujā nozagtās 
lietas vērtības ekvivalents tika noteikts 5 
LVL vērtībā. 

2016 91 5 2 2 

2014 96 3 1 0,5 

2012 95 3 1 1 

2010 92 5 2 1 

2008 91 6 2 1 

2006 90 6 2 2 

Kaut ko nozaga, kas maksāja vairāk 
nekā 3 kino biļetes * 
 
Piezīme: * 2010.gada aptaujā nozagtās 
lietas vērtības ekvivalents tika noteikts 5 
LVL vērtībā. 

2016 96 2 <1 1 

2014 98 1 <1 <1 

2012 98 1 <1 <1 

2010 97 2 1 <1 

2008 96 1 <1 <1 

2006 94 2 2 2 

Pielietoja fizisku spēku, lai 
nozagtu/nolaupītu 

2016 98 0.3 0.3 1 

2014 99 0,5 0,3 0,6 

2012 99 <1 <1 <1 

2010 98 2 <1 <1 

2008 99 1 <1 <1 

2006 96 2 1 1 

Ielauzās ēkā vai mašīnā, lai zagtu 2016 98 0.3 0.2 1 

2014 99 0,5 0,4 0,6 

2012 99 <1 <1 <1 

2010 100 <1 <1 <1 

2008 99 1 <1 1 

2006 97 1 1 1 

Sabojāja vai demolēja lietas, kuras 
viņam nepiederēja 

2016 90 6 2 2 

2014 90 7 2 1 

2012 89 7 3 1 

2010 88 9 3 1 

2008 87 8 3 1 

2006 86 8 3 2 

Izdarīja citu noziedzīgu nodarījumu 2016 93 3 1 2 

2014 94 3 2 1 

2012 94 3 1 2 

2010 97 1 1 1 

2008 95 2 1 2 

2006 94 3 1 2 
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Salīdzinoši biežāk jauniešu vidū ir sastopama vardarbība. Nozīmīgs aptaujāto jauniešu skaits 

(22% - 35%) pēdējo 12 mēnešu laikā ir veikuši tādas vardarbības izpausmes, kā iesišana ar dūri, 

iepļaukāšana, iesperšana, notriekšana no kājām, un draudi pielietot spēku. Visas vardarbības izpausmes, 

izņemot iepļaukāšanu, biežāk ir sastopamas zēnu vidū. 

Pēdējo 3 pētījuma posmu rezultātu salīdzinājums liecina par vardarbības izpausmju mazināšanos 

– visās iepriekšējos gados biežāk minētajās fiziskas vardarbības izpausmēs vērojams atbildes “nekad” 

atzīmēšanas pieaugums (to jauniešu, skaits, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav iepļaukājuši nevienu, 

palielinājies par 12%). 

 

Vardarbības izpausmes pēdējo 12 mēnešu laikā 2012., 2014. un 2016.gada pētījumos, % 

  Nekad Vienreiz 2-5 reizes 6-9 reizes 10 vai vairāk reizes 

Iesita kādam ar dūri  2016 65 15 11 3 6 

2014 61 16 12 4 8 

2012 56 17 13 5 9 

Notrieca kādu no kājām 2016 74 12 8 2 4 

2014 69 16 8 2 4 

2012 69 14 9 3 5 

Iespēra kādam 2016 66 16 9 3 6 

2014 62 18 11 4 5 

2012 59 19 11 4 7 

Iebelza/iepļaukāja kādu 2016 68 14 9 3 6 

2014 56 19 12 4 8 

2012 54 19 13 6 8 

Sagrāba aiz kakla un turēja 2016 87 6 3 1 3 

2014 87 6 3 1 3 

2012 86 7 4 1 2 

Draudēja pielietot spēku 2016 78 9 6 2 5 

2014 81 8 5 2 4 

2012 78 10 6 2 4 
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem fiziski vardarbīgi pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijuši 13% aptaujāto 

jauniešu un 7% jauniešu ir bijuši fiziskas vardarbības upuri. Seksuālā vardarbībā atzinās 2% skolēnu, tik 

pat liels ir to jauniešu skaits, kuri ir bijuši seksuālas vardarbības upuri. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 

statistiski nozīmīgas atšķirības atbildēs nav vērojamas. 

Vardarbības pieredze pēdējo 12 mēnešu laikā 2012., 2014. un 2016.gada pētījumos, % 

  Nekad Vienreiz 2-5 
reizes 

6-9 reizes 10 vai vairāk 
reizes 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu esi 
bijis/usi fiziskas vardarbības upuris? 

2016 93.5 3 2 <1 1.5 

2014 93 5 2 <1 1 

2012 93 5 1 <1 <1 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu pats/i 
esi bijis/usi fiziski vardarbīgs/a? 

2016 87.5 7 3 1 1.5 

2014 89 6 3 1 1 

2012 86 8 4 1 1 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu esi 
bijis/usi seksuālas vardarbības 
upuris? 

2016 98 <1 <1 <1 <1 

2014 98 <1 <1 <1 <1 

2012 99 <1 <1 <1 <1 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu esi 
bijis/usi seksuāli vardarbīgs/a? 

2016 98 <1 <1 <1 <1 

2014 98 <1 <1 <1 <1 

2012 99 <1 <1 <1 <1 

3.7. Personības individuālo faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu 
un lietošanu 

Dažādu faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu ir aplūkota, izmantojot 

šādus atkarības vielu lietošanas indikatorus: 

1) Smēķēšana: smēķē katru dienu (ikdienas smēķētājs) vai nesmēķē ikdienā. Kopumā ikdienas 

smēķētāji 9.-10.klašu skolēnu vidū ir 11% (2014.gadā bija 12%, bet 2012.gadā - 20%). 

2) Alkohola lietošana dzīves laikā: ir lietojis alkoholu 40 un vairāk reizes un ir lietojis alkoholu 

mazāk par 40 reizēm savas dzīves laikā. Saskaņā ar aptaujas datiem alkoholu 40 un vairāk reizes 

savas dzīves laikā ir lietojuši 10% jauniešu (2014.gadā bija 11%, bet 2012.gadā – 20%). 

3) Alkohola riskanta lietošana (piedzeršanās pieredze): ir bijis piedzēries trīs un vairāk reizes savas 

dzīves laikā vai nav bijis piedzēries vispār vai 1-2 reizes. Tādu jauniešu, kas ir bijuši piedzērušies 

trīs un vairāk reizes savas dzīves laikā, šajā pētījumā ir 21% (2014.gadā bija 22%, bet 2012.gadā – 

35%). 

4) Nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze: ir pamēģinājis kādu no nelegālajām atkarības 

vielām (marihuāna/ hašišs, amfetamīns, LSD, ekstazī, kokaīns, heroīns, halucinogēnās sēnes, 

inhalanti) vai nav. Saskaņā ar aptaujas datiem šīs vielas ir pamēģinājuši 18% 9. un 10.klašu 

skolēnu (2014.gadā bija 18%, bet 2012.gadā – 22%). 
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Apmierinātība ar sevi 

Jaunieši, kuri pārstāv iepriekš aprakstītās riska grupas, biežāk nonāk depresīvās situācijās, kad 

uzskata sevi par neveiksminiekiem, jūtas nekam nederīgi un domā, ka ir ne pārāk labi cilvēki un ka 

viņiem nav sevišķi daudz ar ko lepoties. 

Viskrasāk indivīda pašvērtējuma atšķirības novērojamas, sadalot aptaujas dalībniekus grupās pēc 

tā, vai smēķē un vai ir nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze (kur dominē marihuānas un hašiša 

lietošanas pieredze, kas būtībā norāda uz abu auditoriju pārklāšanos). Aptaujas rezultāti ļauj izdarīt 

pieņēmumu, ka nelegālo atkarības vielu lietošana ir lielā mērā saistīta tieši ar jauniešu emocionālu 

nestabilitāti, pārdzīvojumiem un krīzēm kā līdzeklis emocionālās spriedzes mazināšanai, nevis vienkāršu 

interesi pamēģināt “aizliegto augli”. 

Apgalvojumi par apmierinātību ar sevi/ pašvērtējumu. 

Apstiprinošu atbilžu (apkopojot atbildes „ļoti atbilst” un „drīzāk atbilst”) sniegušo respondentu 
īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

  Nesmēķē ikdienā 
Ikdienas 

smēķētājs 
Nav 

pamēģinājis Ir pamēģinājis 

Visumā sliecos domāt, ka esmu 
neveiksminieks/ce 

22 31 21 31 

Dažreiz domāju, ka es neesmu 
pārāk  labs cilvēks 

48 64 48 63 

Dažreiz jūtos nekam nederīgs 36 50 35 48 

Kopumā esmu apmierināts/a ar 
sevi 

76 68 77 69 

Man ir pozitīva attieksme 
pašam/ai pret sevi 

77 69 78 69 

Es domāju, ka man nav sevišķi 
daudz ar ko lepoties 

36 43 35 45 

 
Alkohola lietošana dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

  

Ir lietojis alkoholu 
mazāk par 40 

reizēm savas dzīves 
laikā 

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk reizes 

Visumā sliecos domāt, ka esmu 
neveiksminieks/ce 

22 29 22 27 

Dažreiz domāju, ka es neesmu 
pārāk  labs cilvēks 

50 58 48 59 

Dažreiz jūtos nekam nederīgs 37 44 36 43 

Kopumā esmu apmierināts/a ar 
sevi 

76 70 76 72 

Man ir pozitīva attieksme 
pašam/ai pret sevi 

77 70 78 72 

Es domāju, ka man nav sevišķi 
daudz ar ko lepoties 

37 42 36 43 
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Apmierinātība ar savu izskatu un dzīvi 

Visu četru riska grupu pārstāvji salīdzinoši biežāk nekā pārējie aptaujas dalībniekiem pauž 

neapmierinātību ar savu dzīvi.  

Tieši tāpat gan ikdienas smēķētāji, gan tie jaunieši, kuriem ir nelegālo atkarības vielu lietošanas 

pieredze, gan tie, kuriem ir problēmas ar alkohola lietošanu, salīdzinoši retāk kā pārējie jaunieši atzīst 

sevi par laimīgiem. 

Apmierinātība ar savu ārējo  izskatu un dzīvi. 

Apstiprinošu atbilžu (apkopojot atbildes „ļoti atbilst” un „drīzāk atbilst”) sniegušo respondentu 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

      Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

  
Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

Esmu apmierināts/a ar savu 
dzīvi 

83 73 83 74 

Esmu laimīgs/a 82 73 83 73 

Esmu apmierināts/-a ar 
fiziskajām izmaiņām ķermenī, 
kas notikušas pēdējo gadu laikā 

74 66 73 70 

 

 

Alkohola lietošana dzīves laikā 
Alkohola riskanta lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 

  

Ir lietojis alkoholu 
mazāk par 40 

reizēm savas dzīves 
laikā 

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai  1-
2 reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

Esmu apmierināts/a ar savu 
dzīvi 

82 74 83 75 

Esmu laimīgs/a 82 75 83 73 

Esmu apmierināts/-a ar 
fiziskajām izmaiņām ķermenī, 
kas notikušas pēdējo gadu laikā 

72 72 73 70 

 

Ikdienas smēķētāju grupā, vienīgajā no visām izdalītajām riska grupām, katrs trešais (34%) tās 

pārstāvis atzīmējis, ka nav apmierināts ar pēdējo gadu laikā notikušām fiziskām izmaiņām savā ķermenī. 

Zīmīgi, ka līdzīgi domā arī katra trešā meiteņu apakšgrupas pārstāve. Rezultāti ļauj izvirzīt hipotēzi, ka 

stereotips par smēķēšanu kā liekā svara ierobežošanas metodi vēl arvien ir “dzīvs”, un jaunieši (vairāk 

tas attiecas tieši uz meitenēm) šādi, iespējams, mēģina cīnīties ar “ķermeņa apjoma” pieaugumu. 
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Apmierinātība ar savu fizisko un garīgo veselību  

Aptaujas gaitā jaunieši tika lūgti, izmantojot 5 punktu skalu, vispārīgi novērtēt savu fizisko un 

garīgo veselību. 31% aptaujāto jauniešu savu fizisko veselību vērtēja kā vidēju vai sliktu, bet katrs trešais 

pētījuma dalībnieks (jeb 35% no kopskaita) līdzīgi vērtēja savu garīgo veselību. Jāpiebilst, ka meitenes 

gan vienā, gan otrā gadījumā sniedza kritiskākus vērtējumus. 

 Kā vērtē savu fizisko veselību Kā vērtē savu garīgo veselību 

 Ļoti labi/ labi Vidēji Slikti/ ļoti slikti Ļoti labi/ labi Vidēji Slikti/ ļoti slikti 

Kopā (100%) 69 % 24 % 7 % 65 % 23 % 12 % 

Meitenes (100%) 62 % 29 % 9 % 59 % 26 % 15 %  

Zēni (100%) 76 % 19 % 5 % 71 % 20 % 9 % 

Visu četru riska grupu pārstāvji salīdzinoši biežāk nekā atkarību raisošo vielu nelietotāji gan savu 

fizisko, gan garīgo veselību vērtē kā vidēju vai sliktu. 
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Izjusts garīgs vai fizisks diskomforts pēdējās nedēļas laikā 

Jaunieši, kuri pārstāv kādu no riska grupām biežāk nekā pārējie ikdienā izjūt emocionālu 

diskomfortu, kas izpaužas kā nervozitāte, intereses trūkums kaut ko darīt, skumjas, nomāktība, 

raudulīgums, bezcerīgums, kā arī apbēdinājuma, vientulības un pieviltības sajūta.  

Riska grupu pārstāvju atzīmēto atbilžu sadalījums atspoguļo arī atkarību izraisošo vielu 

lietošanas ietekmi uz jauniešu fizisko pašsajūtu – riska grupu pārstāvji biežāk izjūt miega traucējumus un 

enerģijas trūkumu. 

Līdzīgi kā iepriekšējos pētījuma posmos, arī saskaņā ar jaunākās aptaujas rezultātiem pilnīgi visu 

diskomforta veidu gadījumā atkarību izraisošo vielu lietotāju grupās ir vērojams salīdzinoši lielāks 

konkrētās izpausmes sastopamības biežums.  

 

Izjusts garīgs vai fizisks diskomforts pēdējās nedēļas laikā. 

Attiecīgā diskomforta veida „bieži” izjutušo respondentu īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un 

nelietotāju grupās, % 

 

Pēdējās nedēļas laikā bieži  jutis ... 

  

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

Nervozitāte 17 26 16 25 

Pēkšņas bailes bez iemesla 6 11 6 11 

Saspringums 16 24 16 22 

Biju noskumis/usi vai nebija intereses 
kaut ko darīt 21 32 20 30 

Ēstgribas trūkums 9 15 9 12 

Jutos vientuļš/a 13 22 13 20 

Viegli varēja saraudināt vai gribējās 
raudāt 11 25 12 18 

Bija grūti aizmigt 14 25 14 21 

Jutos noskumis/usi vai nospiests/a 13 24 13 21 

Trūka intereses kaut ko darīt 15 26 15 24 

Biju lēnīgs/a vai trūka enerģijas 12 19 11 19 

Nākotne šķita bezcerīga 9 18 8 17 

Domāju par pašnāvību 4 14 3 13 

Likās, ka visi mani  pieviļ 6 16 6 14 

Man nebija ar ko parunāt 7 9 6 11 
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Izjusts garīgs vai fizisks diskomforts pēdējās nedēļas laikā.  

Attiecīgā diskomforta veida „bieži” izjutušo respondentu īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un 

nelietotāju grupās, % 

Pēdējās nedēļas laikā bieži 

jutis ... 

  

Alkohola lietošana dzīves laikā 
Alkohola riskanta lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis alkoholu 
mazāk par 40 

reizēm savas dzīves 
laikā 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

Nervozitāte 17 25 16 24 

Pēkšņas bailes bez iemesla 6 13 6 11 

Saspringums 17 22 16 22 

Biju noskumis/usi vai nebija 
intereses kaut ko darīt 21 32 20 31 

Ēstgribas trūkums 9 13 9 14 

Jutos vientuļš/a 14 20 13 20 

Viegli varēja saraudināt vai 
gribējās raudāt 12 21 10 22 

Bija grūti aizmigt 15 20 13 22 

Jutos noskumis/usi vai 
nospiests/a 14 22 13 22 

Trūka intereses kaut ko darīt 15 23 14 24 

Biju lēnīgs/a vai trūka enerģijas 12 16 11 18 

Nākotne šķita bezcerīga 10 14 9 15 

Domāju par pašnāvību 4 13 4 10 

Likās, ka visi mani  pieviļ 7 13 6 14 

Man nebija ar ko parunāt 7 10 6 10 
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Salīdzinot dažādu enerģiju stimulējošo dzērienu (enerģijas dzēriens, kafija, kolas dzēriens) 

lietotāju un ne-lietotāju grupās iegūtos rezultātus, likumsakarīgi viskrasāk izdalījās palielinātas kafijas 

lietošanas negatīvā ietekme uz dabisko ķermeņa fiziskā atslābuma procesu – miegu. 

Dažās no jauniešu emocionālajām un fiziskajām izpausmēm tendenču līmenī ir novērojamas 

atšķirības starp kafijas pārmērīgu lietošanu un  tādām diskomforta izpausmēm kā nervozitāte, skumjas, 

emocionālā nestabilitāte, interese kaut ko darīt un enerģijas trūkums – attiecīgi jaunieši, kuri dzer kafiju 

2 vai vairāk krūzītes dienā, šīs emocijas ikdienā izjūt biežāk, un viņiem ir raksturīgs depresīvāks 

noskaņojums un vispārīgs intereses trūkums salīdzinājumā ar tiem, kuri kafiju lieto mazākā apjomā vai 

vispār nedzer. 

Līdzīgi, kā 2014.gada aptaujā, arī 2016.gada pētījuma datu analīze neuzrāda korelāciju starp tādu 

enerģiju stimulējošu dzērienu  kā enerģijas dzērieni un kola lietošanu un dažādam jauniešu emocionālām 

diskomforta izpausmēm. 

 

Garīga un fiziska diskomforta pieredze pēdējās nedēļas laikā. 

Attiecīgā diskomforta veida „bieži” izjutušo respondentu īpatsvars enerģiju stimulējošu 

dzērienu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

 

Pēdējās nedēļas laikā bieži 
jutis ... 

Enerģijas 
dzērienu 
lietošana 

Kafijas lietošana 
Kolas dzērienu 

lietošana 

Lieto Nelieto 
2 vai vairāk 

krūzītes 
dienā 

1 krūzīti 
dienā vai 
nelieto 

2 vai vairāk 
pudeles 

dienā 

1 pudeli 
dienā vai 
nelieto 

Nervozitāti 17 18 21 17 15 18 

Pēkšņas bailes bez iemesla 9 6 9 6 7 7 

Saspringumu 17 17 20 17 18 17 

Biji apbēdināts, nebija 
intereses kaut ko darīt 

26 22 27 21 18 23 

Ēstgribas trūkumu 14 9 13 9 9 10 

Juties vientuļš/a 17 14 18 13 15 14 

Tevi viegli varēja saraudināt 
vai Tev gribējās raudāt 

16 13 18 12 11 13 

Bija miega traucējumi 21 15 22 13 16 15 

 Juties noskumis/usi vai 
nospiests/a 

17 14 19 14 16 15 

Trūka intereses kaut ko darīt 20 16 20 15 15 16 

Biji lēnīgs/a vai trūka enerģijas 14 12 16 12 12 13 

Nākotne šķita bezcerīga 13 10 13 9 10 10 

Domāji par pašnāvību 13 4 8 4 9 5 

Likās, ka visi Tevi pieviļ 13 7 12 6 9 7 

Tev nebija ar ko parunāt 11 7 9 7 8 7 
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Garastāvokļa maiņas un nenosvērtība pēdējās nedēļas laikā 

Arī jaunākā pētījuma rezultāti, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ilustrē tendenci, ka atkarību izraisošo 

vielu lietotāji salīdzinoši biežāk kā pārējie jaunieši izjūt garastāvokļa maiņas un emocionālu nenosvērtību 

– ir vieglāk aizkaitināmi, strīdas, saskaras ar nekontrolējamu dusmu uzliesmojumu, uzvedas agresīvi. 

Tradicionāli salīdzinoši izteiktāka aizkaitināmība vērojama tieši ikdienas smēķētāju vidū. 

 

Garastāvokļa maiņas un nenosvērtība pēdējās nedēļas laikā. 

Attiecīgās izjūtas „bieži” piedzīvojušo respondentu īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un 

nelietotāju grupās, % 

Pēdējās nedēļas laikā bieži… 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

Mani varēja viegli aizkaitināt vai 
satraukt 

17 32 17 28 

Man bija dusmu uzliesmojums, kuru 
es nevarēju kontrolēt 

6 16 6 14 

Es gribēju lauzt vai bojāt apkārtējās 
lietas 

5 17 5 13 

Es ar kādu strīdējos 14 28 14 23 

Es uzkliedzu kādam vai ar kaut ko 
metu 

6 17 5 14 

Pēdējās nedēļas laikā bieži…  
Alkohola lietošana dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu mazāk 
par 40 reizēm 
savas dzīves 

laikā 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

Mani varēja viegli aizkaitināt vai 
satraukt 

18 28 17 28 

Man bija dusmu uzliesmojums, kuru 
es nevarēju kontrolēt 

6 13 5 13 

Es gribēju lauzt vai bojāt apkārtējās 
lietas 

6 16 5 12 

Es ar kādu strīdējos 15 23 14 22 

Es uzkliedzu kādam vai ar kaut ko 
metu 

6 14 5 13 
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Līdzīgi kā iepriekš veiktajos pētījuma viļņos, arī 2016.gada aptaujas ietvaros iegūtais jauniešu 

atbilžu sadalījums liecina par dažādu enerģiju stimulējošu dzērienu (enerģijas dzērieni, kafija, kola) 

lietošanas negatīvo ietekmi uz jauniešu garastāvokļa maiņām un nenosvērtību. Lai arī statistiskās 

atšķirības ir maznozīmīgas, kopējais atbilžu sadalījums norāda uz tendenci, ka jaunieši, kuri lielākā 

apjomā lieto dažādus enerģiju stimulējošus dzērienus, ir emocionālāk uzbudinātāki un ekspresīvāki savās 

izpausmēs salīdzinājumā ar jauniešiem, kuri tos lieto samērīgā apjomā vai nelieto vispār – viņi biežāk 

strīdas, uzkliedz kādam, ir aizkaitināmāki un piedzīvo  nekontrolējamus dusmu izvirdumus.  

 

Garastāvokļa maiņas un nenosvērtība pēdējās nedēļas laikā. 

Attiecīgās izjūtas „bieži” piedzīvojušo respondentu īpatsvars enerģiju stimulējošu dzērienu 

lietotāju un nelietotāju grupās, % 

 

Pēdējās nedēļas laikā 

bieži ... 

Enerģijas dzērienu 
lietošana 

Kafijas lietošana Kolas dzērienu 
lietošana 

Lieto Nelieto 
2 vai vairāk 

krūzītes 
dienā 

1 krūzīti 
dienā vai 
nelieto 

2 vai 
vairāk 

pudeles 
dienā 

1 pudeli 
dienā vai 
nelieto 

Mani varēja viegli aizkaitināt 
vai satraukt 

24 19 25 17 19 19 

Man bija dusmu 
uzliesmojums, kuru es 
nevarēju kontrolēt 

13 6 11 6 7 7 

Es gribēju lauzt vai bojāt 
apkārtējās lietas 

16 6 10 6 9 6 

Es ar kādu strīdējos 24 15 21 14 21 15 

Es uzkliedzu kādam vai ar 
kaut ko metu 

14 6 14 5 10 7 
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Attieksme pret noteikumu ievērošanu 

2016.gada aptaujā iegūtās jauniešu atbildes apstiprina jau tradicionāli novērotos salīdzinoši 

brīvdomīgākos uzskatus attiecībā uz dažādu noteikumu ievērošanu atkarību izraisošo vielu lietotāju 

auditorijās salīdzinājumā ar pārējiem jauniešiem. Visu izdalīto riska grupu pārstāvji biežāk piekrīt 

apgalvojumam „var pārkāpt lielu daļu noteikumu, ja tie nešķiet atbilstoši”; „es ievēroju tos noteikumus, 

kurus pats gribu ievērot” un par to, ka „dažreiz ir nepieciešams pārkāpt noteikumus, lai gūtu 

panākumus”. 

Attieksme pret apgalvojumiem par noteikumu ievērošanu. 

Apstiprinošu atbilžu (apkopojot atbildes „pilnībā piekrīt” un „drīzāk piekrīt”) sniegušo respondentu 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

      Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

  Nesmēķē ikdienā 
Ikdienas 

smēķētājs 
Nav 

pamēģinājis Ir pamēģinājis 

Var pārkāpt lielu daļu noteikumu, ja 
tie nešķiet atbilstoši 24 46 22 46 

Es ievēroju tos noteikumus, kurus 
pats gribu ievērot 40 62 39 57 

Patiesībā jau dzīvē ir maz 
neapšaubāmu noteikumu 37 43 36 44 

Dažreiz ir nepieciešams pārkāpt 
noteikumus (normas), lai gūtu 
panākumus 66 76 65 80 

Noteikumu ievērošana negarantē 
panākumus 64 70 64 71 

 

Alkohola lietošana dzīves laikā 
Alkohola riskanta lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 

  

Ir lietojis alkoholu 
mazāk par 40 
reizēm savas 
dzīves laikā 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

Var pārkāpt lielu daļu noteikumu, ja 
tie nešķiet atbilstoši 24 50 22 42 

Es ievēroju tos noteikumus, kurus 
pats gribu ievērot 41 58 38 58 

Patiesībā jau dzīvē ir maz 
neapšaubāmu noteikumu 37 44 36 42 

Dažreiz ir nepieciešams pārkāpt 
noteikumus (normas), lai gūtu 
panākumus 66 80 64 81 

Noteikumu ievērošana negarantē 
panākumus 64 73 63 73 
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Satraucošu pārdzīvojumu pieredze 

Atkarību izraisošo vielu lietošanas riska grupu pārstāvji biežāk ir piedzīvojuši dažādus emocionāli 

satraucošus pārdzīvojumus. Tradicionāli viens no nozīmīgākajiem pārdzīvojumiem jauniešu dzīvē ir 

attiecību pārtraukšana ar draugu/ draudzeni – te vērojamas viskrasākās atšķirības, salīdzinot riska grupas 

attiecībā pret atkarību izraisošo vielu ne-lietotājiem (starpība – 22-32%).  

Gandrīz puse no jauniešiem, kuri lieto kādas atkarību izraisošas vielas, ir saskārušies ar nopietnu 

nelaimes gadījumu, kā arī nošķirtību no drauga/draudzenes. Divām trešdaļām šo jauniešu ir bijis 

nopietns strīds ar vecākiem un ļoti sliktas atzīmes. Vairāk kā trešdaļa šo jauniešu tikuši atstumti no 

vienaudžu puses. Tradicionāli apstiprinās iepriekšējos posmos novērotā tendence – jaunieši, kuri biežāk 

lieto atkarību izraisošas vielas, biežāk ir saskārušies arī ar vecāku šķiršanos un fizisku vai emocionālu 

vardarbību savās mājās. 

Satraucošu pārdzīvojumu pieredze. 

Respondentu, kuri pārdzīvojuši minētās situācijas, īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un 

nelietotāju grupās, % 

      Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

  
Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Nopietns nelaimes gadījums 38 52 32 47 

Vecāku šķiršanās 23 38 22 37 

Nopietns strīds ar vecākiem 45 66 44 64 

Biju smaga vecāku strīda liecinieks/ce 31 44 30 44 

Biju fiziskas vardarbības liecinieks savās 
mājās, kurā bija iesaistīts kāds pieaugušais 8 19 8 16 

Biju psiholoģiskas vardarbības liecinieks 
savās mājās, kurā bija iesaistīts pieaugušais 15 27 14 27 

Tiku iesaistīts fiziskā vardarbībā savās 
mājās, kurā piedalījās pieaugušais 6 19 6 16 

Drauga nāve 8 20 8 16 

Attiecību pārtraukšana ar 
draugu/draudzeni 26 58 26 48 

Draugi mani atraidīja (atstūma) 26 42 25 40 

Atšķirtība no drauga/ draudzenes 37 55 37 49 

Saņēmu ļoti sliktas atzīmes 54 66 54 65 

Tēvs vai māte zaudēja darbu 12 21 11 22 

Tiku izraidīts/-a no klases vai aizsūtīts/a uz 
direktora kabinetu 8 22 7 21 

Tiku seksuāli izmantots/a (biju upuris) 3 13 2 12 
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Satraucošu pārdzīvojumu pieredze. 

Respondentu, kuri pārdzīvojuši minētās situācijas, īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un 

nelietotāju grupās, % 

 

 

Alkohola lietošana 
dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

  

Ir lietojis 
alkoholu 
mazāk 
par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Nopietns nelaimes gadījums 33 51 32 46 

Vecāku šķiršanās 24 36 23 32 

Nopietns strīds ar vecākiem 46 61 44 61 

Biju smaga vecāku strīda liecinieks/ce 32 37 30 42 

Biju fiziskas vardarbības liecinieks savās mājās, 
kurā bija iesaistīts kāds pieaugušais 9 14 8 15 

Biju psiholoģiskas vardarbības liecinieks savās 
mājās, kurā bija iesaistīts pieaugušais 15 26 14 24 

Tiku iesaistīts fiziskā vardarbībā savās mājās, 
kurā piedalījās pieaugušais 7 16 6 14 

Drauga nāve 8 19 8 14 

Attiecību pārtraukšana ar draugu/draudzeni 27 50 24 51 

Draugi mani atraidīja (atstūma) 27 37 25 38 

Atšķirtība no drauga/ draudzenes 38 51 36 49 

Saņēmu ļoti sliktas atzīmes 55 63 53 64 

Tēvs vai māte zaudēja darbu 13 18 13 16 

Tiku izraidīts/-a no klases vai aizsūtīts/a uz 
direktora kabinetu 8 20 8 16 

Tiku seksuāli izmantots/a (biju upuris) 3 11 3 8 

 

Jāpiebilst, ka pēdējos gados (2014. un 2016.gads) atkarību izraisošo vielu lietotāju grupās pieaug 

to respondentu īpatsvars, kuri apgalvo, ka ir bijuši smaga vecāku strīda liecinieki (pieaugums riska grupās 

par 3-4%), vai arī ir bijuši fiziskas (par 2-4%) vai psiholoģiskas (par 4-6%) vardarbības liecinieki savās 

mājās, kurā bija iesaistīts kāds pieaugušais, kā arī gadījumi, kad jaunieši ir bijuši seksuālas vardarbības 

upuri (3-4%). 
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Saskarsme ar pašnāvības izdarīšanas plāniem un doma par pašnāvības izdarīšanu 

Pēdējos trijos aptauju posmos (2012., 2014. un 2016.gads) atkarību izraisošo vielu lietotāju 

grupās no gada uz gadu pieaug to jauniešu īpatsvars, kuri ir saskārušies ar pašnāvību izdarīšanas plāniem 

vai tās mēģinājumiem paziņu, draugu un tuvu cilvēku vidū (rādītājs pieaudzis par 7-12%), kā arī ir 

palielinājies to respondentu skaits, kuri paši ir plānojuši vai mēģinājuši izdarīt pašnāvību (rādītājs 

pieaudzis par 6-9%). 

Vairāk kā divas trešdaļas riska grupu pārstāvju ir apsprieduši pašnāvības izdarīšanu savās sarunās 

ar apkārtējiem, un gandrīz puse paši par to ir domājuši. Domas par pašnāvību nav viennozīmīgi 

sasaistāmas ar reālu tās izdarīšanu, tomēr šāda vaida atbilžu atzīmēšanas īpatsvara regulārs kāpums 

liecina par depresīva noskaņojuma pieaugumu jauniešu sabiedrībā, un atkarību izraisošu vielu lietotāju 

grupās ir augstāks tās realizācija risks, tāpēc minētās tendences nav atstājamas bez ievērības. 

Saskaršanās ar pašnāvību un domas par to 

Respondentu, kuri piedzīvojuši šo situāciju, īpatsvars atkarību izraisošo vielu riska grupās, % 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

 Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Kāds ir teicis, ka ir domājis/–usi par 
pašnāvību 

42 68 
(60 – 2014.g) 
(54 – 2012.g) 

41 65 
(58 – 2014.g) 
(52 – 2012.g) 

Kāds no paziņām ir mēģinājis izdarīt 
pašnāvību 

25 48 
(42 – 2014.g) 
(38 – 2012.g) 

24 46 
(38 – 2014.g) 
 (34 – 2012.g) 

Kāds no paziņām ir izdarījis pašnāvību 11 26 
(21 – 2014.g) 
(20 – 2012.g) 

10 24 
(18 – 2014.g) 
 (17 – 2012.g) 

Kāds no draugiem vai citiem tuviem 
cilvēkiem ir mēģinājis izdarīt pašnāvību 

16 35 
(31 – 2014.g) 
 (26 – 2012.g) 

15 32 
(25 – 2014.g) 
 (24 – 2012.g) 

Kāds no draugiem vai citiem tuviem 
cilvēkiem ir izdarījis pašnāvību 

4 15 
(11 – 2014.g) 
 (12 – 2012.g) 

4 12 
(7 – 2014.g) 
 (9 – 2012.g) 

Pats/–i ir domājis/–usi par pašnāvību 26 47 
(44 – 2014.g) 
 (36 – 2012.g) 

25 43 
(39 – 2014.g) 
 (34 – 2012.g) 

Ir nopietni apsvēris/–usi iespēju izdarīt 
pašnāvību 

11 34 
(28 – 2014.g) 
 (17 – 2012.g) 

11 26 
(21 – 2014.g) 
 (15 – 2012.g) 

Ir kādam stāstījis/–usi, ka domā par 
pašnāvības izdarīšanu 

15 29 
(29 – 2014.g) 
(23 – 2012.g) 

15 26 
(24 – 2014.g) 
(21 – 2012.g) 

Ir kādreiz mēģinājis/–usi izdarīt pašnāvību 5 20 
(18 – 2014.g) 
(10 – 2012.g) 

5 14 
(12 – 2014.g) 
(7 – 2012.g) 

Ir mēģinājis/–usi izdarīt pašnāvību šinī 
mācību gadā 

3 14 
(11 – 2014.g) 
(5 – 2012.g) 

3 9 
(8 – 2014.g) 
(3 – 2012.g) 
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Alkohola lietošana dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu mazāk 
par 40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries vispār 

vai 1-2 reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk reizes 

Kāds ir teicis, ka ir domājis/-usi 
par pašnāvību 

43 65 
(53 – 2014.g) 
(49 – 2012.g) 

40 63 
(55 – 2014.g) 
(49 – 2012.g) 

Kāds no paziņām ir mēģinājis 
izdarīt pašnāvību 

26 49 
(35 – 2014.g) 
(35 – 2012.g) 

23 45 
(36 – 2014.g) 
(31 – 2012.g) 

Kāds no paziņām ir izdarījis 
pašnāvību 

11 25 
(21 – 2014.g) 
 (20 – 2012.g) 

10 21 
(18 – 2014.g) 
 (17 – 2012.g) 

Kāds no draugiem vai citiem 
tuviem cilvēkiem ir mēģinājis 
izdarīt pašnāvību 

17 36 
(23 – 2014.g) 
 (24 – 2012.g) 

15 33 
(23 – 2014.g) 
 (20 – 2012.g) 

Kāds no draugiem vai citiem 
tuviem cilvēkiem ir izdarījis 
pašnāvību 

5 14 
(7 – 2014.g) 

 (10 – 2012.g) 

4 10 
(8 – 2014.g) 
 (9 – 2012.g) 

Pats/–i ir domājis/–usi par 
pašnāvību 

27 45 
(36 – 2014.g) 
 (33 – 2012.g) 

25 43 
(37 – 2014.g) 
 (33 – 2012.g) 

Ir nopietni apsvēris/–usi iespēju 
izdarīt pašnāvību 

12 30 
(19 – 2014.g) 
 (13 – 2012.g) 

10 27 
(19 – 2014.g) 
 (13 – 2012.g) 

Ir kādam stāstījis/–usi, ka domā 
par pašnāvības izdarīšanu 

15 29 
(20 – 2014.g) 
(20 – 2012.g) 

14 27 
(23 – 2014.g) 
(19 – 2012.g) 

Ir kādreiz mēģinājis/–usi izdarīt 
pašnāvību 

5 19 
(12 – 2014.g) 
(7 – 2012.g) 

4 15 
(10 – 2014.g) 
(7 – 2012.g) 

Ir mēģinājis/–usi izdarīt 
pašnāvību šinī mācību gadā 

3 12 
(7 – 2014.g) 
(3 – 2012.g) 

2 10 
(6 – 2014.g) 
(3 – 2012.g) 
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Brīvā laika pavadīšanas veidi 

Atšķirībā no iepriekšējiem pētījuma posmiem, kad jautājums par brīvā laika pavadīšanu bija 

sadalīts vairākos pastarpinātos jautājumos, izdalot atsevišķi dažādas izklaides vietas un pieaugušo 

līdzdalības iespējas, 2016.gada aptaujā jaunieši tika lūgti atbildēt uz vispārēju jautājumu, vai viņi piedalās 

jebkādās organizētās atpūtas vai ārpusskolas aktivitātēs. Iegūto atbilžu sadalījums neatklāj statistiski 

nozīmīgas tendences un atšķirības starp atkarību izraisošo vielu lietotāju un ne-lietotāju grupām. 

Dalība organizētās atpūtas vai ārpusskolas aktivitātēs. 

Respondentu, kuri vismaz reizi nedēļā piedalās organizētās atpūtas vai ārpusskolas aktivitātēs, 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un ne-lietotāju grupās, % 
 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 
Alkohola lietošana 

dzīves laikā 

Alkohola riskanta 
lietošana 

 (piedzeršanās pieredze) 
 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Piedalās 
jebkādās 
organizētās 
atpūtas vai 
ārpusskolas 
aktivitātēs 

56 56 57 54 56 58 56 56 

 

2016.gada aptaujas rezultāti liecina, ka ikdienas smēķētāji retāk aktīvi nodarbojas ar sportu, 

kamēr pārējo riska grupu pārstāvju sniegto atbilžu sadalījums būtiski neatšķiras no attiecīgo vielu ne-

lietotāju grupās iegūtajiem rezultātiem. 

Nodarbošanās ar sportu un citām fiziskām aktivitātēm. 

Respondentu, kuri regulāri („4 un vairāk reizes nedēļā”) nodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm, 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un ne-lietotāju grupās, % 
 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 
Alkohola lietošana 

dzīves laikā 

Alkohola riskanta 
lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 
 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nodarbojas ar 
sportu un 
citām fiziskām 
aktivitātēm 
(apkopotas 
atbildes „4-6 
reizes nedēļā” 
un „gandrīz 
katru dienu”) 

38 30 38 35 37 39 38 35 
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Runājot par brīvā laika pavadīšanas veidiem, iegūtie pētījuma dati apliecina faktu, ka atkarību 

izraisošo vielu lietošanas riska grupu pārstāvji pārmērīgi daudz laika pavada nelietderīgi – spēlējot video 

spēles, sērfojot Internetā vai skatoties TV. 

 

Laiks ko vidēji katru dienu pavada spēlējot video spēles un/vai apmeklējot sociālos tīklus. 

Respondentu, kuri regulāri („4 un vairāk stundas dienā”) pavada spēlējot video spēles un/vai 

apmeklējot sociālos tīklus, īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un ne-lietotāju grupās, % 

 

Smēķēšana 

Nelegālo atkarības 
vielu lietošanas 

pieredze 
Alkohola lietošana 

dzīves laikā 

Alkohola riskanta 
lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 

 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Spēlēju video 
spēles, 
apmeklēju 
sociālos tīklus 
(piemēram, 
Facebook, 
Sanpchat, 
Messenger, 
Instagram, 
Twitter, Vine, 
Skype, 
WhatsApp, 
Musical.ly., 
Tumblr., utt. 

28 45 28 36 28 42 27 39 

Skatos šovus, 
filmas vai video 

12 20 11 18 11 21 11 17 

Izmantoju 
internetu citām 
aktivitātēm, 
piemēram, lai 
lasītu vai sekotu 
līdzi ziņām 

12 24 13 17 12 20 12 19 
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Vairāk kā trešdaļa dažādu riska grupu pārstāvju pavada vairāk par 4 stundā dienā, spēlējot video 

spēles vai apmeklējot sociālos tīklus Internetā.  
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Arī 2016.gada aptaujā iegūtais atbilžu sadalījums apstiprina tradicionāli novēroto tendenci – 

paaugstināts risks saskarties ar atkarības vielu lietošanu ir tiem jauniešiem, kuri vakarus pavada ārpus 

mājas. 

Iegūtie pētījuma dati apliecina faktu, ka tie jaunieši, kuri ikdienā nesmēķē, kuriem nav nelegālo 

atkarības vielu pieredzes, un kuri nav saskārušies ar problēmām, kas saistītas ar pārmērīgu alkoholu 

saturošu dzērienu lietošanu, daudz retāk nekā riska grupu pārstāvji vakarus, un it īpaši vēlās vakara 

stundas (pēc 22-iem), pavada ārpus mājas. 

 

Atrašanās ārpus mājas vēlu vakarā pēdējās nedēļas laikā, % 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

 Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Visu vakaru bija mājās (visas 7 dienas 
pēdējās nedēļas laikā) 

27 14 28 18 

Bija ārpus mājas un atgriezās mājās pēc 
desmitiem vakarā – NE REIZI 

54 26 55 30 

Bija ārpus mājas un atgriezās pēc 
pusnakts - NE REIZI 

85 58 86 63 

 

 

 Alkohola lietošana 
dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu 
mazāk 
par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Visu vakaru bija mājās (visas 7 dienas 
pēdējās nedēļas laikā) 

26 16 29 15 

Bija ārpus mājas un atgriezās mājās pēc 
desmitiem vakarā – NE REIZI 

53 27 56 30 

Bija ārpus mājas un atgriezās pēc 
pusnakts - NE REIZI 

85 57 87 65 
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Brīvā laika pavadīšanas veidi, dzīves stils, intereses un līdzdalība mācību procesā nosaka tā laika 

apjomu, ko jaunieši atvēl miegam, kas savukārt ļoti lielā mērā ietekmē viņu emocionālo un fizisko 

pašsajūtu. Vairāk kā trešdaļa (visās grupās vairāk par 40%) atkarību izraisošo vielu lietošanas riska grupu 

pārstāvju vidēji naktī guļ 6 stundas vai mazāk, kas arī lielā mērā izskaidro salīdzinoši biežāk novēroto 

emocionālo spriedzi, nervozitāti, aizkaitināmību un paralēli tam arī intereses trūkumu kaut ko darīt, 

miegainību, enerģijas deficītu u. tml., kas novērojamas tieši šajās respondentu grupās. 
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Devianta uzvedība uz vardarbība jauniešu vidū 

Aptaujas anketā bija ietverti jautājumi par konkrētu noziedzīgu darbību izdarīšanu pēdējo 12 

mēnešu periodā. Principā jauniešiem tika piedāvāta iespēja atzīties krimināli sodāmos pārkāpumos, un, 

ņemot vērā pētījuma metodoloģiju (anonīma paš-aizpildes anketa), tiek pieļauts, ka daļa aptaujas 

dalībnieku anketu aizpildot ir mēģinājuši izlikties par “sliktajiem zēniem” un “atzinušies”  darbībās, kuras 

nav veikuši. Šāda teatrāla situācijas dramatizēšana nav nekas “ārkārtējs” pētāmā vecuma posma 

jauniešiem, tāpēc pētnieki šādās aptaujās pieļauj paaugstinātu rezultātu ticamības kļūdas iespējamību. 

Tāpēc, lai arī skaitlisko vērtību atšķirības nav viennozīmīgi interpretējamas, tomēr fakts, ka visās atkarību 

izraisošo vielu lietošanas riska grupās noziedzīgo darbību (īpaši sīko huligānismu un vandālismu) 

minēšanas biežums ir augstāks nekā pārējās grupās, liecina par  to, ka atkarību izraisošo vielu lietotājiem 

ir lielāka varbūtība nonākt deviācijas riska zonā. 

Noziedzīga darbība pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Respondentu, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav (atzīmējuši atbildi „NEKAD”) veikuši minēto darbību, 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

 Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Kaut ko nozaga, kas maksāja mazāk nekā 3 
kino biļetes 

93 81 94 80 

Kaut ko nozaga, kas maksāja vairāk nekā 3 
kino biļetes 

98 85 98 87 

Pielietoja fizisku spēku, lai nozagtu/nolaupītu 99 92 100 92 

Ielauzās ēkā vai mašīnā, lai zagtu 99 93 100 93 

Sabojāja vai demolēja lietas, kuras viņam 
nepiederēja 

91 82 92 78 

Izdarīja citu noziedzīgu nodarījumu 95 83 96 79 

 

 Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai  1-
2 reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

Kaut ko nozaga, kas maksāja mazāk 
nekā 3 kino biļetes 

92 81 93 84 

Kaut ko nozaga, kas maksāja vairāk 
nekā 3 kino biļetes 

97 87 98 90 

Pielietoja fizisku spēku, lai 
nozagtu/nolaupītu 

99 91 99 95 

Ielauzās ēkā vai mašīnā, lai zagtu 99 93 99 95 

Sabojāja vai demolēja lietas, kuras 
viņam nepiederēja 

90 83 91 83 

Izdarīja citu noziedzīgu nodarījumu 95 80 96 85 
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Salīdzinot atzīšanos vardarbīgu izpausmju realizēšanā divu pēdējo aptauju periodā (ar 

2014.gadu) šogad kopumā ir vērojams atbilžu “nekad” atzīmēšanas pieaugums, kas liecina par vispārēju 

fiziskas vardarbības samazināšanos. Un, lai arī definētajās jauniešu riska grupās arī šogad vērojams 

lielāks agresivitātes līmenis nekā attiecīgo vielu ne-lietotāju grupās, tomēr tieši riska grupās ir sasniegts 

būtiskāks noliedzošo atbilžu minēšanas biežums nekā ne-lietotāju auditorijās. 

 

Vardarbības izpausmes pēdējo 12 mēnešu laikā 

Respondentu, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav (atzīmējuši atbildi „NEKAD”) veikuši minēto darbību, 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

 Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Iesita kādam ar dūri  67 
(63 – 2014.g) 

50 
(44 – 2014.g) 

68 
(64 – 2014.g) 

51 
(44 – 2014.g) 

Notrieca kādu no kājām 75 
(71 – 2014.g) 

63 
(55 – 2014.g) 

76 
(72 – 2014.g) 

63 
(56 – 2014.g) 

Iespēra kādam 68 
(65 – 2014.g) 

49  
(44 – 2014.g) 

69 
(65 – 2014.g) 

51 
(48 – 2014.g) 

Iebelza/iepļaukāja kādu 70 
(58 – 2014.g) 

48 
(43 – 2014.g) 

72 
(59 – 2014.g) 

50 
(44 – 2014.g) 

Sagrāba aiz kakla un turēja 89 
(89 – 2014.g) 

76 
(75 – 2014.g) 

90 
(90 – 2014.g) 

76 
(75 – 2014.g) 

Draudēja pielietot spēku 79 
(82 – 2014.g) 

64 
(67 – 2014.g) 

81 
(84 – 2014.g) 

64 
(65 – 2014.g) 

 

 Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Iesita kādam ar dūri  67 
(62 – 2014.g) 

50 
(48 – 2014.g) 

68 
(64 – 2014.g) 

55 
(48 – 2014.g) 

Notrieca kādu no kājām 75 
(71 – 2014.g) 

60 
(56 – 2014.g) 

76 
(72 – 2014.g) 

65 
(57 – 2014.g) 

Iespēra kādam 68 
(64 – 2014.g) 

49 
(48 – 2014.g) 

69 
(66 – 2014.g) 

55 
(48 – 2014.g) 

Iebelza/iepļaukāja kādu 70 
(57 – 2014.g) 

49 
(47 – 2014.g) 

72 
(60 – 2014.g) 

52 
(42– 2014.g) 

Sagrāba aiz kakla un turēja 89 
(89 – 2014.g) 

73 
(72 – 2014.g) 

90 
(90 – 2014.g) 

80 
(77 – 2014.g) 

Draudēja pielietot spēku 79 
(82 – 2014.g) 

62 
(65 – 2014.g) 

81 
(84 – 2014.g) 

65 
(68 – 2014.g) 
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2016.gada aptaujas ietvaros iegūtie rezultāti jautājumā par to, vai respondents ir bijis fiziski 

vardarbīgs pēdējo 12 mēnešu laikā, veido līdzīgu ainu iepriekš veikto aptauju laikā iegūtajam atbilžu 

sadalījumam, tādējādi apstiprinot paaugstinātu vardarbības īpatsvaru atkarību izraisošo vielu lietotāju 

grupās. Un tieši tāpat arī jautājumā par to, vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā pats ir bijis fiziskas 

vardarbības upura lomā, arī šogad riska grupu pārstāvji retāk atzīmējuši atbildi “nekad”, kas apliecina to, 

ka atkarību izraisošo vielu lietotāji salīdzinājumā ar pārējiem jauniešiem ne tikai biežāk realizē 

vardarbību pret citiem, bet arī paši salīdzinoši biežāk izjūt vardarbīgu attieksmi attiecībā pret sevi 

(attiecas gan uz psiholoģiskas, gan fiziskas vardarbības izpausmēm). 

 

Vardarbības pieredze pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Respondentu, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav (atzīmējuši atbildi „NEKAD”) saskārušies ar vardarbību, 

īpatsvars atkarību izraisošo vielu lietotāju un nelietotāju grupās, % 

 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

 Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu esi bijis/usi 
fiziskas vardarbības upuris? 

95 85 95 86 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu pats/i esi 
bijis/usi fiziski vardarbīgs/a? 

89 76 91 73 

 

 Alkohola lietošana 
dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu 
mazāk 
par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu esi bijis/usi 
fiziskas vardarbības upuris? 

94 86 95 88 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu pats/i esi 
bijis/usi fiziski vardarbīgs/a? 

89 77 90 80 
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4. ATTIECĪBAS AR VIENAUDŽIEM UN TO IETEKME 

4.1. Iespēja saņemt atbalstu no draugiem 

 

Pusaudžiem kļūstot vecākiem, pakāpeniski samazinās ģimenes ietekme un par jauniešu vidū 

nozīmīgāko referento grupu kļūst viņu vienaudži. Vienaudžu vērtības, uzvedības modeļi un dzīves stils ir 

ļoti būtiski, jo jaunieši izjūt nepieciešamību būt pieņemtiem sava vecuma jauniešu vidū (netikt 

izsmietiem vai atstumtiem). 

Jau trešo reizi aptaujā tika iekļauts jautājums, kas nomēro to, cik lielā mērā jaunietis jūtas 

pieņemts un saprasts savu vienaudžu vidū un cik viegli vai grūti viņam ir saņemt palīdzību, aprunāties un 

sajust atbalstu no draugu un vienaudžu puses. Pētījuma rezultāti liecina, ka situācija ir praktiski 

identiska, ja salīdzina pēdējo trīs pētījuma posmu rezultātus (sk. nākamo attēlu). 

 

50%

51%

47%

47%

47%

45%

35%

36%

36%

43%

43%

41%

28%

29%

27%

41%

39%

42%

41%

41%

41%

43%

42%

42%

37%

37%

37%

49%

47%

45%

7%

7%

9%

9%

9%

11%

17%

16%

16%

15%

14%

16%

18%

18%

21%

2%

3%

2%

3%

3%

3%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

6%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

Cik viegli vai grūti Tev ir saņemt no draugiem ...?

Ļoti viegli Drīzāk viegli Drīzāk grūti Ļoti grūti
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Aptaujas rezultāti atspoguļo, ka ar grūtībām no draugiem saņemt dažāda veida atbalstu saskaras 

vairāk kā ceturtā daļa skolēnu – 28% ir drīzāk grūti saņemt no draugiem sirsnību un rūpes (zēni – 28%, 

meitenes – 15%) , 22%  ir grūtības pārrunāt personīgus jautājumus (zēni – 27%, meitenes – 17%), 22% ir 

grūtības saņemt no draugiem padomu mācībās (zēni – 25%, meitenes – 19%), 14% ir grūtības saņemt no 

draugiem padomu kādos citos jautājumos vai iecerēs (zēni  – 17%, meitenes – 11%) un 11% ir grūtības 

saņemt kāda cita veida palīdzību (zēni – 14%, meitenes – 19%). 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2016.gada aptauja parāda, ka zēnu vidū biežāk ir sastopamas 

grūtības saņemt jebkāda veida atbalstu no draugiem, jo īpaši – sirsnību un rūpes. 

4.2. Devianta uzvedība draugu vidū 

Jauniešus ļoti ietekmē viņu draugu un vienaudžu rīcība, tai skaitā, tieksme uz deviantu uzvedību 

vai atkarību izraisošu vielu lietošanu. Salīdzinot ar 2014.gada pētījuma datiem, deviantās uzvedības 

īpatsvars draugu vidū īpaši nav mainījies: 19% jauniešu draugi ir bojājuši vai demolējuši lietas, kas viņiem 

nepieder (2014.gadā – 20%), 16% jauniešu draugi ir nozaguši kaut ko, kas maksāja vairāk nekā 3 kino 

biļetes (2014.gadā – 14%), un 6% jauniešu draugi ir ielauzušies ēkā vai mašīnā, lai zagtu (2014.gadā – 

4%). 
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Aptaujas jautājums: Kā Tu domā, cik daudzi no taviem draugiem pēdējo 12 

mēnešu laikā ir rīkojušies šādi?

Neviens Nedaudzi Daži Vairākums Gandrīz visi

Draugi nozaga 
kaut ko, kas 

maksāja vairāk 
nekā 3 kino 

biļetes

Draugi ielauzās 
ēkā vai 

mašīnā, lai 
zagtu

Draugi sabojāja 
vai demolēja 

lietas, kas 
viņiem 

nepiederēja
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Jāatzīmē, līdzīgi kā 2014.gadā, pētījuma dati apstiprina, ka pretlikumīgas darbības biežāk tiek 

uzrādītas draugiem, savukārt retāk jaunieši atzīst, ka paši tādas ir veikuši. 

Pirmo reizi 2016.gada aptaujā tika uzdots jautājums: “Cik daudzi no Taviem draugiem izprovocē 

vai meklē ieganstu kautiņam?”. Pētījuma rezultāti lieicna, ka daudz kaušļu draugu vidū ir tikai apmēram 

5% skolēnu (5% jauniešu gandrīz visi vai vairums draugu izprovocē vai meklē iemeslu kautiņam). 

Neviens
70%

Nedaudzi
19%

Daži
6%

Vairākums
2%

Gandrīz visi
3%

Devianta uzvedība draugu vidū
Aptaujas jautājums: Cik daudzi no taviem draugiem izprovocē vai meklē 

ieganstu kautiņam?

 

Meitenes salīdzinoši retāk kā zēni ir atzīmējušas, ka viņu draugu lokā ir tādi, kas izprovocē vai 

meklē ieganstu kautiņam (zēni – 34%, meitenes  – 25%). Dažādās klašu grupās, kā arī skolās ar dažādu 

mācību valodu statistiski būtiskas atšķirības nav vērojamas. 
 

4.3. Atkarību izraisošo vielu lietošana vienaudžu vidū 

Atkarību izraisošo vielu lietošana draugu vidū ir viens no būtiskākajiem riska faktoriem šo vielu 

pamēģināšanai un lietošanai. Pētījumā iegūtie dati liecina, ka 2016.gada aptaujas rezultāti ir līdzvērtīgi 

2014. gada datiem un nav vērojamas būtiskas izmaiņas (sk. nākamo attēlu). 

Saskaņā ar 2016.gada aptaujas rezultātiem, ceturtā daļa jeb 23% jauniešu draugi alkoholu 

nelieto, puse jeb 49% jauniešu tikai daži vai nedaudzi draugi lieto alkoholu, bet 28% jauniešu gandrīz visi 

vai vairums draugu lieto alkoholu (līdzīgi kā 2014.gada aptaujā). 18% jauniešu gandrīz visi vai vairums 

draugu piedzeras vismaz reizi mēnesī (2014.gadā – 19%). Jāatzīmē, ka tāpat kā iepriekšējos aptaujas 

posmos, arī šogad meitenes biežāk norāda, ka vairums vai gandrīz visi viņu draugi lieto alkoholu (zēnu 

draugi – 24%, meiteņu draugi  – 32%) un piedzeras vismaz reizi mēnesī (zēnu draugi – 16%, meiteņu 

draugi – 21% (salīdzinoši ar 2014. gada datiem, attiecīgi 26% un 31%). Vērojamas arī nelielas atšķirības 

klašu un skolu grupās. Salīdzinoši biežāk tieši 10.klases audzēkņi norāda, ka vairums vai gandrīz visi viņu 

draugi lieto alkoholu (9.klase – 22%, 10.klase – 35%), salīdzinājumā ar 2014. gada rezultātiem (attiecīgi 

24% un 33%). 
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Smēķēšanas vērtējums draugu vidū ir līdzīgs vērtējumam par alkohola lietošanu. 27% jauniešu 

draugi nesmēķē, 53% jauniešu tikai daži vai nedaudzi draugi smēķē, bet 20% jauniešu gandrīz visi vai 

vairums draugu smēķē (tas ir nedaudz mazāk nekā 2014.gada aptaujā, saskaņā ar kuru 23% jauniešu 

gandrīz visi vai vairums draugu smēķēja). Arī šajā jautājumā meitenes biežāk nekā zēni norāda, ka 

vairums vai gandrīz visi viņu draugi smēķē (zēnu draugi – 17%, meiteņu draugi – 23%). 

Salīdzinoši retāk tiek norādīts, ka vairums vai gandrīz visi draugi smēķē marihuānu/hašišu – 61% 

jauniešu draugu vidū neviens nesmēķē, 31% jauniešu tikai daži vai nedaudzi draugi smēķē un 8% 

jauniešu gandrīz visi vai vairums draugu smēķē marihuānu vai hašišu. Statistiski būtiskas atšķirības, 

salīdzinot meiteņu un zēnu atbildes, šajā jautājumā nav vērojamas. 
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Kopumā šajos jautājumos var identificēt nelielas atšķirības dažādās klašu grupās. 9.klašu skolēnu 

vidū ir vairāk tādu, kuriem neviens draugs nesmēķē (9.klase – 30%, 10.klase – 23%), neviens draugs 

nelieto alkoholu (9.klase – 27%, 10.klase – 19%), neviens draugs nepiedzeras vismaz reizi mēnesī (9.klase 

– 43%, 10.klase – 32%) un neviens draugs nesmēķē marihuānu vai hašišu (9.klase – 66%, 10.klase – 

56%).  

4.4. Viedoklis par atkarību izraisošo vielu lietošanas prestižu vienaudžu vidū 

 

Grupas spiediena ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu aptaujā tika noskaidrota ar 

vairākiem jautājumiem. Viens no tiem bija formulēts apgalvojumu veidā, par kuriem skolēniem tika lūgts 

izteikt savu attieksmi (sk. nākamo attēlu). 
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Apgalvojumam „Dažreiz ir nepieciešams smēķēt cigaretes, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas”, 

tāpat kā divos iepriekšējos pētījuma posmos 2012. un 2014.gadā, arī tagad kopumā piekrīt 8% jauniešu 

(apvienotas atbildes „pilnīgi piekrītu” un „drīzāk piekrītu”). Zēni šādas atbildes sniedza 10% gadījumu, 

bet meitenes – 7%. Tikai nedaudz vairāk jauniešu jeb 11% piekrīt apgalvojumam „Dažreiz ir nepieciešams 

iedzert alkoholu, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” (zēni – 13%, meitenes – 10%). Apgalvojumam 

„Dažreiz ir nepieciešams smēķēt marihuānu, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” piekrīt vien 8% 

jauniešu (zēni – 11%, meitenes – 5%). Aptaujas rezultāti liecina, ka zēni izjūt nedaudz lielāku spiedienu 

lietot atkarību izraisošas vielas, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas, nekā meitenes. Dažādās klašu 

grupās statistiski būtiskas atšķirības nav vērojamas. 

Pirmo reizi 2016.gada aptaujā izteikumi tika papildināti ar apgalvojumu „Dažreiz ir nepieciešams 

„bastot” stundas, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas”, kam kopumā piekrita 11% jauniešu (sk. nākamo 

attēlu). Vērojamas nelielas atšķirības skolu grupās – no skolām ar galveno mācību valodu latviešu valodu 

šim apgalvojumam piekrita 12% jauniešu, savukārt citu skolu grupā šāds jauniešu īpatsvars bija 8%. 

Statistiski būtiskas atšķirības dažādās klašu grupās, kā arī salīdzinot meiteņu un zēnu atbildes, šajā 

jautājumā nav konstatētas. 
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Jau trešo posmu pēc kārtas aptaujā tika iekļauts jautājums, kas palīdz izvērtēt atkarību izraisošo 

vielu lietošanas prestižu salīdzinājumā ar citiem aspektiem, piemēram, panākumiem sportā, mācībās, 

labu izskatu, zināšanām mūzikā un citiem. Aptaujas rezultāti parāda, ka, pirmkārt, jauniešu draugu vidū 

cieņu var iegūt ar panākumiem sportā (79%), otrkārt, labu izskatu (78%), treškārt, ar zināšanām mūzikā 

(77%) un, ceturtkārt, ar labām sekmēm (68%). Atšķirībā no 2014. gada ir mainījies aspektu nozīmīgums 

un tiek atzīts, ka panākumi sportā ir visnozīmīgākais draugu cieņu palielinošais aspekts (sk. nākamo 

attēlu). 
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Draugu cieņu veicinošie faktori
Aptaujas jautājums: Kāda rīcība, pēc tavām domām, ir svarīga, lai iegūtu draugu 

cieņu?

Ievērojami paaugstina cieņu Nedaudz paaugstina cieņu Nav nekāda efekta

Nedaudz pazemina cieņu Ievērojami pazemina cieņu

Gūt 
panākumus 

sportā

Labi 
orientēties 

mūzikā

Lietot alkoholu

Labi izskatīties

Smēķēt
marihuānu

Nostāties pret 
pieaugušo 

noteikumiem

Labi mācīties 
skolā

Smēķēt 
cigaretes

Zagt veikalos
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Visretāk skolēni kā cieņu paaugstinošu rīcību ir minējuši zagšanu veikalā (4%). Arī atkarību 

izraisošo vielu lietošana ir ļoti reti atzīmēta kā cieņu paaugstinoša rīcība, bet pārsvarā ir vērtēta kā cieņu 

pazeminoša. Cigarešu smēķēšanu kā cieņu paaugstinoša rīcību draugu vidū ir novērtējuši 8%, alkohola 

lietošanu – 10%, marihuānas smēķēšanu – 9%, nostāšanos pret pieaugušo noteikumiem – 19%. 

No piedāvātajiem variantiem atšķirības zēnu un meiteņu atbildēs ir vērojamas atsevišķos 

gadījumos. Zēni biežāk kā cieņu paaugstinošu aspektu ir novērtējuši panākumus sportā (zēni 82%, 

meitenes – 75%), atšķirībā no 2014. gada pētījuma rezultātiem, šogad labs izskats ir vienlīdz svarīgs 

aspekts gan zēnu, gan meiteņu vidū (abās dzimumu grupās 78%). 
 

4.5. Vienaudžu ietekme uz atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu 

Dažādu faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu ir aplūkota, 

izmantojot šādus atkarības vielu lietošanas indikatorus: 

1) Smēķēšana: smēķē katru dienu (ikdienas smēķētājs) vai nesmēķē ikdienā. Kopumā ikdienas 

smēķētāji 9.-10.klašu skolēnu vidū ir 11%. Vēlreiz būtu jāatzīmē pozitīva tendence, ka šo 

jauniešu skaits ar katru pētījumu samazinās (2010.gadā – 26%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

12%). 

2) Alkohola lietošana dzīves laikā: ir lietojis alkoholu 40 un vairāk reizes un ir lietojis alkoholu 

mazāk par 40 reizēm savas dzīves laikā. Saskaņā ar aptaujas datiem alkoholu 40 un vairāk reizes 

savas dzīves laikā ir lietojuši 10% jauniešu (2010.gadā – 31%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

11%). 

3) Alkohola riskanta lietošana (piedzeršanās pieredze): ir bijis piedzēries trīs un vairāk reizes savas 

dzīves laikā vai nav bijis piedzēries vispār vai 1-2 reizes. Tādu jauniešu, kas ir bijuši piedzērušies 

trīs un vairāk reizes savas dzīves laikā, šajā aptaujā ir 21% (2010.gadā– 24%; 2012.gadā – 35%; 

2014.gadā – 22%). 

4) Nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze: ir pamēģinājis kādu no nelegālajām atkarības 

vielām (marihuāna/ hašišs, amfetamīni, LSD, ekstazī, kokaīns, heroīns, halucinogēnās sēnes, 

inhalanti) vai nav. Saskaņā ar aptaujas datiem šīs vielas ir pamēģinājuši 18% 9. un 10.klašu 

skolēnu (2014.gadā – 28%).  
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Iespēja saņemt atbalstu no draugiem 

Jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, vairāk pavada laiku ar saviem 

vienaudžiem, un atzīst, ka viņiem ir arī vieglāk saņemt visa veida atbalstu no draugiem (no atbildēm 

„drīzāk viegli” un „ļoti viegli” daudzi šie jaunieši biežāk atzīmē atbildes „ļoti viegli”). Tāpat kā 2014.gada 

aptaujā, arī šogad vienīgais izņēmums ir atbalsts mācību jautājumos. 

 

Iespēja saņemt atbalstu no draugiem 2014. un 2016.gada aptaujās, summētas atbildes „drīzāk viegli” un 
„ļoti viegli”, % 

 

Cik viegli vai grūti Tev ir saņemt no 
draugiem ....?  

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē  

ikdienā 

Ikdienas 

smēķētājs 

Nav 

pamēģinājis 

Ir 

pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Sirsnību un rūpes 71 76 77 79 71 75 71 79 

Iespēju pārrunāt personīgus jautājumus 77 79 87 86 77 78 81 84 

Padomu mācībās 78 79 73 74 79 79 72 76 

Padomu citos jautājumos vai iecerēs 86 88 87 89 86 88 87 90 

Cita veida palīdzību 88 91 91 91 87 90 88 91 

Cik viegli vai grūti Tev ir saņemt no 
draugiem ....?  

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Sirsnību un rūpes 71 75 76 85 70 75 76 81 

Iespēju pārrunāt personīgus jautājumus 77 79 86 85 76 77 85 87 

Padomu mācībās 79 78 72 77 79 79 75 76 

Padomu citos jautājumos vai iecerēs 86 88 87 91 86 87 88 91 

Cita veida palīdzību 88 90 90 92 88 90 91 93 
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Devianta uzvedība draugu vidū 

Aptaujas rezultāti liecina, ka jauniešiem, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, 

draugu vidū biežāk ir sastopama devianta uzvedība – draugu vidū biežāk ir tādi, kuri ir nozaguši kaut ko, 

kas maksāja vairāk nekā 3 kino biļetes, ielauzušies ēkā vai mašīnā, lai zagtu, kā arī tādi, kuri ir bojājuši vai 

demolējuši lietas, kas viņiem nepieder (līdzīgi kā iepriekšējos posmos – starpība vidēji 10%). 

 

Devianta uzvedība draugu vidū 2014.un 2016.gada aptaujās, atbildes „NEVIENS”, % 
 

Kā Tu domā, cik daudzi no Taviem 
draugiem pēdējo 12 mēnešu laikā ir 
rīkojušies šādi?  

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē  

ikdienā 

Ikdienas 

smēķētājs 

Nav 

pamēģinājis 

Ir 

pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Draugi nozaga kaut ko, kas maksāja 
vairāk nekā 3 kino biļetes 

86 87 71 77 88 89 70 72 

Draugi ielauzās ēkā vai mašīnā, lai zagtu 95 97 85 88 96 97 86 89 

Draugi sabojāja vai demolēja lietas, kas 
viņiem nepiederēja 

82 81 71 71 83 82 68 67 

Kā Tu domā, cik daudzi no Taviem 
draugiem pēdējo 12 mēnešu laikā ir 
rīkojušies šādi?  

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Draugi nozaga kaut ko, kas maksāja 
vairāk nekā 3 kino biļetes 

86 87 71 76 87 88 74 79 

Draugi ielauzās ēkā vai mašīnā, lai zagtu 95 96 84 91 95 96 90 93 

Draugi sabojāja vai demolēja lietas, kas 
viņiem nepiederēja 

82 81 71 67 83 82 72 72 
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Jauniešiem, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, draugu vidū biežāk ir sastopami 

arī kaušļi un ķildu meklētāji (starpība vidēji 15-24%). Atbildes uz jautājumu: “Cik daudzi no Taviem 

draugiem izprovocē vai meklē ieganstu kautiņam”? parāda, ka, piemēram, starp nesmēķētāju draugiem 

27% ir tādi, kuri uzsāk vai meklē ieganstu kautiņam, bet starp ikdienas smēķētāju draugiem gandrīz uz 

pusi vairāk – 51%. Dati nav salīdzināmi ar iepriekšējo pētījumu posmu rezultātiem, jo šogad pirmo reizi 

izteikumi „Uzsāk kautiņu” un „Meklē ieganstu kautiņam” tika apvienoti – „Izprovocē vai meklē ieganstu 

kautiņam”. 

 

Kaušanās draugu vidū 2016.gada aptaujā, atbildes "NEVIENS", % 

Kā Tu domā, cik daudzi no Taviem 
draugiem izprovocē vai meklē ieganstu 
kautiņam? 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē  

ikdienā 

Ikdienas 

smēķētājs 

Nav 

pamēģinājis 

Ir 

pamēģinājis 

73 49 74 55 

Kā Tu domā, cik daudzi no Taviem 
draugiem izprovocē vai meklē ieganstu 
kautiņam? 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

72 55 74 56 
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Atkarību izraisošo vielu lietošana draugu vidū 

Salīdzinot 2014. un 2016.gada pētījumos iegūtos rezultātus, var secināt, ka kopumā samazinās 

to jauniešu īpatsvars, kuri savās atbildēs norāda, ka vairums vai gandrīz visi viņu draugi smēķē cigaretes, 

lieto alkoholu un piedzeras vismaz reizi mēnesī (vienīgais izņēmums – marihuānas un hašiša lietošana 

draugu vidū, kas pieaugusi vidēji par 10%). Turklāt joprojām saglabājas īpaši izteikta tendence, ka tiem 

jauniešiem, kuri paši aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, draugu vidū arī biežāk ir sastopami 

atkarību izraisošo vielu aktīvi lietotāji. Piemēram, ikdienas smēķētāju vidū 63% ir norādījuši, ka vairums 

vai gandrīz visi viņu draugi smēķē cigaretes. Tiem, kuri ikdienā nesmēķē, tikai 14% vairums vai gandrīz 

visi viņu draugi smēķē cigaretes. Līdzīgi ir ar alkohola lietošanu un piedzeršanos, kā arī marihuānas un 

hašiša smēķēšanu. Tiem jauniešiem, kuri paši ir lietojuši alkoholu 40 un vairāk reizes, 67% aptaujāto 

vairums vai gandrīz visi draugi lieto alkoholu. Tiem, kuri paši ir bijuši piedzērušies trīs un vairāk reizes, 

46% aptaujāto vairums vai gandrīz visi draugi piedzeras vismaz reizi mēnesī. Tiem, kuri paši ir 

pamēģinājuši nelegālās atkarību izraisošās vielas, 31% aptaujāto vairums vai gandrīz visi draugi smēķē 

marihuānu vai hašišu (to vidū, kas nav pamēģinājuši – tikai 3% vairums vai gandrīz visi draugi smēķē 

marihuānu vai hašišu). 

Atkarību izraisošo vielu lietošana draugu vidū 2014. un 2016.gada aptaujās, summētas atbildes 
„VAIRUMS” un „GANDRĪZ VISI”, % 

 

Kā Tu domā, cik daudzi no Taviem 
draugiem dara šīs lietas?  Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē  

ikdienā 

Ikdienas 

smēķētājs 

Nav 

pamēģinājis 

Ir 

pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Draugi smēķē cigaretes 14 17 63 64 14 17 47 48 

Draugi lieto alkoholu 24 23 64 64 22 21 56 56 

Draugi piedzeras vismaz reizi mēnesī 14 14 52 54 12 13 44 41 

Draugi smēķē marihuānu/ hašišu 5 3 34 25 3 2 31 22 

Kā Tu domā, cik daudzi no Taviem 
draugiem dara šīs lietas?  

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Draugi smēķē cigaretes 16 19 55 54 13 15 45 49 

Draugi lieto alkoholu 24 23 67 62 19 18 61 60 

Draugi piedzeras vismaz reizi mēnesī 14 15 54 47 11 10 46 48 

Draugi smēķē marihuānu/ hašišu 5 4 32 21 4 3 23 16 
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Atkarību izraisošo vielu lietošanas prestižs vienaudžu vidū 

Jaunieši, kuri aktīvāk lieto atkarību izraisošās vielas, salīdzinoši nedaudz biežāk izjūt grupas 

spiedienu tās lietot, kā arī neattaisnoti kavēt mācību stundas. Apgalvojumam „Dažreiz ir nepieciešams 

smēķēt cigaretes, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” kopumā piekrīt 9% jauniešu: tie, kas ikdienā 

nesmēķē – 6%, ikdienas smēķētāji – 25%. Apgalvojumam „Dažreiz ir nepieciešams iedzert alkoholu, lai 

nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” piekrīt 11% jauniešu: tie, kuri lietojuši alkoholu mazāk par 40 reizēm 

– 10%, savukārt tie, kuri lietojuši alkoholu 40 un vairāk reizes – 27%. Apgalvojumam „Dažreiz ir 

nepieciešams smēķēt marihuānu, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” piekrīt 8% jauniešu: tie, kuri nav 

pamēģinājuši nelegālās atkarību izraisošās vielas, – 4%, tie, kuri tās ir pamēģinājuši, – 25%. Savukārt 

apgalvojumam „Dažreiz ir nepieciešams "bastot" stundas, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” 

(izteikuma vērtējums pievienots 2016.gada aptaujai) kopumā piekrīt 10% jauniešu: tie, kuri nav 

pamēģinājuši nelegālās atkarību izraisošās vielas,  – 8%, tie, kuri tās ir pamēģinājuši, - 19%. 
 

Atkarību izraisošo vielu lietošanas nozīme, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas 2014. un 2016.gada 
aptaujās, summētas atbildes „Pilnīgi piekrītu” un „Drīzāk piekrītu” % 

Cik lielā mērā Tu piekrīti sekojošiem 
izteikumiem?... 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē  
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Dažreiz ir nepieciešams smēķēt 
cigaretes, lai nepaliktu ārpus vienaudžu 
grupas 

6 6 25 21 6 5 20 16 

Dažreiz ir nepieciešams iedzert alkoholu, 
lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas 

9 9 27 21 8 8 27 21 

Dažreiz ir nepieciešams smēķēt 
marihuānu, lai nepaliktu ārpus 
vienaudžu grupas 

6 6 20 17 4 4 25 21 

Dažreiz ir nepieciešams "bastot" 
stundas, lai nepaliktu ārpus vienaudžu 
grupas 

9 -- 19 -- 8 -- 19 -- 

 

Cik lielā mērā Tu piekrīti sekojošiem 
izteikumiem?... 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Dažreiz ir nepieciešams smēķēt 
cigaretes, lai nepaliktu ārpus vienaudžu 
grupas 

7 6 20 15 6 5 17 14 

Dažreiz ir nepieciešams iedzert alkoholu, 
lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas 

10 9 27 20 8 8 25 20 

Dažreiz ir nepieciešams smēķēt 
marihuānu, lai nepaliktu ārpus 
vienaudžu grupas 

7 6 19 16 6 5 15 14 

Dažreiz ir nepieciešams "bastot" 
stundas, lai nepaliktu ārpus vienaudžu 
grupas 

9 -- 18 -- 9 -- 15 -- 
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Aptaujas dati arī parāda, ka citu faktoru grupā jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību 

izraisošās vielas, salīdzinoši nedaudz biežāk ir novērtējuši atkarību vielu (alkohola, cigarešu un 

marihuānas) lietošanu kā tādas, kas paaugstina cieņu. Piemēram, ikdienas smēķētāju vidū 24% uzskata, 

ka alkohola lietošana paaugstina draugu cieņu, 22% – ka marihuānas smēķēšana, un 20%  – ka 

smēķēšana paaugstina draugu cieņu (nolietotāju grupās – atbilstoši 9%, 8% un 7%). Attiecībā uz citiem 

aspektiem, kuri var paaugstināt vai pazemināt cieņu draugu acīs, statistiski būtiskas atšķirības nav 

vērojamas. 

Draugu cieņu veicinošie faktori 2014. un 2016.gada aptaujās, summētas atbildes „Ievērojami 
paaugstina cieņu” un „Nedaudz paaugstina cieņu ” % 

Draugu cieņu veicinošie faktori 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē  

ikdienā 

Ikdienas 

smēķētājs 

Nav 

pamēģinājis 

Ir 

pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Gūt panākumus sportā 80 77 70 71 79 76 73 76 

Labi izskatīties 78 78 79 82 78 79 77 77 

Labi mācīties skolā 70 69 61 62 70 69 63 63 

Labi orientēties mūzikā 67 70 68 72 67 70 68 71 

Nostāties pret pieaugušo noteikumiem 17 18 26 25 17 17 25 24 

Lietot alkoholu 9 8 23 16 8 8 21 15 

Smēķēt marihuānu 8 7 22 16 6 5 25 20 

Smēķēt cigaretes 7 5 20 16 6 5 17 12 

Zagt veikalos 3 2 9 6 2 2 8 5 

 

Draugu cieņu veicinošie faktori 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Gūt panākumus sportā 79 77 71 72 79 77 76 74 

Labi izskatīties 78 79 78 78 78 78 80 80 

Labi mācīties skolā 70 69 56 60 70 70 64 62 

Labi orientēties mūzikā 67 70 67 70 67 70 69 70 

Nostāties pret pieaugušo noteikumiem 18 18 23 24 17 17 23 23 

Lietot alkoholu 9 8 22 17 8 7 19 16 

Smēķēt marihuānu 8 7 20 15 7 6 17 15 

Smēķēt cigaretes 7 6 16 13 7 5 14 11 

Zagt veikalos 3 3 7 4 3 3 5 4 
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5. SKOLAS VIDE UN ATTIEKSME PRET MĀCĪBĀM  

Izglītība ir veids, kā jaunieši apgūst dzīvei nepieciešamās zināšanas, pamata prasmes un 

vērtīborientācijas. Šajā pētījuma posmā tika iekļauti vairāki mērījumi, kas fiksē 9. un 10. klašu skolēnu 

attieksmi pret mācībām, kā arī atkarību izraisošo vielu pamēģināšanas un lietošanas ietekmi uz jauniešu 

sekmēm. 

5.1. Attieksme pret mācībām 

Lai noskaidrotu, vai skolas atrašanās vieta un tās tuvums jaunieša dzīves vietai ietekmē atkarību 

izraisošo vielu pamēģināšanas un lietošanas risku, šī gada pētījuma instrumentārijā tika iekļauts jauns 

mērījums par tās atrašanos dzīvesvietas apkaimē. Vairāk kā trīs piektdaļas jeb 61% respondentu ir 

norādījuši, ka viņu skola atrodas netālu no mājām. Nedaudz retāk citā apkaimē mācās 10.klases audzēkņi 

(57%), kā arī audzēkņi no skolām ar latviešu valodu kā galveno mācību valodu (55%). 

Kopumā aptaujātajiem 9.-10. klašu skolēniem raksturīgs augsts savu sekmju pašvērtējums. 

Gandrīz puse (48%) jauniešu tās raksturoja kā izcilas, daudz labākas par vidējām vai labākas par vidējām, 

un 41% kā vidējas. Zems savu sekmju pašvērtējums (sliktākas par vidējām, daudz sliktākas par vidējām 

vai sliktas) bija 11% respondentu. Detalizēts jauniešu sekmju pašvērtējums salīdzinājumā ar iepriekš 

veikto pētījuma posmu rezultātiem atspoguļots nākamajā tabulā. 

Sekmju vērtējums 2008., 2010., 2012., 2014. un 2016.gada aptaujās, % 

 2008 2010 2012 2014 2016 

Izcilas 4 5 6 7 5 

Daudz labākas par vidējām 12 13 11 12 12 

Labākas par vidējām 29 31 29 27 31 

Vidējas 49 46 45 44 41 

Sliktākas par vidējām 4 5 7 8 8 

Daudz sliktākas par vidējām 1 1 1 1 2 

Sliktas <1 <1 1 1 1 

 

Skolēnu sekmju pašvērtējuma salīdzinājums laika posmā no 2008. līdz 2016.gadam neuzrāda 

statistiski nozīmīgas atšķirības. Lai arī šogad nedaudz vairāk ir tādu jauniešu, kuri savas sekmes skolā 

novērtēja kā labākas par vidējām (par 3% vairāk kā 2014.gada aptaujā), tomēr šīs atšķirības iekļaujas 

pieļaujamās statistiskās kļūdas robežās un nav uzskatāmas par statistiski nozīmīgām. 
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Kā Tu vērtē savas sekmes skolā, salīdzinot ar saviem vienaudžiem?

Labākas par vidējo Vidējas Sliktākas par vidējo

 

 

Pētījumu rezultātu analīze atklāj, ka meiteņu auditorijā sekmju vērtējums ir augstāks nekā zēnu 

vidū: 45% zēnu savas sekmes vērtē kā labākas par vidējām (summētas atbildes “izcilas”, “daudz labākas” 

un “labākas par vidējām”), 42% kā vidējas un 13% kā sliktākas par vidējām (summētas atbildes “sliktākas 

par vidējām”, “daudz sliktākas par vidējām” un “sliktas”). Meiteņu vidū 51% savas sekmes vērtē kā 

labākas par vidējām, 41% kā vidējas un 8% kā sliktākas par vidējām (sk. nākamo attēlu). 
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Salīdzinot jauniešu sekmes dažādos mācību priekšmetos (matemātikā, latviešu valodā un 

pirmajā svešvalodā), jāsecina, ka salīdzinoši vājākas tās 9.-10.klašu audzēkņiem ir matemātikā, kā arī 

latviešu valodā – šajos mācību priekšmetos vidēji divas piektdaļas (attiecīgi 44% un 41%) aptaujāto 

skolēnu iepriekšējā semestrī saņēmuši zemāku atzīmi par 7. Pētījuma dalībniekiem labākas sekmes ir 

pirmajā svešvalodā – šajā mācību priekšmetā vairākums, jeb 75% respondentu, ir saņēmuši 7 vai 

augstāku atzīmi par to (sk. nākamo attēlu). 
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30%
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32%

35%
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Kādas atzīmes Tu esi saņēmis/usi šajā semestrī ... ?

Ap 9 vai augstāk Ap 7-8 Ap 5-6 Ap 4 vai zemāk

 

 

 

Salīdzinot 2014. un 2016.gada pētījuma datus, var secināt, ka respondentu sekmes ir uzlabojušās 

pirmajā svešvalodā – atzīmi ap 4 vai zemāk par to, kā arī ap 5-6 saņēma attiecīgi par 6% un 7% mazāk 

skolēnu kā pērn. Savukārt ap 9 vai augstāku atzīmi pirmajā svešvalodā saņēma 30%, kas ir par 7% vairāk 

kā iepriekšējā pētījuma posmā. 

Arī matemātikā un latviešu valodā skolēnu sekmes ir uzlabojušās, par ko liecina iepriekš veikto 

pētījumu (2012., 2014. un 2016. gada) rezultātu analīze. (sk. nākamos attēlus). 
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Pētījumu rezultātu analīze liecina, ka visos pētījuma instrumentārijā iekļautajos mācību 

priekšmetos meitenēm ir labākas sekmes nekā puišiem. Visbūtiskākās atšķirības vērojamas latviešu 

valodā, kur atzīme 7-8 pagājušajā semestrī bija 55% meiteņu, savukārt zēnu vidū attiecīgā atzīme bija 

39% respondentu. 
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Nelielas atšķirības vērojamas pirmās svešvalodas vērtējumos atkarībā no skolas mācību valodas. 

Augstāko vērtējumu, jeb 9 balles un augstāk – ir saņēmusi trešdaļa (33%) respondentu, kuri mācās 

skolās ar latviešu valodu kā galveno mācību valodu un 28% respondenti no izglītības iestādēm ar citu 

valodu kā galveno mācību valodu. 

Skolēnu sekmju vērtējums pirmajā svešvalodā pēc skolas mācību valodas (2016. gads), % 

Kādas ir bijušas Tavas atzīmes pirmajā 
svešvalodā iepriekšējā semestrī? 

Skolas mācību valoda 

Latviešu Cita 

Ap 9 un augstāk 33 28 

Ap 7-8 46 44 

Ap 5-6 17 17 

Ap 4 vai zemāk 3 4 

NA  1 7 
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem pēdējo 30 dienu laikā 52% no visiem skolēniem ir kavējuši 

mācības slimības dēļ, 11% ir skolu kavējuši „nobastojot”, savukārt citu iemeslu dēļ skolu ir kavējuši 43% 

9.-10.klašu audzēkņi. Skolas kavējumu ziņā statistiski būtiskas atšķirības starp meiteņu un zēnu, kā arī 

dažādu vecumu jauniešu atbildēm nav vērojamas. 
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Jāatzīmē, ka salīdzinot ar 2014.gada pētījuma rezultātiem, ir samazinājies to respondentu skaits, 

kuri nav kavējuši skolu nevienu pilnu dienu. Vērtējot kavējumu dinamiku, kopš 2008. gada vērojama 

kopēja pozitīvā tendence – samazinājies mācību kavējumu skaits „nobastojot”, citu iemeslu dēļ, kā arī 

veselības problēmu dēļ. Savukārt palielinājies to skolēnu skaits, kuri nevarēja minēt noteiktu kavēto 

dienu skaitu (sk. nākamo attēlu). 
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Lai noskaidrotu jauniešu attieksmi pret skolu un mācībām, pētījuma dalībnieku vērtējumam (Cik 

atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi?) tika piedāvāti dažādi vispārēji apgalvojumi. Iegūtos rezultātus 

(salīdzinājumā ar 2012.un 2014.gada datiem) ilustrē attēls nākamajā lapā. 

Kā sev atbilstošus viedokļus (gandrīz vienmēr atbilst + bieži atbilst) aptaujātie jaunieši visbiežāk atzīmēja: 

 Man šķiet, ka es nemācos ar atbilstošu centību (tā domā 37% jauniešu); 

 Mācības man šķiet pārāk grūtas (tā domā 27% jauniešu); 

 Mācības man šķiet garlaicīgas (tā domā 26% jauniešu). 

Puse vai vairāk 9.-10.klašu audzēkņu noraidīja (gandrīz nekad neatbilst) sekojošus apgalvojumus: 

 Es vēlos pamest skolu (noraidīja 66% jauniešu, kā sev raksturīgu viedokli to minēja 7% 

respondentu); 

 Es vēlos mainīt skolu (noraidīja 55% jauniešu, kā sev raksturīgu viedokli to minēja 13% 

respondentu); 

 Man ir sliktas attiecības ar skolotājiem (noraidīja 54% jauniešu, kā sev raksturīgu viedokli 

to minēja 4% respondentu). 

Šogad vairāk nekā iepriekšējos pētījumos bija tādu jauniešu, kuriem mācības šķiet garlaicīgas. Tāpat 

samazinājies to respondentu skaits, kuriem mācības šķiet pārāk vieglas. Citas, būtiski atšķirīgas 

tendences, nav vērojamas. 
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5.2. Atkarību izraisošo vielu pamēģināšanas un lietošanas ietekme uz sekmēm un 
attieksmi pret mācībām 

Dažādu faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu ir aplūkota, izmantojot 

šādus atkarības vielu lietošanas indikatorus: 

1) Smēķēšana: smēķē katru dienu (ikdienas smēķētājs) vai nesmēķē ikdienā. Kopumā ikdienas 

smēķētāji 9.-10.klašu skolēnu vidū ir 11%. Vēlreiz būtu jāatzīmē pozitīva tendence, ka šo 

jauniešu skaits ar katru pētījumu samazinās (2010.gadā – 26%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

12%). 

2) Alkohola lietošana dzīves laikā: ir lietojis alkoholu 40 un vairāk reizes un ir lietojis alkoholu 

mazāk par 40 reizēm savas dzīves laikā. Saskaņā ar aptaujas datiem alkoholu 40 un vairāk reizes 

savas dzīves laikā ir lietojuši 10% jauniešu (2010.gadā – 31%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

11%). 

3) Alkohola riskanta lietošana (piedzeršanās pieredze): ir bijis piedzēries trīs un vairāk reizes savas 

dzīves laikā vai nav bijis piedzēries vispār vai 1-2 reizes. Tādu jauniešu, kas ir bijuši piedzērušies 

trīs un vairāk reizes savas dzīves laikā, šajā aptaujā ir 21% (2010.gadā– 24%; 2012.gadā – 35%; 

2014.gadā – 22%). 

4) Nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze: ir pamēģinājis kādu no nelegālajām atkarības 

vielām (marihuāna/ hašišs, amfetamīni, LSD, ekstazī, kokaīns, heroīns, halucinogēnās sēnes, 

inhalanti) vai nav. Saskaņā ar aptaujas datiem šīs vielas ir pamēģinājuši 18% 9. un 10.klašu 

skolēnu (2014.gadā – 28%). 
 

Pētījuma datu analīze liecina, ka, lai arī atšķirības ir nelielas, ir novērojama sakarība, ka 

jauniešiem, kuriem ir nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze, skola biežāk atrodas tālāk no viņu 

mājām – attiecīgi 63% jaunieši, kuri nav pamēģinājuši kādas no nelegālajām atkarības vielām un 56%, 

kuri tās ir pamēģinājuši, ir norādījuši, ka viņu skola atrodas dzīves vietas apkaimē. Līdzīga tendence 

novērojama arī to jauniešu vidū, kuriem ir piedzeršanās pieredze. 

Skolas atrašanās vieta dzīvesvietas apkaimē (2016. gads), atbildes „jā”, % 

Vai Tava skola atrodas Tavas dzīvesvietas 
apkaimē? Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

61 61 63 56 

Vai Tava skola atrodas Tavas dzīvesvietas 
apkaimē? 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

61 63 62 57 
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Līdzīgi kā iepriekš veikto pētījumu posmu, arī 2016.gada rezultāti ļauj secināt, ka jauniešiem, kuri 

aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, ir vājākas sekmes skolā. Tā, piemēram, 31% jauniešu – 

ikdienas smēķētāju – savas sekmes vērtē augstāk par vidējo, kamēr nesmēķētāju vidū šādu respondentu 

īpatsvars sasniedz 50%; tā pat gandrīz puse (49%) aptaujāto, kuri ir lietojuši alkoholu mazāk par 40 

reizēm, savas sekmēs vērtē kā daudz labākas par vidējām (jaunieši, kuri ir lietojuši alkoholu 40 un vairāk 

reizes – 39%) (sk. nākamo tabulu). 

 

Sekmju vērtējums (2014., 2016. gads), summētas atbildes „izcilas”, „daudz labākas par 

vidējām”, „labākas par vidējām”, % 

Kā Tu vērtē savas sekmes skolā, 
salīdzinot ar saviem vienaudžiem? 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Summētas atbildes „izcilas”, „daudz 
labākas par vidējām”, „labākas par 
vidējām” 

50 48 31 25 49 48 40 35 

Kā Tu vērtē savas sekmes skolā, 
salīdzinot ar saviem vienaudžiem? 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Summētas atbildes „izcilas”, „daudz 
labākas par vidējām”, „labākas par 
vidējām” 

49 46 39 38 40 48 40 37 
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Kā redzams nākamajā tabulā, jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, 

matemātikā ir saņēmuši arī zemākas atzīmes. Tā, piemēram, vidēji augstāku vērtējumu matemātikā 

(atzīmi 8 un vairāk) ir saņēmuši jaunieši, kuri nesmēķē (par 13% biežāk nekā ikdienas smēķētāju grupā), 

jaunieši bez nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredzes (par 11% biežāk nekā jaunieši ar šādu pieredzi), 

jaunieši, kuriem nav piedzeršanās pieredze (par 8% biežāk nekā jaunieši ar piedzeršanās pieredzi), kā arī 

tie skolēni, kuri ir lietojuši alkoholu mazāk par 40 reizēm (par 5% biežāk kā alkohola lietotāji). 

 

Atzīmes matemātikā (2014., 2016. gads), % 

 

 

Kādas atzīmes Tu esi saņēmis/usi 
šajā semestrī matemātikā? 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs Nav pamēģinājis Ir pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Atbildes – zem 4, ap 4, ap 5 24 37 48 60 25 37 32 52 

Atbildes – ap 6, ap 7 41 40 39 28 41 39 35 33 

Atbildes – ap 8, ap 9, ap 10 35 24 22 12 35 24 27 15 

 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Atbildes – zem 4, ap 4, ap 5 26 38 31 52 24 37 33 50 

Atbildes – ap 6, ap 7 40 39 41 32 41 39 41 34 

Atbildes – ap 8, ap 9, ap 10 34 23 29 17 35 24 26 16 
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem skolu dažādu iemeslu dēļ biežāk kavē jaunieši, kuri ikdienā 

smēķē, ir pamēģinājuši nelegālās atkarības vielas, kā arī tie, kuri ir piedzērušies 3 un vairāk reizes (sk. 

nākamo tabulu). Vismaz vienu dienu mācības „nobastoja” 30% skolēnu, kuri ikdienā smēķē 

(nesmēķējošie 8%), vismaz vienu dienu mācības ir „bastojuši” 25% skolēnu, kuri ir pamēģinājuši 

nelegālās atkarības vielas (nav pamēģinājuši 8%), kā arī 27% to skolēnu, kuri ir lietojuši alkoholu 40 un 

vairāk reizes (10% to respondentu, kuri ir lietojuši alkoholu mazāk par 40 reizēm). Skolu biežāk kavēt 

slimības dēļ sanāk tiem skolēniem, kuri ikdienā smēķē (61%) un ir bijuši piedzērušies trīs un vairāk reizes 

(59%). 

Skolas kavējumi (2014., 2016. gads), % 

 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka atkarību izraisošo vielu lietotājiem mācības sagādā lielākas grūtības 

nekā pārējiem skolēniem, viņiem ir zemāks pašvērtējums, kā arī biežāk nepatīk mācīties. Nereti šie 

jaunieši skolā jūtas slikti, grib pamest mācību iestādi vai mainīt skolu, viņiem raksturīgas sliktākas 

attiecības ar skolotājiem. Tā, piemēram, 28% ikdienas smēķētāju atzīst, ka slikti sagatavojas stundām 

(nesmēķētāju vidū 14%), līdzīga situācija ir arī vērtējot to respondentu atbildes, kuri ir/nav pamēģinājuši 

nelegālās atkarību izraisošās vielas – slikti sagatavojas stundām 28% to respondentu, kuri ir pamēģinājuši 

šīs vielas (13% to, kuri nav pamēģinājuši). 

Ar atbilstošu centību nemācās gandrīz puse, jeb 46% to respondentu, kuri ir pamēģinājuši 

nelegālās atkarību izraisošās vielas (32% to respondentu, kuri nav pamēģinājuši šīs vielas). Tāpat mazāk 

uzcītīgi mācās 45% ikdienas smēķētāju (nesmēķētāju grupā – 32%). 

Cik pilnas dienas Tu esi kavējis/usi 
skolu pēdējo 30 dienu laikā… ? 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Kavējis skolu slimības dēļ 51 54 61 70 50 54 58 64 

"Nobastojis" 8 16 30 52 8 16 25 38 

Kavējis skolu citu iemeslu dēļ 43 55 48 64 43 55 47 62 

Cik pilnas dienas Tu esi kavējis/usi 
skolu pēdējo 30 dienu laikā… ? 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Kavējis skolu slimības dēļ 51 55 59 63 49 54 59 62 

"Nobastojis" 10 17 27 42 8 15 21 39 

Kavējis skolu citu iemeslu dēļ 43 56 50 59 42 55 48 61 
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Skolā jūtas slikti ceturtā daļa, jeb 25% ikdienas smēķētāju (nesmēķētāju vidū šī sajūta ir 

konstatēta 13% respondentu), kā arī 24% to jauniešu, kuri lietojuši alkoholu 40 reizes un vairāk (jauniešu 

vidū, kuri lietojuši alkoholu mazāk par 40 reizēm – 13% jauniešu). 

Atšķirības vērojamas arī to respondentu atbildēs, kuri ir/nav lietojuši alkoholu 40 un vairāk 

reizes – tā, piemēram, 18% skolēnu, kuri ir lietojuši alkoholu vairāk 40 reizes, vēlas pamest skolu (sk. 

nākamo tabulu). 

 

Attieksme pret skolu un mācībām, atbildes „gandrīz vienmēr atbilst” un „bieži atbilst” 
(2014., 2016. gads), % 

Cik atbilstoši Tev ir šie 
apgalvojumi?) 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Mācības man šķiet bezjēdzīgas 7 6 12 8 6 5 14 9 

Mācības man šķiet 
garlaicīgas/apnikušas 

24 31 35 43 23 30 36 44 

Es slikti sagatavojos stundām 14 13 28 30 13 13 28 24 

Man šķiet, ka es nemācos ar 
atbilstošu centību 

32 34 45 54 32 34 46 51 

Mācības man šķiet pārāk vieglas 12 27 13 25 13 26 13 28 

Mācības man šķiet pārāk grūtas 26 20 29 27 26 21 30 20 

Es skolā jūtos slikti 13 14 25 23 12 13 12 21 

Es vēlos pamest skolu 7 6 16 15 6 6 15 12 

Es vēlos mainīt skolu 12 12 21 20 12 12 19 17 

Man ir sliktas attiecības ar 
skolotājiem 

4 4 10 12 4 4 10 9 

Cik atbilstoši Tev ir šie 
apgalvojumi?) 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Mācības man šķiet bezjēdzīgas 6 6 17 8 6 5 11 9 

Mācības man šķiet 
garlaicīgas/apnikušas 

24 31 37 44 24 29 31 44 

Es slikti sagatavojos stundām 20 14 28 25 13 13 23 22 

Man šķiet, ka es nemācos ar 
atbilstošu centību 

33 35 42 49 33 33 41 50 

Mācības man šķiet pārāk vieglas 12 26 18 32 13 27 12 27 

Mācības man šķiet pārāk grūtas 26 21 30 21 26 20 28 23 

Es skolā jūtos slikti 13 14 24 19 12 13 21 20 

Es vēlos pamest skolu 6 7 18 12 6 6 13 11 

Es vēlos mainīt skolu 12 12 19 16 12 11 17 18 

Man ir sliktas attiecības ar 
skolotājiem 

4 4 10 9 4 4 6 8 
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6. ĢIMENES FAKTORU SAISTĪBA AR ATKARĪBU IZRAISOŠO VIELU LIETOŠANU 

Visu iepriekšējo pētījumu posmu rezultātu analīze liecina, ka attiecības starp bērniem un 

vecākiem, kā arī vecāku attieksme pret tiem, ir nozīmīgs faktori, kas ietekmē jauniešu rīcību un uzvedību 

atkarību izraisošo vielu lietošanas kontekstā. Līdzīgi kā iepriekšējos pētījuma posmos, arī šajā tika 

iekļauti vairāki mērījumi, kas fiksē vecāku ģimenes statusa rādītājus, vecāku savstarpējās attiecības un 

vecāku – bērnu attiecības un to vērtējumu. 

Šajā nodaļā apkopoti aptaujas rezultāti par dažādiem ģimenes faktoriem, kas var ietekmēt 

atkarību izraisošo vielu lietošanu, kā arī analizēti dati par vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām un 

vecāku uzraudzību. Nodaļā iekļauti arī dati par vecāku attieksmi pret atkarību izraisošo vielu lietošanu, 

balstoties uz skolēnu vērtējumu, kā arī vērtēta dažādu ģimenes faktoru ietekme uz jauniešu atkarību 

izraisošo vielu pamēģināšanas un lietošanas ieradumiem. 

6.1. Ģimenes situācija skolēnu pašvērtējumā 

Ģimenes situācijas raksturojumam pētījumā ir izmantoti vairāki rādītāji – ģimenes struktūra (vai 

bērns dzīvo pilnā vai nepilnā ģimenē), vecāku izglītība, vecāku nodarbinātība un ģimenes labklājības 

līmenis. 

Ģimenes struktūra 

Raksturojot vecāku ģimenes statusu, viens no galvenajiem rādītājiem ir ģimenes struktūra, proti, 

vai bērns dzīvo pilnā vai nepilnā ģimenē. Šī gada aptaujas rezultāti atspoguļo, ka dažādu ģimenes modeļu 

izplatība ir aptuveni vienlīdzīga kā meiteņu, tā zēnu, tā arī 9. un 10.klašu skolēnu vidū. Kopumā trīs 

piektdaļas aptaujāto jauniešu (61%) dzīvo kopā ar abiem vecākiem. Jānorāda, ka šis rādītājs gadu 

griezumā ir diezgan stabils – pirmā pētījuma laikā pilnā ģimenē dzīvoja 65% Rīgas jauniešu, 2008.gada 

pētījumā – 60%, 2010.gadā – 58%, 2012.gadā – 59%, bet 2014.gada aptaujas laikā – 62% jauniešu. 

Saskaņā ar aptaujas datiem nepilnā ģimenē šobrīd dzīvo 39% jauniešu, no kuriem vairāk kā puse 

viena vecāka ģimenē – 19% tikai ar māti, bet 2% tika ar tēvu. Ar māti un viņas dzīvesbiedru dzīvo kopā 

9% aptaujāto jauniešu, ar vecvecākiem un kādu no vecākiem (māti vai tēvu) – 4%, tikai ar vecvecākiem 

(bet ne māti/tēvu) – 2%, ar tēvu un viņa dzīvesbiedri – 1%, savukārt audžu ģimenē vai bērnu namā – 1%. 

Jāatzīmē, ka 2% skolēnu dzīvo bez kāda no pieaugušajiem – 1% aptaujāto jauniešu dzīvo vieni paši un 

nedaudz mazāk kā 1% kopā ar draugiem. 

Vecāku izglītības līmenis 

Būtisks ģimenes situāciju raksturojošais rādītājs ir vecāku izglītības līmenis. Lai arī meitenes un 

10.klases skolēni kopumā ir vairāk informēti par savu vecāku izglītību, kopumā 14% no aptaujātajiem 

skolēniem nav varējuši nosaukt savas mātes un gandrīz ceturtā daļa jeb 23% – sava tēva iegūto izglītību. 

Saskaņā ar aptaujas datiem vairāk kā pusei no jauniešu vecākiem ir augstākā vai nepabeigta 

augstākā izglītība. Kopumā vērtējot, mātēm ir augstāks iegūtās izglītības līmenis nekā tēviem. Detalizēts 

vecāku izglītības līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo divu posmu pētījuma rezultātiem redzams 

nākamajā tabulā. 
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Vecāku izglītības līmenis, % no konkrētu izglītību norādījušajiem 
2012.,2014. un 2016. gada aptaujās, % 

Iegūtās izglītības līmenis 
2016.gads 2014.gads 2012.gads 

Māte Tēvs Māte Tēvs Māte Tēvs 

Pamata vai nepabeigta pamata <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Vidējā vai nepabeigta vidējā 8 22 21 12 13 15 

Vidējā profesionālā vai nepabeigta vidējā 
profesionālā 

18 8 
11 30 23 30 

Augstākā vai nepabeigta augstākā 60 46 67 58 63 54 

Vecāku nodarbinātība un ģimenes materiālais stāvoklis 

Saskaņā ar šī gada pētījuma rezultātiem aptaujātie jaunieši ir sliktāk informēti tieši par savu tēvu 

nodarbinātības stāvokli – kopumā 13% nav varējuši norādīt, kāda ir tēva galvenā nodarbošanās (par māti 

savu viedokli nespēja sniegt 5% skolēnu). Algotu darbu pētījuma veikšanas laikā nestrādāja 5% aptaujāto 

jauniešu mātes un 3% tēvu (ir bezdarbnieki, invalīdi, studē u.tml.). Aptaujas dati liecina, ka 61% skolēnu 

mātes strādā pilnu darba slodzi ārpus mājas, 14% pusslodzes darbu, bet 13% māte strādā mājās (rūpējas 

par mājsaimniecību). Savukārt tēvs pilnas slodzes darbu strādā 65%, nepilnu darba dienu – 7%. Tā pat kā 

iepriekšējo pētījuma posmu laikā, arī šī pētījuma rezultāti atklāj, ka tēvi kopumā biežāk nekā mātes 

strādā ārzemēs – attiecīgi 11% un 2%. 

Sniedzot savas ģimenes finansiālās situācijas vērtējumu, 39% jauniešu ir pauduši viedokli, ka tā ir 

līdzīga kā citām ģimenēm Latvijā, bet nedaudz vairāk kā puse, ka tā ir labāka – kā nedaudz labāku to 

vērtē ceturtā daļa (27%), bet kā ievērojami vai daudz labāku 28% aptaujāto skolēnu. Kā nedaudz vai 

ievērojami sliktāku savas ģimenes materiālo stāvokli salīdzinājumā ar citām ģimenēm Latvijā vērtē 7% 

jauniešu. Salīdzinājumā ar iepriekš realizēto pētījuma posmu datiem, ir novērojama neliela, bet 

pakāpeniska ģimeņu materiālas labklājības līmeņa uzlabošanās. Detalizēts ģimenes finansiālās situācijas 

salīdzinājums ar citām ģimenēm Latvijā aptaujāto jauniešu skaitījumā atspoguļots nākamajā attēlā. 
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Lai precīzāk novērtētu jauniešu ģimeņu materiālās labklājības līmeni, balstoties uz jauniešu 

sniegto subjektīvo vērtējumu, aptaujas anketā tika iekļauti arī vēl citi indikatori, kuru skaits katrā 
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pētījuma posmā ir bijis atšķirīgs. Tāpēc datu salīdzinājums ir veikts tikai attiecībā uz tiem mērījumiem, 

kas bijuši ietverti arī iepriekšējo gadu aptaujās. Lai varētu veikt iegūto datu salīdzinājumu ar iepriekšējo 

pētījuma posmu rezultātiem, arī šajā tika summēti atbilžu varianti “gandrīz nekad” un “reti”, kā arī 

atbilžu varianti “bieži” un “gandrīz vienmēr”. 

Šī gada pētījuma dati atklāj, ka vecāku finansiālās labklājības subjektīvais vērtējums jauniešu 

skatījumā ir palicis nemainīgs – izteikumu “mani vecāki ir trūcīgi finansiālā ziņā” uz sevi ir attiecinājuši 

4% aptaujāto jauniešu (atbildes “bieži” un “gandrīz vienmēr”), atbilžu variantu “dažreiz” ir izvēlējušies 

13% aptaujāto jauniešu, kas ir par 3% mazāk nekā iepriekšējā posma aptaujā, bet vairākums jeb 82% 

aptaujāto skolēnu ir atzinuši, ka viņu vecāki reti vai gandrīz nekad ir trūcīgi finansiālā ziņā (sk. nākamo 

attēlu). 
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Analizējot iegūtos pētījumu datus gadu griezumā, ir secināms, ka pakāpeniski uzlabojas rādītāji, 

kas raksturo ģimenes līdzekļu pietiekamību vai trūkumu un ka kopš 2010.gada finanšu krīzes ģimeņu 

materiālā situācija stabilizējas. Kopš 2010.gada pakāpeniski samazinās to jauniešu skaits, kuri norāda, ka 

viņu vecāki nevar atļauties apmaksāt pašu nepieciešamāko (pārtiku, dzīvokli, telefonu) – ja 2010.gadā šo 

situāciju uz savu ģimeni attiecināja vairāk kā ceturtā daļa (27%) respondentu (atbildes “dažreiz” un “bieži 

vai gandrīz vienmēr”), tad šogad to īpatsvars ir samazinājies līdz 15% (sk. nākamo attēlu). 

Pētījuma rezultāti atklāj, ka nelieli uzlabojumi ir novērojami arī attiecībā uz situāciju, kad 

vecākiem ir nepietiekami finansiālie līdzekļi, lai nomaksātu savu bērnu ārpus klases nodarbības – kopš 

2010.gada nedaudz ir palielinājies (kopumā par 7%) to jauniešu īpatsvars, kuri sastopas reti vai gandrīz 

nekad ar situāciju, kad vecākiem ir grūtības nomaksāt viņu ārpus klases nodarbības – attiecīgi šogad 78% 

aptaujāto ar šādu situāciju nav saskārušies, 10% ir saskārušies dažreiz, bet 12% bieži vai gandrīz vienmēr. 

Nemainīgs ir palicis to jauniešu īpatsvars, kuri atzīst, ka viņu vecāki bieži vai gandrīz nekad nevar 

atļauties iegādāties mašīnu – kopumā uz šādu situāciju ir norādījuši 11% aptaujas dalībnieku. 

Pētījuma datu analīze atklāj, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp zēnu un 

meiteņu sniegtajām atbildēm, kā arī starp dažādām klašu grupām un skolas izvēlēto mācību valodu 

attiecībā uz ģimenes finansiālās situācijas vērtējumu. 
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6.2. Vecāku un bērnu savstarpējās saites 

Lai noskaidrotu vecāku un bērnu savstarpējās saites, tās pētītas, novērtējot vairākus kritērijus – 

vecāku emocionālo atbalstu bērniem un palīdzību mācību un citos jautājumos; vecāku prasības bērnu 

uzvedībai; vecāku informētību par to, kur, ar ko un kā viņu bērni pavada brīvo laiku, īpaši vakaros, un cik 

daudz sava brīvā laika skolēni darba dienās un nedēļas nogalēs pavada kopā ar ģimeni. 

Pētījumā iegūtie dati liecina, ka kopumā skolēnu attiecības ar saviem vecākiem ir raksturojamas 

kā pozitīvas un ciešas. Tikai neliela daļa (8%) aptaujāto jauniešu ir norādījuši, ka viņiem ir grūtības 

(diezgan grūti un ļoti grūti) saņemt sirsnību un rūpes no vecākiem. Salīdzinot dažādos atbalsta veidus, tā 

pat kā iepriekšējā pētījuma posmā, arī šogad skolēniem vislielākās problēmas sagādā sarunas par 

personīgiem jautājumiem ar vecākiem – ceturtā daļa (25%) norādījuši, ka viņiem tas ir ļoti grūti vai 

diezgan grūti. Nedaudz mazāk kā piektdaļai aptaujāto ir grūtības saņemt arī padomus saistībā ar 

mācībām (18%), kā arī palīdzību no vecākiem kādā jautājumā (18%). Nākamajā attēlā atspoguļoti 

pēdējos trīs pētījuma posmos iegūtie rezultāti par iespēju no vecākiem saņemt dažāda veida atbalstu. 
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Vecāku sniegtais atbalsts saviem bērniem ir stabili nemainīgs no gada uz gadu un nav 

novērojamas būtiskas atšķirības dažādos mērījumos laika griezumā (izņemot indikatoru “palīdzība kādā 

jautājumā” – šī pētījuma posmā ir nedaudz pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri ir norādījuši, ka viņiem ir 

grūtības saņemt palīdzību no vecākiem). Nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības zēnu un 

meiteņu starpā, kā arī 9.un 10. klašu grupās. 

Lai iegūtu datus par vecāku prasībām savu bērnu uzvedībai, informētībai par brīvā laika 

pavadīšanu, kā arī sociālajiem kontaktiem ar bērnu draugiem un viņu vecākiem, jaunieši aptaujā 

novērtēja, cik lielā mērā viņu vecāku attieksme un rīcība atbilst dažādu indikatoru piedāvātajam 

raksturojumam. Analizējot iegūtos pētījuma datus, secināms, ka lai arī iepriekšējos gados bija 

novērojama tendence vecāku uzraudzībai pār bērniem no gada uz gadu kļūt stingrākai un pakāpeniski 

kopš 2008.gada pieauga to jauniešu īpatsvars, kuri norādīja, ka viņu vecāki kontrolē bērna brīvo laiku, 

šogad to skaits atsevišķos mērījumos ir samazinājies – kopumā pusei aptaujāto skolēnu vecāki stingri ir 

noteikuši, ko drīkst darīt mājās un ārpus mājas, un ko nē (attiecīgi atbildes “ļoti atbilst” minējuši 48% un 

“drīzāk atbilst” – 51%). Jānorāda, ka salīdzinājumā ar 2014.gada pētījuma datiem nedaudz ir 
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samazinājusies vecāku uzraudzība pār bērna brīvā laika nodarbēm – kopumā jaunieši par 9% mazāk nekā 

pirms diviem gadiem ir atzinuši, ka viņu vecāki seko līdzi bērna brīvā laika nodarbēm (43% norādījuši 

atbildes “ļoti atbilst” un “drīzāk atbilst”). Atbilžu sadalījums par vecāku informētību un attieksmi pret 

bērnu brīvā laika nodarbēm kopš 2008.gada pētījuma posma atspoguļots nākamajā attēlā. 
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Nemainīgi augsts kopš pētījuma pirmā posma ir indikators “maniem vecākiem ir svarīgi, lai es 

labi mācītos” – to, ka vecākiem ir svarīgas sekmes mācībās kopumā norādījuši gandrīz visi (97%) 

aptaujātie jaunieši (71% norādījuši, kas tas “ļoti atbilst” un 26%, ka “drīzāk atbilst”). 
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Jānorāda, ka zēni no vecāku puses tiek kontrolēti nedaudz vairāk – atbilžu variantu “ļoti atbilst” 

ir minējuši 74% zēnu un 67% meiteņu. Pētījuma datu analīze liecina, ka attiecībā uz mācīšanās 

nozīmīgumu nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp dažādām klašu grupām – vienlīdz nozīmīgi 

uzraudzīti tiek gan jaunākie, gan vecākie skolēni-, kā arī starp skolas izvēlēto mācību valodu. 

Pētījumā tika iekļauti arī četri indikatori, kas raksturo vecāku informētību un attieksmi par bērnu 

draugu loku (sk. nākamo attēlu). Iegūtie pētījuma rezultāti atspoguļo, ka jauniešu skatījumā vairums 

vecāku pazīst savu bērnu draugus (85%), kā arī nedaudz vairāk kā puse jauniešu ir norādījuši, ka arī viņu 

draugu vecākus (53%). Tomēr jāatzīmē, ka salīdzinoši retāk vecāki kontaktējas ar savu bērnu draugu 

vecākiem – sarunājas ceturtā daļa (27%), bet dažreiz satiekas, lai aprunātos – piektā daļa (19%) 

aptaujāto jauniešu vecāku. Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas 

atšķirības dažādās jauniešu grupās – vienlīdz bieži informēti par savu bērnu draugu loku ir gan zēnu un 

meiteņu, gan arī 9.un 10. klašu skolēnu vecāki. Nākamajā attēlā redzama kopējā dinamika kopš 

2008.gada par vecāku informētību un attieksmi pret bērnu draugu loku, kas atklāj, ka laika gaitā ir 

notikušas nelielas pozitīvas izmaiņas vecāku informētībā par jauniešu draugu loku un ka pakāpeniski 

vecāku interese par to pieaug. 
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Pētījuma rezultāti liecina, ka vairums vecāku (89%) ir informēti par savu bērnu gaitām un zina, 

kur tie atrodas vakaros – kopumā 86% aptaujāto zēnu un 91% meiteņu ir norādījuši, ka situācija “mani 

vecāki zina, kur es vakaros atrodos” ļoti atbilst vai drīzāk atbilst viņiem. Kopš 2012.gada pētījuma 

veikšanas praktiski nemainīga ir palikusi vecāku informētība par to, ar ko bērni ir kopā vakaros – kopumā 

par to informēti ir 84% zēnu un 89% meiteņu vecāki. 

Nedaudz palielinājies kopš 2012.gada veiktā pētījumā ir rādītājs, kas atspoguļo to, vai vecāki ir 

noteikuši, cikos bērnam ir jābūt mājās – iepriekšējā pētījuma posmā to apstiprināja 60%, bet šogad 64% 

aptaujāto skolēnu. Pētījuma datu analīze liecina, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp meiteņu 

un zēnu vecāku informētību par mājās ierašanās laiku – meitenēm tiek biežāk noteikts laiks, kad ir 

jāierodas vakarā mājās (attiecīgi zēniem 57% un meitenēm 70%). Tāpat jaunāki skolēni tiek lielākā mērā 

kontrolēti – 9.klašu audzēkņiem vecāki mājās ierašanās laiku ir noteikuši 66 %, bet 10.klašu skolēniem - 

61% gadījumu. Detalizēta vecāku informētība un attieksme pret bērna brīvā laika pavadīšanu vakaros 

laika griezumā kopš 2008.gada veiktajām aptaujām aplūkojama nākamajā grafikā. 
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Aptaujā tika iekļauts arī atsevišķs indikators par vecāku informētību par jauniešu brīvā laika 

pavadīšanu sestdienu vakaros. Atbildes uz šo jautājumu atklāj, ka vecāku informētības līmenis kopš 

iepriekš veiktā pētījuma ir palicis nemainīgs un viņi lielākoties ir informēti par savu bērnu gaitām – 86% 

gadījumu vecāki bieži vai gandrīz vienmēr zina, kur viņu bērni pavada sestdienu vakarus (sk. nākamo 
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attēlu). Iegūtie rezultāti liecina, ka nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp zēnu un meiteņu 

vecāku informētību – lai arī meiteņu vecāku informētība par to, kur viņu meitas pavada sestdienu 

vakarus, ir nedaudz augstāka nekā puišu vecākiem (par 3%), tomēr šīs atšķirības iekļaujas pieļaujamās 

statistiskās kļūdas robežās un nav uzskatāmas par statistiski nozīmīgām. 
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Vai vecāki zina, kur Tu pavadi sestdienu vakarus?

Gandrīz vienmēr Bieži Dažreiz Reti Gandrīz nekad Nav atbildes
 

Svarīgs ģimenes attiecību un saišu ciešuma indikators, kas tika iekļauts pētījumā, ir laiks, ko 

ģimene pavada kopā gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās. Kopumā pētījuma rezultāti liecina par 

nemainīgām tendencēm – tā pat kā iepriekšējos pētījuma posmos, arī 2016.gada aptaujā, vecāki ar 

bērniem kopā vairāk pavada laiku tieši brīvdienās (sk. nākamo attēlu). 
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Pētījuma rezultāti liecina, ka ievērojama daļa jauniešu ar vecākiem darba dienas vakarus kopā 

praktiski nepavada – kopumā 17% aptaujāto skolēnu uz izteikumu “darba dienās brīvo laiku pēc skolas 

es pavadu kopā ar vecākiem” ir snieguši atbildi “gandrīz nekad” un 26% “reti”. Nedaudz mazāk kā trešā 

daļa (29%) aptaujāto jauniešu ir norādījuši, ka darba dienu vakaros brīvo laiku pēc skolas pavada kopā ar 

vecākiem dažreiz un tik pat liela daļa jauniešu (28%) – ka bieži vai gandrīz vienmēr. Nedēļas nogales kopā 

ar vecākiem mēdz pavadīt trīs ceturtdaļas aptaujāto jauniešu (76%) (dažreiz, gandrīz vienmēr un bieži), 

savukārt gandrīz nekad 8% un reti – 16% aptaujāto jauniešu. 

Pētījuma datu analīze liecina, ka nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības šajos divos mērījumos 

par brīvā laika pavadīšanu kopā ar vecākiem zēnu un meiteņu, kā arī 9.un 10.klašu skolēnu auditorijās. 

Salīdzinot ar 2014.gada aptauju, kopumā ir palicis nemainīgs vecākiem un bērniem kopā pavadītais laiks 

gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās. 

6.3.Vecāku attieksme pret atkarību izraisošo vielu lietošanu 

Lai noskaidrotu, kāda būtu vecāku iespējamā reakcija pret jauniešu rīcību attiecībā uz atkarības 

vielu lietošanu, aptaujas instrumentārijā tika iekļauti 5 jautājumi par dažādu atkarības vielu lietošanu – 

cigarešu, alkohola un marihuānas lietošanu, – kā arī divi jauni indikatori – elektroniskās cigaretes 

lietošana un šņaucamās, kožļājamās (zelējamās) tabakas vai citu tabakas izstrādājumu lietošana. 
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Pētījuma dati atspoguļo, ka vienaldzīga attieksme pret dažādu atkarību izraisošu vielu lietošanu 

jauniešu vērtējumā būtu salīdzinoši nelielam vecāku skaitam (vecāku reakcijas vērtējuma un 

salīdzinājuma dinamika kopš 2008.gada redzama iepriekšējā grafikā). Ja salīdzina šajā pētījuma posmā 

iegūtos datus ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem, ir secināms, ka pakāpeniski pieaug vecāku noraidošā 

attieksme pret visu atkarību izraisošo vielu lietošanu. Vecāku visnegatīvākā attieksme ir pret narkotisko 

vielu lietošanu: attieksme pret marihuānas smēķēšanu laika gaitā kopš 2008.gada ir bijusi praktiski 

nemainīga – gandrīz visi vecāki pret to iebilst (98% vecāku ir pilnīgi, ļoti vai diezgan pret). Nemainīgi 

augsts ir to vecāku skaits, kas kategoriski iebilst arī pret bērnu smēķēšanu – attiecīgi 90% būtu diezgan 

vai ļoti pret to, 8% diezgan pret un 2% būtu vienalga, ja viņu bērni smēķētu cigaretes. Tomēr jāatzīmē, ka 

pētījuma rezultāti atkārtoti apstiprina sabiedrības iecietīgo attieksmi pret alkohola lietošanu – joprojām 

vispielaidīgākā attieksme no vecāku puses ir tieši pret piedzeršanos – pilnīgi pret to būtu 63%, ļoti pret 

18% vecāku, 16% tikai diezgan pret un 3% būtu vienalga, ja viņu bērni piedzertos. 

Šī gada aptaujā papildus tika iekļauti vēl divu veidu atkarības vielu lietošanas mērījumi – 

elektroniskās cigaretes lietošana un šņaucamās jeb kožļājamās (zelējamās) tabakas vai citu tabakas 

izstrādājumu lietošana. Pētījuma rezultāti liecina, ka vecākiem būtu pielaidīgāka attieksme pret 

elektronisko cigarešu smēķēšanu – kopumā 83% vecāku būtu kategoriski pret to (pilnīgi pret vai ļoti 

pret), 12% diezgan pret un 5% tas būtu vienaldzīgi. Savukārt krietni noraidošāka attieksme būtu 

novērojama pret dažādu šņaucamo, košļājamo tabakas vai citu tabakas izstrādājumu lietošanu – 

kategoriski pret to lietošanu iebilstu gandrīz visi vecāki (95% būtu pilnīgi vai ļoti pret), 3% būtu diezgan 

pret un 2% būtu vienalga. 
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Analizējot iegūtos datus dzimumu griezumā, nelielas statistiskās atšķirības ir novērojamas starp 

meiteņu un zēnu vērtējumiem attiecībā uz piedzeršanos – meiteņu vecāki pret to būtu iecietīgāki 

salīdzinājumā ar zēnu vecākiem (attiecīgi 66% puišu un 60% meiteņu vecāki būtu pilnīgi pret to). Šo 

tendenci apstiprina arī iepriekšējā posma pētījuma rezultāti – 2014.gada aptaujā kategoriski pret savu 

bērnu piedzeršanos iebilda 64% puišu un 58% meiteņu vecāki.  

Statistiskās atšķirības pastāv arī starp 9.un 10.klašu skolēniem – ja jaunāko klašu skolēni ir 

norādījuši, ka 85% to vecāku attieksme būtu pilnīgi vai ļoti pret piedzeršanos, tad 10.klašu skolēnu 

vecāki vairs nav tik kritiski un pilnībā vai ļoti pret to ir 75% gadījumu, kas liek secināt, ka palielinoties 
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jauniešu vecumam, vecāku attieksme pret alkohola lietošanu kļūst pielaidīgāka. Šo tendenci apstiprina 

arī iepriekšējo pētījuma posmu dati – 2014.gada aptaujas rezultāti uzrādīja, ka ļoti negatīva attieksme 

pret to, ka viņu bērni piedzertos, būtu 83% 9.klašu un 76% 10.klašu audzēkņu vecākiem, 2012. gadā – 

80% 9.klašu un 71% 10.klašu audzēkņu vecākiem, savukārt 2010.gadā – 83% un 76% vecākiem. 

Pētījuma datu analīze liecina, ka pret cigarešu smēķēšanu, kā arī elektroniskās cigaretes 

lietošanu vienlīdz kritiski ir gan meiteņu, gan zēnu, gan arī dažādu vecumu jauniešu vecāki. Tomēr 

nelielas statistiskās atšķirības ir novērojamas attiecībā uz vecāku attieksmi pret šņaucamās, košļājamās 

(zelējamas) tabakas vai citu tabakas izstrādājumu lietošanu – meiteņu vecāki ir nedaudz iecietīgāki nekā 

zēnu vecāki un attiecīgi 89% meiteņu un 84% zēnu vecāku reakcija pret šādu izstrādājumu lietošanu 

būtu kategoriski noraidoša (atbilžu variants “pilnīgi pret”). 

6.4.Ģimenes ietekme uz atkarības vielu pamēģināšanu un lietošanu 

Dažādu faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu ir aplūkota, izmantojot 

šādus atkarības vielu lietošanas indikatorus: 

1) Smēķēšana: smēķē katru dienu (ikdienas smēķētājs) vai nesmēķē ikdienā. Kopumā ikdienas 

smēķētāji 9.-10.klašu skolēnu vidū ir 11%. Vēlreiz būtu jāatzīmē pozitīva tendence, ka šo 

jauniešu skaits ar katru pētījumu samazinās (2010.gadā – 26%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

12%). 

2) Alkohola lietošana dzīves laikā: ir lietojis alkoholu 40 un vairāk reizes un ir lietojis alkoholu 

mazāk par 40 reizēm savas dzīves laikā. Saskaņā ar aptaujas datiem alkoholu 40 un vairāk reizes 

savas dzīves laikā ir lietojuši 10% jauniešu (2010.gadā – 31%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

11%). 

3) Alkohola riskanta lietošana (piedzeršanās pieredze): ir bijis piedzēries trīs un vairāk reizes savas 

dzīves laikā vai nav bijis piedzēries vispār vai 1-2 reizes. Tādu jauniešu, kas ir bijuši piedzērušies 

trīs un vairāk reizes savas dzīves laikā, šajā aptaujā ir 21% (2010.gadā– 24%; 2012.gadā – 35%; 

2014.gadā – 22%). 

4) Nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze: ir pamēģinājis kādu no nelegālajām atkarības 

vielām (marihuāna/ hašišs, amfetamīni, LSD, ekstazī, kokaīns, heroīns, halucinogēnās sēnes, 

inhalanti) vai nav. Saskaņā ar aptaujas datiem šīs vielas ir pamēģinājuši 18% 9. un 10.klašu 

skolēnu (2014.gadā – 28%). 

Ģimenes situācija skolēnu pašvērtējumā 

Pētījuma rezultāti atkārtoti apliecina, ka atkarību izraisošo vielu biežāka lietošana raksturīga 

jauniešiem, kuri nāk no nepilnām ģimenēm. Ikdienas smēķētāju vidū 51% jauniešu dzīvo kopā ar abiem 

saviem vecākiem, ikdienā nesmēķējošo jauniešu vidū šāda situācija ir 62% jauniešu. Līdzīgi arī to vidū, 

kuri ir pamēģinājuši nelegālās atkarību izraisošās vielas – 53% šo jauniešu dzīvo pilnās ģimenes, bet tie, 

kuri nav nelegālās atkarības vielas pamēģinājuši – 63% dzīvo ar abiem vecākiem. Novērojama sakarība 

arī starp ģimenes struktūru un alkohola lietošanu – tie jaunieši, kuri nāk no nepilnām ģimenēm, 

ievērojami biežāk ir lietojuši alkoholu un bijuši piedzērušies biežāk nekā tie, kuri dzīvo ar abiem 

vecākiem. 
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Ģimenes struktūra, atbildes „abi vecāki”, % 

Kuri no minētajiem 
cilvēkiem vēl dzīvo Tavās 
mājās? 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē ikdienā 
Ikdienas 

smēķētājs 
Nav pamēģinājis Ir pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Abi vecāki 62 64 51 47 63 64 53 54 

Kuri no minētajiem 
cilvēkiem vēl dzīvo Tavās 
mājās? 

Alkohola lietošana dzīves laikā 
Alkohola riskanta lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu mazāk 
par 40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries vispār 

vai 1-2 reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Abi vecāki 62 63 49 57 62 65 54 54 

Līdzīgi kā iepriekšējo pētījumu posmos, arī šogad veiktā pētījuma datu analīze neuzrāda 

korelāciju starp atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredzi un vecāku izglītības līmeni, jo nepastāv 

statistiski nozīmīgas atšķirības saistībā ar mātes un tēva iegūto izglītību. Tā pat nav novērota korelācija 

starp vecāku nodarbošanos un atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredzi, kā arī ģimenes materiālā 

stāvokļa pašvērtējumu. 

Vecāku un bērnu savstarpējās saites 

Pētījumā iegūtie dati atspoguļo, ka kopumā skolēniem nav grūtības saņemt no vecākiem 

emocionālo atbalstu un palīdzību mācību un citos jautājumos un to attiecības var kopumā raksturot kā 

pozitīvas. Tā pat kā iepriekšējā pētījuma laikā, arī šī pētījuma datu analīze liecina, ka, lai arī atšķirības ir 

nelielas, ir novērojama sakarība, ka jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, kopumā 

nedaudz biežāk ir norādījuši, ka viņiem ir “ļoti grūti” vai “drīzāk grūti” saņemt dažāda veida atbalstu no 

vecākiem. Būtiskākās atšķirības pētījums atklāj starp tiem skolēniem, kuri aktīvāk smēķē, un tiem, kuri 

nē. Ikdienas smēķētāju vidū ir lielāks to jauniešu īpatsvars, kuri ir norādījuši, ka viņiem ir ļoti grūti vai 

drīzāk grūti saņemt no vecākiem padomus citos jautājumos vai iecerēs – ikdienas smēķētāju vidū to ir 

norādījuši 24%, bet nesmēķētāju vidū uz pusi mazāk – 12%. Trešā daļa ikdienas smēķētāju (34%) ir 

norādījuši, ka viņiem ļoti grūti vai drīzāk grūti saņemt no vecākiem sarunas par personīgiem lietām, 

savukārt to jauniešu vidū, kuri ikdienā nesmēķē, šādi domājošo īpatsvars ir par 10 procentpunktiem 

mazāks. Ceturtā daļa (25%) ikdienas smēķētāju ir norādījuši, ka viņiem ir grūtības no vecākiem saņemt 

padomus saistībā ar mācībām (ikdienas nesmēķētāju vidū – 17%), 17% palīdzību kādā jautājumā 

(ikdienas nesmēķētāju vidū 8%) (sk. nākamo tabulu). 
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Iespēja saņemt atbalstu no vecākiem, summētas atbildes „ļoti grūti” un „drīzāk grūti, % 

Cik viegli vai grūti Tev ir 
saņemt no vecākiem ...?  

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

 Nesmēķē ikdienā 
Ikdienas 

smēķētājs 
Nav pamēģinājis Ir pamēģinājis 

 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Rūpes un sirsnību 8 9 15 17 7 9 14 14 

Sarunas par personīgām 
lietām 

24 26 34 33 24 24 29 30 

Padomus saistībā ar mācībām 17 19 25 24 17 19 24 21 

Padomus citos jautājumos vai 
iecerēs 

12 13 24 19 12 13 18 15 

Palīdzību kādā jautājumā  8 8 17 14 8 9 15 11 

 Alkohola lietošana dzīves laikā 
Alkohola riskanta lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 

 
Ir lietojis 

alkoholu mazāk 
par 40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries vispār 

vai 1-2 reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk reizes 

 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Sirsnību un rūpes 8 10 15 11 8 9 12 14 

Sarunas par personīgām 
lietām 

25 25 30 26 24 24 29 29 

Padomus saistībā ar mācībām 18 19 24 19 17 18 21 23 

Padomus citos jautājumos vai 
iecerēs 

12 14 20 14 12 13 18 15 

Palīdzību kādā jautājumā 8 9 15 8 8 9 14 11 

 

Pētījuma datu analīze atklāj, ka viens no būtiskiem riska faktoriem, kas statistiski korelē ar 

atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu vai tās turpināšanu, ir vecāku neinformētība par savu bērnu 

gaitām ārpus skolas un mājām – saskaņā ar aptaujas rezultātiem pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 

jauniešu atbildēs par apgalvojumiem, kas ir saistīti ar vecāku kontroli pār viņiem un informētību par to, 

ar ko un kur jaunieši pavada darba dienu vakarus: jaunieši, kas aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošas 

vielas, ievērojami retāk ir atzīmējuši, ka viņiem “ļoti atbilst” apgalvojumi “Mani vecāki zina, ar ko es 

vakaros esmu kopā”, “Mani vecāki zina, kur es esmu vakaros” un “Mani vecāki pazīst manus draugus” 

(sk. nākamo tabulu).  
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Vecāku informētība un attieksme pret bērna brīvā laika nodarbēm jauniešu skatījumā, 
atbildes „ļoti atbilst”, % 

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

 Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Maniem vecākiem ir svarīgi, lai es labi mācītos 70 73 71 68 

Mani vecāki ir noteikuši, ko es mājās drīkstu 
darīt un ko - nē 

14 15 14 16 

Mani vecāki ir noteikuši, ko es drīkstu darīt 
ārpus mājas un ko – nē 

15 19 15 17 

Mani vecāki ir noteikuši, cikos vakarā jābūt 
mājās 

28 34 30 25 

Mani vecāki zina, ar ko es vakaros esmu kopā  56  40 58 35 

Mani vecāki zina, kur es esmu vakaros  59 36 62 32 

Mani vecāki pazīst manus draugus  50 43 52 38 

Mani vecāki pazīst manu draugu vecākus 20 18 21 14 

Mani vecāki bieži sarunājas ar manu draugu 
vecākiem 

8 8 8 8 

Mani un draugu vecāki dažreiz satiekas, lai 
aprunātos 

6 6 8 6 

Mani vecāki seko manām nodarbēm brīvajā 
laikā 

21 17 22 13 

 

 Alkohola lietošana 
dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Maniem vecākiem ir svarīgi, lai es labi mācītos 71 65 72 67 

Mani vecāki ir noteikuši, ko es mājās drīkstu 
darīt un ko - nē 

16 20 16 19 

Mani vecāki ir noteikuši, ko es drīkstu darīt 
ārpus mājas un ko – nē 

15 17 15 17 

Mani vecāki ir noteikuši, cikos vakarā jābūt 
mājās 

29 27 30 27 

Mani vecāki zina, ar ko es vakaros esmu kopā  56 39 58 40 

Mani vecāki zina, kur es esmu vakaros  58 36 61 39 

Mani vecāki pazīst manus draugus  50 39 51 43 

Mani vecāki pazīst manu draugu vecākus  21 12 22 14 

Mani vecāki bieži sarunājas ar manu draugu 
vecākiem 

8 6 8 6 

Mani un draugu vecāki dažreiz satiekas, lai 
aprunātos 

7 6 6 6 

Mani vecāki seko manām nodarbēm brīvajā 
laikā 8 6 

21 13 22 16 
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Pētījuma datu analīze liecina, ka viens no aizsargājošiem faktoriem, kas palīdz novērst atkarību 

izraisošo vielu lietošanu, ir vecāku informētība par savu bērnu brīvā laika pavadīšanu sestdienu vakaros – 

saskaņā ar aptaujas rezultātiem, to jauniešu, kuri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, vecāki ir sliktāk 

informēti par savu bērnu gaitām brīvdienās. Šāda tendence novērojama gan smēķētāju, gan dažādu 

nelegālo atkarības vielu lietotāju, gan to jauniešu vidū, kuri lieto alkoholu (sk. nākamo tabulu). Ikdienas 

smēķētāju vidū 67% jauniešu vecāki gandrīz vienmēr vai bieži zina, kur viņu bērni pavada sestdienas 

vakarus, savukārt tiem jauniešiem, kuri ikdienā nesmēķē – 89% (par 22% vairāk). Ievērojama atšķirība ir 

novērojama arī to jauniešu grupā, kuriem ir nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze – attiecīgi to 

jauniešu, kuri ir lietojuši kādas atkarības vielas, vecāki par 17% retāk ir informēti par savu bērnu gaitām 

sestdienu vakaros nekā tie jauniešu, kuriem šādas pieredzes nav. Līdzīga tendence novērojama arī 

attiecībā uz tiem jauniešiem, kuri ir lietojuši alkoholu – to jauniešu, kuri ir lietojuši alkoholu 40 un vairāk 

reizes savā dzīvē, vecāki ir par 18% un to jauniešu, kuri ir bijuši piedzērušies vairāk par trīs reizēm, vecāki 

ir par 15% sliktāk informēti par savu bērnu brīvā laika pavadīšanu sestdienu vakaros (sk. nākamo tabulu). 

 

Vecāku informētība par bērna brīvā laika pavadīšanu sestdienu vakaros, 
summētas atbildes „gandrīz vienmēr” un „bieži, % 

Vai vecāki zina, kur Tu pavadi sestdienas 
vakarus? Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Atbildes „gandrīz vienmēr” un „bieži”  2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

89 89 67 68 89 88 72 77 

 Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

 Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Atbildes „gandrīz vienmēr” un „bieži” 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

88 88 70 75 89 90 74 75 

 

Pētījuma rezultāti atspoguļo, ka jaunieši, kuri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, retāk 

pavada laiku kopā ar vecākiem (sk. nākamo tabulu). Darba dienās brīvo laiku pēc skolas kopā ar 

vecākiem „gandrīz vienmēr” un „bieži” pavada 15% ikdienas smēķētāji (tie, kas nesmēķē ikdienā – 32%), 

nedēļas nogales kopā ar vecākiem „gandrīz vienmēr” un „bieži” pavada 28% ikdienas smēķētāju (tie, kas 

nesmēķē ikdienā – 51%). Līdzīga tendence novērojama arī citās atkarību izraisošo vielu lietotāju grupās – 

tie jaunieši, kuri ir bijuši piedzērušies trīs un vairāk reizes, darba dienās brīvo laiku pēc skolas kopā ar 

vecākiem „gandrīz vienmēr” un „bieži” pavada 17% (tie, kas nav bijuši piedzērušies vispār vai tikai 1-2 

reizes, - 33%), nedēļas nogales kopā ar vecākiem „gandrīz vienmēr” un „bieži” pavada 30% riskanto 

alkohola lietotāju (tie, kas nav bijuši piedzērušies vispār vai tikai 1-2 reizes - 54%). 
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Brīvais laiks kopā ar vecākiem, summētas atbildes „gandrīz vienmēr” un „bieži”, % 

Atbildes „gandrīz vienmēr” un „bieži” 

Smēķēšana 
Nelegālo atkarības vielu 

lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 
Darba dienās pavada brīvo laiku pēc skolas 
kopā ar vecākiem 

30 32 14 15 30 32 16 18 

Nedēļas nogales pavada kopā ar vecākiem 51 51 24 28 52 52 31 32 
 Alkohola lietošana dzīves 

laikā 
Alkohola riskanta lietošana 

(piedzeršanās pieredze) 
Atbildes „gandrīz vienmēr” un „bieži” Ir lietojis 

alkoholu 
mazāk par 40 

reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 
Darba dienās pavada brīvo laiku pēc skolas 
kopā ar vecākiem 

29 31 17 18 31 33 16 17 

Nedēļas nogales pavada kopā ar vecākiem 50 51 31 29 53 54 30 30 

 

 

Vecāku attieksme pret savu bērnu atkarības vielu lietošanu 

Atbildes uz jautājumu, kāda būtu viņu vecāku reakcija, ja viņu bērns smēķētu cigaretes, 

piedzertos, smēķētu marihuānu vai lietotu kādus citus tabakas izstrādājumus, tai skaitā elektroniskās 

cigaretes, atspoguļo, ka to jauniešu, kuri intensīvāk ir lietojuši vai lieto atkarību izraisošas vielas, vecāki ir 

daudz pielaidīgāki vai vienaldzīgāki pret bērnu rīcību attiecībā uz atkarību izraisošo vielu lietošanu. 

Piemēram, ikdienas smēķētāju vidū tikai 50% jauniešu vecāki būtu pilnīgi pret, ka viņi smēķē cigaretes 

(salīdzinājumā ar tiem, kas ikdienā nesmēķē – 80%). Attiecībā uz marihuānas smēķēšanu to jauniešu, 

kuri ir pamēģinājuši nelegālās atkarību izraisošās vielas, trīs ceturtdaļas jeb 72% vecāku būtu pilnīgi pret 

marihuānas smēķēšanu (pārējiem – 89%), savukārt to jauniešu, kuriem ir raksturīga riskanta alkohola 

lietošana – piedzeršanās,– tikai 40% vecāku būtu pilnīgi pret, ka viņi piedzeras (pārējiem – 69%). Šī gada 

pētījumā tika iekļauti vēl divi mērījumi par vecāku reakciju attiecībā uz atkarības vielu lietošanu – 

elektroniskās cigaretes un košļājamās jeb zelējamās tabakas lietošana. Pētījuma rezultāti liecina, ka arī 

to jauniešu, kuri lieto kādus no šiem produktiem, vecāku attieksme pret to lietošanu ir ievērojami 

pielaidīgāka. (sk. nākamās divas tabulas). 
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Vecāku attieksmes vērtējums pret atkarības vielu lietošanu, %  

 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu smēķētu cigaretes? 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis Ir pamēģinājis 

 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Pilnīgi pret 80 79 50 42 80 78 58 58 

Ļoti pret  13 13 20 24 12 12 19 23 

Diezgan pret 7 7 20 26 6 8 16 16 

Viņiem būtu vienalga 1 1 9 8 1 2 7 3 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu piedzertos? 

  

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Pilnīgi pret 65 64 45 36 67 66 44 39 

Ļoti pret  18 19 18 20 18 18 19 24 

Diezgan pret 15 15 26 34 14 14 28 30 

Viņiem būtu vienalga 2 2 11 10 2 2 10 7 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu smēķētu marihuānu? 

  

 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Pilnīgi pret 89 91 72 73 92 93 67 70 

Ļoti pret  6 6 13 13 5 4 16 17 

Diezgan pret 3 2 8 9 2 2 9 9 

Viņiem būtu vienalga 2 1 7 5 1 1 8 4 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu smēķētu elektroniskās 
cigaretes? 

  

2016 2016 2016 2016 

Pilnīgi pret 70 40 71 45 

Ļoti pret  17 22 17 20 

Diezgan pret 11 20 10 22 

Viņiem būtu vienalga 3 18 2 13 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu lietotu šņaucamo, 
košļājamo tabaku vai citus tabakas 
izstrādājumus? 

  

2016 2016 2016 2016 

Pilnīgi pret 89 69 90 69 

Ļoti pret  7 14 7 15 

Diezgan pret 3 9 2 9 

Viņiem būtu vienalga 1 8 1 7 
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Vecāku attieksmes vērtējums pret atkarības vielu lietošanu, % (tabulas turpinājums) 

  

Alkohola lietošana dzīves laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu smēķētu cigaretes? 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 40 
reizēm 

Ir lietojis 
alkoholu 40 un 

vairāk reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries trīs 

un vairāk 
reizes 

 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Pilnīgi pret 78 77 57 56 81 79 61 59 

Ļoti pret  13 13 17 22 12 12 18 21 

Diezgan pret 8 8 15 18 6 8 15 16 

Viņiem būtu vienalga 1 2 11 4 1 1 6 4 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu piedzertos? 

  

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Pilnīgi pret 65 64 39 34 69 68 40 36 

Ļoti pret  18 18 17 24 17 18 20 21 

Diezgan pret 15 15 30 33 12 12 31 34 

Viņiem būtu vienalga 2 3 15 9 1 2 10 9 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu smēķētu marihuānu? 

  

2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 

Pilnīgi pret 89 91 70 73 91 92 74 78 

Ļoti pret  6 5 14 15 5 5 13 13 

Diezgan pret 3 3 8 9 3 2 8 6 

Viņiem būtu vienalga 2 1 9 3 1 1 6 3 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu smēķētu elektroniskās 
cigaretes? 

  

2016 2016 2016 2016 

Pilnīgi pret 69 44 72 44 

Ļoti pret  17 17 16 22 

Diezgan pret 11 21 10 21 

Viņiem būtu vienalga 3 18 2 13 

Kā Tu domā, kāda būtu Tavu vecāku 
reakcija, ja Tu lietotu šņaucamo, 
košļājamo tabaku vai citus tabakas 
izstrādājumus? 

  

2016 2016 2016 2016 

Pilnīgi pret 89 67 90 72 

Ļoti pret  8 14 7 14 

Diezgan pret 3 9 2 8 

Viņiem būtu vienalga 1 10 1 6 
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7. APKĀRTĒJĀS VIDES IETEKME 

Viens no būtiskiem pusaudžu rīcību ietekmējošiem faktoriem ir apkārtējā vide un sabiedrība, 

kurā jaunietis dzīvo un attīstās, un tas, cik droši un pilnvērtīgi viņš var to darīt. Lai noskaidrotu apkārtējās 

vides ietekmi un dažādu sociālo faktoru nozīmi attiecībā uz jauniešu atkarību izraisošu vielu 

pamēģināšanas risku un lietošanas paradumiem, tās pētītas, novērtējot vairākus kritērijus – dzīves vides 

novērtējumu, tādu sociālo kontaktu kā kaimiņi nozīmību, kā arī uzticēšanos dažādām institūcijām un 

reliģijas (ticības) nozīmes izvērtējumu jauniešu dzīvē. 

7.1. Dzīves vides novērtējums 

Pētījumā analizētas vairākas dzīves vidi raksturojošas pazīmes: apmierinātība ar pašreizējo 

dzīvesvietu un tajā norisošajām sociālajām aktivitātēm, jauniešu drošības sajūta dzīvesvietā un pilsētā, 

dzīvesvietas vai skolas maiņas pieredze, kā arī jauniešu piesaiste dzīves vietai. 

 

Dzīvesvietas vērtējums  

Savas pašreizējās dzīvesvietas vērtējums balstīts uz diviem indikatoriem – jauniešu 

apmierinātību ar savu dzīvesvietu, lūdzot novērtēt, cik lielā mērā ir labi dzīvot viņu apkaimē, kā arī 

sociālo dzīves aktivitāšu pieejamību dzīvesvietā. Pētījuma rezultāti liecina, ka vairums aptaujāto jauniešu 

savu dzīvesvietu pozicionē pozitīvi un ir apmierināti ar to – kopumā 83% pilnīgi vai drīzāk piekrīt 

izteikumam “ir labi dzīvot manā apkaimē”. Tostarp nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp 

dažādu dzimumu, vecumu un skolas pārstāvētās mācību valodas jauniešiem. 

30%

41%

40%

42%

24%

13%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Manas dzīvesvietas
apkaimē ir pieejamas

daudzas sociālās dzīves
aktivitātes

Ir labi dzīvot manā apkaimē

Savas dzīvesvietas apkaimes vērtējums jauniešu skatījumā
Aptaujas jautājums: Cik lielā mērā Tu piekrīti šiem apgalvojumiem?

Pilnīgi piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu  

Lai arī vairums aptaujāto jauniešu pozitīvi novērtēja arī dažādu sociālo aktivitāšu pieejamību 

savas dzīvesvietas apkaimē (70% pilnīgi piekrīt vai drīzāk piekrīt), tomēr gandrīz trešā daļa (30%) 

jauniešu nav apmierināti ar to nodrošinājumu savā apkaimē (sk. iepriekšējo attēlu). Būtiski, ka kritiskāku 

attieksmi pret to pieejamību ir snieguši skolēni no izglītības iestādēm ar latviešu valodu kā galveno 

mācību valodu – attiecīgi 35% skolēnu no latviešu skolām un 26% skolēnu no skolām ar citu mācību 
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valodu norāda, ka viņu dzīvesvietas apkaimē nav pieejamas daudzas sociālās aktivitātes (atbilžu varianti 

“drīzāk nepiekrītu” un “pilnīgi nepiekrītu”). Nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības iegūtajos 

datos atbilstoši skolēnu dzimumam, kā arī pārstāvētajai klašu grupai attiecībā uz sociālo aktivitāšu 

nodrošinājumu jauniešu dzīvesvietas apkaimē. 

Drošības sajūta apkārtnē 

Viens no faktoriem, kas var ietekmēt atkarību izraisošu vielu pamēģināšanas un lietošanas risku, 

ir jauniešu drošības sajūta, proti, tas, cik jaunietis droši un fiziski neapdraudēts jūtas ikdienas gaitās savā 

dzīvesvietas kopienā un pilsētā. Tādēļ šī gada aptaujā tika iekļauti vairāki mērījumi, kas nosaka jauniešu 

drošumspējas līmeni. 

Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka mājas ir jauniešu drošākā vieta – gandrīz visi (98%) jauniešu 

apgalvo, ka viņi mājās jūtas droši gandrīz vienmēr vai bieži. Vairums jauniešu jūtas droši arī savu draugu 

mājās – 84% norādījuši, ka jūtas šeit droši gandrīz vienmēr vai bieži. Kā salīdzinošu drošu vidi jaunieši 

uztver arī sev pazīstamu apkārtējo vidi – savā apkaimē gandrīz vienmēr vai bieži droši jūtas trīs 

ceturtdaļas (75%), un skolā – 74% aptaujāto jauniešu. Kā mazāk drošu vidi jaunieši uztver 

klubu/kafejnīcu vai diskotēku (tikai 41% tajā jūtas droši gandrīz vienmēr vai bieži), kā arī atrašanos uz 

ielas (tikai 46% tajā jūtas droši gandrīz vienmēr vai bieži). 

14%

14%

16%

20%

35%

37%

52%

82%

27%

32%

28%

38%

39%

38%

32%

13%

30%

33%

36%

27%

17%

18%

10%

3%

17%

15%

12%

10%

6%

5%

4%

1%

11%

6%

8%

3%

3%

2%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Es jūtos droši
klubā/kafejnīcā, diskotēkā

Es jūtos droši uz ielas

Es jūtos droši citur

Es jūtos droši parkā/dārzā

Es jūtos droši skolā

Es jūtos droši savā apkaimē

Es jūtos droši draugu mājās

Es jūtos droši mājās

Drošība apkārtējā vidē
Aptaujas jautājums: Cik lielā mērā šie apgalvojumi attiecas uz Tevi?

Gandrīz vienmēr Bieži Dažreiz Reti Gandrīz nekad

 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

193 

Jānorāda, ka puiši nedaudz biežāk nekā meitenes drošāk jūtas uz ielas (attiecīgi 51% zēnu un 

40% meiteņu jūtas droši gandrīz vienmēr vai bieži), klubā/kafejnīcā vai diskotēkā (45% zēnu un 37% 

meiteņu jūtas droši gandrīz vienmēr vai bieži), kā arī savā apkaimē (77% un zēnu un 72% meiteņu jūtas 

droši gandrīz vienmēr vai bieži). Interesanti, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības atkarībā no 

jauniešu izvēlētās skolas mācību valodas – jaunieši ar krievu valodu kā galveno mācību valodu ievērojami 

biežāk ir norādījuši, ka jūtas droši savā apkaimē (latviešu skolās jauniešu īpatsvars, kuri snieguši atbildi 

“gandrīz vienmēr” un “bieži”, ir 68% un krievu skolās – 81%,), savukārt jaunieši no latviešu skolām 

ievērojami drošāk jūtas klubā/kafejnīcā vai diskotēkā (latviešu skolās jauniešu īpatsvars, kuri snieguši 

atbildi “gandrīz vienmēr” un “bieži”, ir 48% un skolās ar krievu mācību valodu – 34%). Nepastāv 

statistiski nozīmīgas atšķirības iegūtajos datos atbilstoši skolēnu pārstāvētajai klašu grupai. 

Dzīvesvietas vai skolas maiņa 

Dzīvesvietas vai izglītības iestādes maiņa ir nozīmīgas dzīves pārmaiņas jebkura vecuma 

indivīdam – un tās ierasti ir saistītas ar adaptāciju jauniem apstākļiem un iejušanos jaunā kolektīvā, 

psiholoģisku diskomfortu un emocionāliem pārdzīvojumiem. Attiecīgi ierastās situācijas maiņa – bieža 

dzīvesvietas vai izglītības iestāžu maiņa – var jauniešos izraisīt nestabilitāti un tikt uzskatīta par vienu no 

faktoriem, kas var veicināt atkarību izraisošu vielu lietošanu. 

Kopumā pēdējo piecu gadu laikā vairāk kā trešā daļa (34%) jauniešu ir pārcēlušies uz dzīvi citā 

apkaimē, tostarp vairāk kā desmitā daļa (12%) dzīves vietu ir mainījuši vairāk kā vienu reizi. Saskaņā ar 

pētījumā iegūtajiem datiem, pēdējā gada laikā uz dzīvesvietu citā apkaimē ir pārcēlušies 12% aptaujas 

dalībnieku (sk. nākamos trīs attēlus). Vienlīdz bieža pārcelšanās pieredze uz jaunu dzīvesvietu citā 

apkaimē ir bijusi gan abu dzimumu, gan dažādu vecumu jauniešiem. 
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Skolu pēdējo piecu gadu laikā ir mainījušas divas piektdaļas (40%) aptaujāto jauniešu, tostarp 

10% vairāk kā vienu reizi. Savukārt tieši pēdējā gada laikā uz citu skolu ir pārgājuši 17% skolēnu (sk. 

nākamos divus attēlus). Jānorāda, ka skolu mainījuši biežāk kā citi ir tieši 10.klašu audzēkņi, kas lielā 

mērā ir saistīts ar vidusskolas gaitu uzsākšanu un secīgi jaunas izglītības iestādes izvēli, kā arī skolēni no 

izglītības iestādēm, kurās galvenā mācību valoda ir latviešu valoda. Pēdējā gada laikā skolu ir mainījuši 

15% meitenes un 19% zēnu, 6% 9.klases un 29% 10.klases audzēkņi, kā arī 22% jauniešu no skolām ar 

latviešu un 12% no skolām ar krievu valodu kā galveno mācību valodu. 

60%

30%

6%

1%

1%
2%

Vai pēdējo 5 gadu laikā Tu esi mainījis skolu?

Nē Vienreiz Divas reizes Trīs reizes Četras reizes Piecas reizes un vairāk

40% ir 
mainījuši 

skolu

 

 

 

12%

17%

88%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pārcēlies uz dzīvi kādā
citā apkaimē

Mainīji skolu

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu ...

Jā Nē
 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

195 

Piesaiste dzīvesvietai 

Pētījums atklāj, ka aptaujātajiem jauniešiem ir salīdzinoši zema piesaiste savai dzīvesvietai un 

ievērojama daļa ir izteikusi vēlmi doties prom no savas pašreizējās dzīvesvietas. Vairums aptaujāto 

skolēnu labprātāk par savu dzīvesvietu izvēlētos citu valsti nekā paliktu uz dzīvi Latvijā (tam pilnīgi vai 

drīzāk piekrituši ir divas trešdaļas jeb 64% aptaujāto), vairāk kā puse aptaujāto (56%) kā savu nākotnes 

dzīvesvietu neredz arī Rīgas pilsētu, norādot, ka vēlētos pārcelties uz dzīvi citā pilsētā, un tikai 47% 

pilnīgi vai drīzāk piekrīt, ka nākotnē viņi gribētu turpināt dzīvot savas dzīvesvietas apkaimē (sk. nākamo 

attēlu). 
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Saskaņā ar pētījuma datiem zēni biežāk nekā meitenes nākotnē gribētu turpināt dzīvot savas 

dzīvesvietas apkaimē (52% zēnu un 42% meiteņu pilnīgi vai drīzāk piekrīt šim apgalvojumam). Viszemākā 

piesaiste dzīvesvietai konstatēta starp jauniešiem no skolām, kurās galvenā mācību valoda ir krievu. Tā, 

piemēram, 70% krievu skolu un 57% jauniešu no latviešu skolām pilnīgi vai drīzāk piekrīt apgalvojumam 

“Nākotnē es vēlētos pārcelties uz dzīvi citā valstī”. Arī uz dzīvi citā pilsētā labprātāk pārceltos jaunieši no 

skolām, kurās galvenā mācību valodu ir krievu (61% krievu skolu un 51% jauniešu no latviešu skolām 

pilnīgi vai drīzāk piekrīt šim apgalvojumam), kā arī zēni (59% zēnu un 53% meiteņu pilnīgi vai drīzāk 

piekrīt šim apgalvojumam). Saskaņā ar aptaujas rezultātiem nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 9.un 

10.klašu grupās, kas ļauj apgalvot, ka vecums neietekmē jauniešu piesaisti dzīvesvietai un viņu vēlmi to 

mainīt. 

7.2. Attiecības ar kaimiņiem 

Svarīgs sociālo attiecību un saišu ciešuma indikators, kas tika iekļauts šī gada pētījumā, ir 

attiecības ar kaimiņiem, kuras pētītas, novērtējot jauniešu un viņu vecāku savstarpējās attiecības ar 

tiem, kā arī kaimiņu iespējamo rīcību dažādās drošību apdraudošās situācijas. 

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem apkaimes iedzīvotāju savstarpējas attiecības netiek uzturētas 

ciešas – tikai trīs piektdaļām jeb 61% jauniešu vecāku ir draugi, kas dzīvo netālu no viņu mājām. Arī 
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jauniešu vecāku attiecības ar kaimiņiem ir raksturojamas drīzāk kā formālas. Lai arī vairāk kā puse (57%) 

jauniešu norāda, ka viņu vecāki zina, kā sauc daudzus kaimiņus (atbildes “pilnīgi piekrītu” un “drīzāk 

piekrītu”), tikai neliela daļa no tiem uztur ciešas attiecības – 28% norāda, ka viņu vecāki dažreiz apciemo 

kādus no kaimiņiem un 25%, ka kaimiņi dažreiz apciemo viņu vecākus (atbildes “pilnīgi piekrītu” un 

“drīzāk piekrītu”). Arī savstarpējā palīdzība tiek sniegta salīdzinoši reti – tikai vidēji katrs piektais 

jaunietis ir norādījis, ka viņu ģimenē vecāki un kaimiņi viens no otra kaut ko aizņemas (piemēram, pienu 

vai darbarīkus) (sk. nākamo attēlu). 

Pētījuma datu analīze liecina, ka nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp zēnu un meiteņu 

sniegtajam atbildēm, kā arī starp dažādām klašu grupām un skolas izvēlēto mācību valodu attiecībā un 

jauniešu vecāku attiecībām ar vietējās apkaimes iedzīvotājiem.  
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Ne reti tieši kaimiņi ir tie, kas veic uzraudzības funkciju attiecībā uz apkārtējo rīcību, tādēļ, lai 

iegūtu datus par iespējamo kaimiņu rīcību dažādās dzīves situācijās, jaunieši aptaujā novērtēja, cik lielā 

mērā viņu kaimiņu attieksme un rīcība atbilst dažādu indikatoru piedāvātajam raksturojumam. 

Analizējot iegūtos pētījuma datus, secināms, ka augsts ir to aptaujāto īpatsvars, kuri nav varējuši sniegt 

konkrētu vērtējumu par kaimiņu iespējamo uzvedību (tas variē robežās no 20% – 35%). Jauniešu 

subjektīvajā vērtējumā kaimiņu reakcija aktīvākā būtu gadījumos, kas ir saistīta ar jauniešu deviantu 
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uzvedību – 63% jauniešu ir norādījuši, ka kaimiņi drīzāk vai ļoti iespējami, ka rīkotos potenciālas zādzības 

gadījumos (ja kāds censtos ielauzties mašīnā vai mājā), kā arī, ja jaunieši apzīmētu māju sienas (53%) vai 

mājas priekšā izceltos kautiņš (51%). Divās piektdaļās jeb 40% gadījumu kaimiņi reaģētu uz situāciju, kad 

jaunieši nerespektētu pieaugušos. Tomēr pilnīgi vienaldzīgi viņi būtu situācijās, kad apkaimē jaunieši 

“bastotu” skolu un klaiņotu apkārt – tikai 12% aptaujāto noradījuši, ka viņu kaimiņi ļoti vai drīzāk 

iespējami rīkotos šādos gadījumos (sk. nākamo attēlu). 
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Analizējot iegūtos datus pēc dažādām pazīmēm (dzimums, apmeklētā klase un skolas izvēlētā 

mācību valoda), ir secināms, ka nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz kaimiņu iespējamo 

rīcību dažādās situācijās. 

7.3. Uzticēšanās institūcijām 

Institūciju vērtējums 

Viens no faktoriem, kas var veicināt atkarību izraisošo vielu lietošanu, ir jauniešu uzticības 

līmenis dažādām institūcijām un varai – proti, ja uzticība tām ir zema, to darbība var tikt uzskatīta par 

apšaubāmu un veicināt atkarības vielu lietošanu un to izplatību. Vairāku aptaujā iekļauto institūciju 

vērtējums liecina, ka visvairāk jauniešu uzticas veselības aprūpes pakalpojumiem (piemēram, slimnīcām, 

ģimenes ārstiem utt.) (80% tām pilnībā vai drīzāk uzticas), skolai (66%), kā arī policijai (62%). Vidējs 

uzticības līmenis ir tiesai (59% pilnībā vai drīzāk uzticas), pašvaldībai (44%), kā arī baznīcai (42%). Krietni 

retāk jauniešu uzticību bauda valdība (36%), Saeima (33%) un mediji jeb plašsaziņas līdzekļi (31%) (sk. 

nākamo attēlu). 
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Pētījumu rezultātu analīze liecina, ka pastāv nelielas statistiskās atšķirības dažādās jauniešu 

grupās atkarībā no tā, kādā valodā tiek apgūta izglītības programma. Tā, piemēram, jaunieši no skolām 

ar latviešu valodu kā galveno mācību valodu vairāk uzticas tiesai (64% latviešu un 54% krievu skolu 

jaunieši pilnībā vai drīzāk tai uzticas), policijai (65% latviešu un 59% krievu skolu jaunieši pilnībā vai 

drīzāk tai uzticas) un veselības aprūpes pakalpojumiem (82% latviešu un 76% krievu skolu jaunieši pilnībā 

vai drīzāk tai uzticas). Savukārt zemāks uzticības līmenis novērots pret Saeimu (27% latviešu un 39% 

krievu skolu jaunieši pilnībā vai drīzāk tai uzticas), kā arī Valdību (34% latviešu un 38% krievu skolu 

jaunieši pilnībā vai drīzāk tai uzticas). Interesanti, ka baznīcai vairāk uzticas meitenes (attiecīgi 45% 

meiteņu un 39% zēnu pilnībā vai drīzāk tai uzticas). 
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Reliģijas nozīme jauniešu dzīvē 

Saskaņā ar aptaujas datiem gandrīz trešā daļa (31%) aptaujāto jauniešu ir noradījuši, ka viņi 

nepieder nevienai reliģiskai kopienai. Lielākā pārstāvētā ticības kopiena ir pareizticīgie – kopumā trešā 

daļa (33%) aptaujāto jauniešu pieder tieši šai reliģiskajai (vairums šis ticības pārstāvji ir no mācību 

iestādēm ar krievu valodu kā galveno mācību valodu), 14% ir katoļi un 12% – luterāņi (šo abu ticību 

pārstāvniecība biežāka ir skolās ar latviešu valodu kā galveno mācību valodu). 
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Lai novērtētu ticības / reliģijas nozīmi jauniešu dzīvē un to, kāda ir tās ietekme uz dažādu 

atkarību izraisošo vielu lietošanu, instrumentārijā tika iekļauti vairāki mērījumi, kas ir saistīti ar iekšējās 

ticības novērtējumu, reliģijas praktizēšanas, kā arī apkārtējo cilvēku reliģiozitātes novērtējumu. 

Jānorāda, ka aptaujātajiem skolēniem vairāk raksturīga ir iekšēja ticība Dievam un paļaušanās uz 

to, nevis pašas reliģijas praktizēšana. Nedaudz vairāk kā puse (52%) aptaujas dalībnieku norāda, ka viņi 

tic Dievam un 39% – ka ticība viņiem ir svarīga. Ievērojama daļa skolēnu atbalstu dzīvē grūtās situācijās 

meklētu pie Dieva (40%), kā arī uzskata, ka Dievs viņu atbalstītu, ja tas būtu nepieciešams (39%). 

Savukārt reliģijas praktizēšanu – regulāru Dieva lūgšanu, dievkalpojumu apmeklēšanu, reliģijas svēto 

rakstu lasīšanu un piedalīšanos reliģiskās aktivitātēs – veic pavisam neliela daļa jauniešu (no 12% līdz 

20%) (sk. nākamo attēlu). 
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42%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Es regulāri piedalos reliģiskās
aktivitātēs, ne tikai dievkalpojumo

Es regulāri lasu savas reliģijas
svētos rakstus

Es regulāri apmeklēju
dievkalpojumus

Es regulāri lūdzu Dievu

Dievs mani atbalstītu, ja man tas
būtu nepieciešam

Esmu meklējis/-usi Dieva atbalstu,
kad man tas ir bijis nepieciešams

Ticība man ir svarīga

Es ticu Dievam

Ticības nozīme jauniešu dzīvē
Aptaujas jautājums: Cik atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi?

Ļoti labi atbilst Drīzāk atbilst Drīzāk neatbilst Ļoti maz atbilst
 

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem ticība ievērojami nozīmīgāka ir meiteņu, kā arī skolēnu no 

izglītības iestādēm ar krievu valodu kā galveno mācību valodu, dzīvē. Tā meitenes ievērojami biežāk nekā 

zēni ir ļoti vai drīzāk piekritušas, ka tic Dievam (meitenes – 58%, zēni – 45%), ka ticība viņām ir svarīga 

(meitenes – 42%, zēni – 35%), ka Dievs viņas atbalstītu, ja tas būtu nepieciešams (meitenes – 43%, zēni – 

34%), kā arī ir meklējušas Dieva atbalstu, kad tas ir bijis nepieciešams (meitenes – 45%, zēni – 36%). 

Savukārt skolēni no izglītības iestādēm, kurās galvenā mācību valoda ir krievu valoda, ievērojami biežāk 

norāda, ka viņi tic Dievam (latviešu skolās – 48%, krievu – 56%), ka viņiem ticība ir svarīga (latviešu 

skolās – 33%, krievu – 45%), kā arī ir meklējuši Dieva atbalstu, kad tas ir bijis nepieciešams (latviešu 

skolās – 38%, krievu – 44%). Audzēkņi ar krievu valodu kā galveno mācību valodu ievērojami biežāk nekā 

pārējie jaunieši arī praktizē reliģiju – regulāri apmeklē dievkalpojumus (18%, pārējie – 18%), piedalās 

reliģiskās aktivitātēs (16%, pārējie – 8%), kā arī regulāri lasa savas reliģijas svētos rakstus (16%, pārējie – 

8%). 

Nākamajā attēlā atspoguļotas skolēnu atbildes uz jautājumiem par viņu atrašanos ticīgu cilvēku 

vidē, kas liecina, ka no jauniešu tuvākajiem cilvēkiem reliģija ir nozīmīgāka tieši viņu vecākiem – vairāk kā 

puse aptaujāto jauniešu mātes (55%) un nedaudz mazāk par pusi (47%) aptaujāto jauniešu tēvu ir ticīgi. 

Tikai trešā daļa jauniešu labāko draugu (33%) un 44% paziņu ir ticīgi. 
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Lielākā daļa manu paziņu ir ticīgi

Mans tēvs (audžu tēvs/patēvs) ir
ticīgs

Mana māte (audžu māte/pamāte)
ir ticīga

Atrašanās ticīgu cilvēku vidē
Aptaujas jautājums: Cik atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi?

Ļoti labi atbilst Drīzāk atbilst Drīzāk neatbilst Ļoti maz atbilst Nezina / NA
 

Ievērojami biežāk ticīgu cilvēku vidē atrodas skolēni no izglītības iestādēm, kurās galvenā mācību 

valoda ir krievu – mātes ir ticīgas 63% (latviešu skolās – 47%), tēvi ir ticīgi 56% (citās skolās – 38%), 

labākie draugi – 39% (latviešu skolās – 27%), un paziņas – 50% (latviešu skolās – 27%). 

7.4. Apkārtējās vides ietekme uz atkarības vielu pamēģināšanu un lietošanu 

Dažādu faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu ir aplūkota, izmantojot 

šādus atkarības vielu lietošanas indikatorus: 

1) Smēķēšana: smēķē katru dienu (ikdienas smēķētājs) vai nesmēķē ikdienā. Kopumā ikdienas 

smēķētāji 9.-10.klašu skolēnu vidū ir 11%. Vēlreiz būtu jāatzīmē pozitīva tendence, ka šo 

jauniešu skaits ar katru pētījumu samazinās (2010.gadā – 26%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

12%). 

2) Alkohola lietošana dzīves laikā: ir lietojis alkoholu 40 un vairāk reizes un ir lietojis alkoholu 

mazāk par 40 reizēm savas dzīves laikā. Saskaņā ar aptaujas datiem alkoholu 40 un vairāk reizes 

savas dzīves laikā ir lietojuši 10% jauniešu (2010.gadā – 31%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

11%). 

3) Alkohola riskanta lietošana (piedzeršanās pieredze): ir bijis piedzēries trīs un vairāk reizes savas 

dzīves laikā vai nav bijis piedzēries vispār vai 1-2 reizes. Tādu jauniešu, kas ir bijuši piedzērušies 

trīs un vairāk reizes savas dzīves laikā, šajā aptaujā ir 21% (2010.gadā– 24%; 2012.gadā – 35%; 

2014.gadā – 22%). 

4) Nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze: ir pamēģinājis kādu no nelegālajām atkarības 

vielām (marihuāna/ hašišs, amfetamīni, LSD, ekstazī, kokaīns, heroīns, halucinogēnās sēnes, 

inhalanti) vai nav. Saskaņā ar aptaujas datiem šīs vielas ir pamēģinājuši 18% 9. un 10.klašu 

skolēnu (2014.gadā – 28%). 
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Dzīves vides novērtējums 

Pētījuma datu analīze liecina, ka, lai arī atšķirības ir nelielas, tomēr ir novērojama tendence, ka 

jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, kopumā ir nedaudz kritiskāki pret savu 

dzīvesvietu un retāk atzīst, ka viņu apkaimē ir labi dzīvot. Nelielas atšķirības pētījums atklāj starp tiem 

skolēniem, kuriem ir nelegālo atkarības vielu un alkohola lietošanas pieredze, un tiem, kuriem nē: 

neapmierināti ar savu dzīvesvietas apkaimi ir 22% jauniešu, kuri ir pamēģinājuši kādas no nelegālajām 

atkarības vielām (nolietotāju grupā par 7% mazāk – 15%) un 22% jaunieši, kuri ir lietojuši alkoholu 40 un 

vairāk reizes (nolietotāju grupā par 6% mazāk – 16%) (sk. nākamo tabulu). 

 

Dzīvesvietas apkaimes vērtējums, summētas atbildes “pilnībā nepiekrītu” un “drīzāk nepiekrītu”, % 

Vērtētais izteikums 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Ir labi dzīvot manā apkaimē 16 19 15 22 

Manas dzīvesvietas apkaimē ir pieejamas 
daudzas sociālās dzīves aktivitātes 

30 32 30 32 

Vērtētais izteikums Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Ir labi dzīvot manā apkaimē 16 22 16 20 

Manas dzīvesvietas apkaimē ir pieejamas 
daudzas sociālās dzīves aktivitātes 

30 32 30 32 

Tomēr datu analīze neuzrāda statistiski nozīmīgas atšķirības starp atkarību izraisošo vielu 

lietošanas pieredzi un to, vai dzīvesvietas apkaimē ir pieejamas daudzas sociālās aktivitātes, kā arī to, cik 

droši vai nedroši jaunieši jūtas apkārtējā vidē. Tādējādi pētījuma rezultāti neļauj apgalvot, ka 

dzīvesvietas apkaimes vide var nozīmīgi palielināt vai samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas vai 

pamēģināšanas risku. 
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Aptaujas dati apstiprina, ka paaugstināts risks saskarties ar atkarības vielu lietošanu ir tiem 

jauniešiem, kuriem ir nesena dzīvesvietas vai skolas maiņas pieredze – īpaši, ja tās ir mainītas vairākkārt 

(sk. nākamās divas tabulas). Pētījuma rezultāti liecina, ka tie jaunieši, kuri ikdienā smēķē, ir pamēģinājuši 

nelegālās atkarības vielas, savas dzīves laikā ir lietojuši alkoholu vairāk par 40 reizēm, kā arī lieto 

alkoholu tādos apjomos, ka piedzeras, ievērojami biežāk ir mainījuši gan dzīves vietu, gan skolu. 

Jānorāda, ka tieši skolas maiņa ietekmē ievērojami būtiskāk atkarību izraisošo vielu lietošanu, nekā 

dzīvesvietas maiņa (sk. nākamo tabulu). 

Dzīvesvietas vai skolas maiņa pēdējā gada laikā, atbilde “jā”, % 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu… 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Pārcēlies uz dzīvi kādā citā apkaimē 11 20 10 19 

Mainīji skolu 16 28 15 26 

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Tu… Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Pārcēlies uz dzīvi kādā citā apkaimē 11 19 10 17 

Mainīji skolu 16 29 14 28 

 

Dzīvesvietas vai skolas maiņa pēdējo 5 gadu laikā, atbilde “jā”, % 

Vai pēdējo 5 gadu laikā Tu… 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Pārcēlies uz dzīvi kādā citā apkaimē 32 45 31 45 

Mainīji skolu 39 50 38 51 

Vai pēdējo 5 gadu laikā Tu… Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Pārcēlies uz dzīvi kādā citā apkaimē 32 44 32 39 

Mainīji skolu 39 52 37 50 
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Lai arī atšķirības ir nelielas (starpība līdz 11%), tomēr ir novērojama tendence, ka jauniešiem, 

kuri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, ir zemāka piesaiste savai pašreizējai dzīvesvietai un viņi 

nedaudz biežāk pauž viedokli, ka labprāt pārceltos uz dzīvi citur (sk. nākamo attēlu). Izteiktākās 

atšķirības ir novērojamas smēķētāju un nelegālo atkarības vielu lietotāju grupās, savukārt alkohola 

riskanto lietotāju un to jauniešu vidū, kuri ir lietojuši alkoholu 40 un vairāk reizes savas dzīves laikā, šī 

atšķirības ir maznozīmīgākas (atšķirības ir dažu procentu apmērā). Piemēram, 70% jauniešu, kuri savas 

dzīves laikā ir pamēģinājuši, un 62%, kuri nav mēģinājuši nelegālās atkarības vielas, kā arī 73% ikdienas 

smēķētāju un 62% nesmēķētāju norāda, ka nākotnē vēlētos pārcelties uz dzīvi citā valstī.  

 

Piesaiste dzīvesvietai, atbildes “jā”, % 

Cik lielā mērā Tu piekrīti šiem 
apgalvojumiem?  Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Nākotnē es gribētu turpināt dzīvot savas 
dzīvesvietas apkaimē 

48 41 48 41 

Nākotnē es vēlētos pārcelties uz dzīvi citā 
pilsētā 

55 63 55 60 

Nākotnē es vēlētos pārcelties uz dzīvi citā 
valstī 

62 73 62 70 

Cik lielā mērā Tu piekrīti šiem 
apgalvojumiem? 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Nākotnē es gribētu turpināt dzīvot savas 
dzīvesvietas apkaimē 

47 43 48 42 

Nākotnē es vēlētos pārcelties uz dzīvi citā 
pilsētā 

56 56 55 60 

Nākotnē es vēlētos pārcelties uz dzīvi citā 
valstī 

64 63 62 68 
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Attiecības ar kaimiņiem 

Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka atkarību izraisošo vielu pamēģināšana un lietošana nav 

saistīta ar to, cik ciešas vai vājas ir saites un sakari jauniešu vecākiem ar kaimiņiem. Tā pat arī kaimiņu 

iespējamā rīcība dažādās drošību apdraudošās situācijās nekorelē ar to, vai jaunieši ir mēģinājuši vai 

lieto dažādas atkarību izraisošas vielas vai nē (sk. nākamo attēlu). 

 

Kaimiņu iespējamā rīcība dažādās situācijās, summētas atbildes “ļoti iespējami” un “ drīzāk 

iespējami”, % 

Cik iespējami vai neiespējami ir tas, ka Tavi 
kaimiņi rīkotos gadījumā, ja kāds… ? Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Apkaimē pusaudži "bastotu" skolu un 
klaiņotu apkārt 

11 16 11 14 

Jaunieši apzīmētu apkārtējo māju sienas 53 50 53 53 

Jaunieši nerespektētu pieaugušos 41 38 41 39 

Tavā mājas priekšā izceltos kautiņš 51 54 52 50 

Kāds censtos ielauzties mašīnā vai kādā no 
mājām, kas atrodas Tavā ielā 

63 62 63 62 

Cik iespējami vai neiespējami ir tas, ka Tavi 
kaimiņi rīkotos gadījumā, ja kāds… ? 

Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Apkaimē pusaudži "bastotu" skolu un 
klaiņotu apkārt 

12 13 12 11 

Jaunieši apzīmētu apkārtējo māju sienas 53 53 53 52 

Jaunieši nerespektētu pieaugušos 41 38 41 37 

Tavā mājas priekšā izceltos kautiņš 52 50 51 53 

Kāds censtos ielauzties mašīnā vai kādā no 
mājām, kas atrodas Tavā ielā 

63 60 63 62 
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Uzticēšanās institūcijām 

Jauniešiem, kuri lieto vai ir pamēģinājuši dažādas atkarību iztaisošās vielas, vairāk raksturīga 

neuzticēšanās dažādām institūcijām. Visbūtiskākās atšķirības novērojamas attiecībā uz uzticēšanos 

policijai, skolai, Valdībai un Saeimai (dažādu atkarības vielu lietotāju un nolietotāju grupās līdz pat 26%) 

(sk. nākamo tabulu). Tā, piemēram, jaunieši, kuri nesmēķē, policijai drīzāk neuzticas vai ļoti neuzticas 

35%, bet ikdienas smēķētāji – 57% (par 22% mazāk); tie jaunieši, kuri ir pamēģinājuši nelegālās atkarības 

vielas, policijai uzticas par 23% retāk nekā tie, kuri tās nav mēģinājuši (attiecīgi 33% un 56%); jaunieši, 

kuri dzīves laikā ir lietojuši alkoholu vairāk kā 40 reizes, policijai uzticas par 20% retāk nekā tie, kuriem 

nav šādas pieredzes (attiecīgi 36% un 56%); savukārt riskanto alkohola lietotāju grupā un to, kuri nav 

bijuši piedzērušies vispār vai 1-2 reizes – novērota par 17% zemāka uzticēšanās policijai (attiecīgi 34% un 

51%). 

Jauniešu uzticēšanās institūcijām, summētas atbildes “drīzāk neuzticos” un “ļoti maz uzticos”, % 

Cik ļoti Tu uzticies minētajām institūcijām? 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Baznīcai 57 66 56 58 

Skolai  32 49 31 48 

Tiesai 39 53 39 51 

Policijai 35 57 33 56 

Saimai 66 79 64 81 

Valdībai 62 78 61 78 

Medijiem (plašsaziņas līdzekļiem) 68 73 67 76 

Pašvaldībai 55 71 54 70 

Veselības aprūpes pakalpojumiem 
(piemēram, slimnīcām, ģimenes ārstiem utt.) 

19 31 18 33 

Cik ļoti Tu uzticies minētajām institūcijām? Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Baznīcai 57 63 56 65 

Skolai  32 51 31 46 

Tiesai 40 54 39 49 

Policijai 36 56 34 51 

Saimai 66 83 54 80 

Valdībai 62 84 60 78 

Medijiem (plašsaziņas līdzekļiem) 68 79 67 75 

Pašvaldībai 55 74 53 69 

Veselības aprūpes pakalpojumiem 
(piemēram, slimnīcām, ģimenes ārstiem utt.) 

19 41 19 27 
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Jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, biežāk ir norādījuši, ka pilnībā vai 

drīzāk neuzticas baznīcai (starpība līdz 9%) (sk. iepriekšējo tabulu), tomēr interesanti, ka jauniešu oficiālā 

piederība kādai reliģiskajai kopienai nav saistīta ar legālo un nelegālo atkarības vielu lietošanu – jaunieši, 

kuri ir atzinuši, ka oficiāli nepieder kādai ticībai, nesmēķē, nepiedzeras un nelieto nelegālās atkarības 

vielas biežāk kā citi. Tā pat pētījumā konstatēts, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības 

atkarību izraisošo vielu pamēģināšanā vai lietošanā arī atkarībā no tā, vai jaunietis aktīvi praktizē reliģiju, 

apmeklējot dievkalpojumus un citus reliģiskos pasākumus, regulāri skaitot lūgšanas u.tml. Tomēr 

nozīmīga ir jauniešu iekšējā pārliecība un ticība – tie jaunieši, kuri retāk lieto kādas no atkarību 

izraisošajām vielām, biežāk atzīst, ka tic Dievam, ka viņiem ticība ir svarīga un ka, viņuprāt, Dievs viņus 

atbalstītu, ja tas būtu nepieciešams (starpība 6 – 11%) (sk. nākamo attēlu). 

 

Ticības nozīme jauniešu dzīvē, summētas atbildes “drīzā atbilst” un “ļoti labi atbilst”, % 

Cik atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi? 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Es ticu Dievam 53 42 54 43 

Ticība man ir svarīga 40 33 40 33 

Es regulāri lūdzu Dievu 20 20 20 19 

Es regulāri lasu savas reliģijas svētos rakstus 12 13 11 15 

Es regulāri apmeklēju dievkalpojumus 13 14 13 15 

Es regulāri piedalos reliģiskās aktivitātēs, ne 
tikai dievkalpojumos 

12 12 11 13 

Dievs mani atbalstītu, ja man tas būtu 
nepieciešams 

40 29 39 36 

Esmu meklējis/-usi Dieva atbalstu, kad man 
tas ir bijis nepieciešams 

41 39 41 39 

Cik atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi? Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Es ticu Dievam 52 46 54 46 

Ticība man ir svarīga 39 35 40 34 

Es regulāri lūdzu Dievu 20 22 20 19 

Es regulāri lasu savas reliģijas svētos rakstus 11 15 12 12 

Es regulāri apmeklēju dievkalpojumus 13 16 13 14 

Es regulāri piedalos reliģiskās aktivitātēs, ne 
tikai dievkalpojumos 

12 12 12 12 

Dievs mani atbalstītu, ja man tas būtu 
nepieciešams 

39 38 40 35 

Esmu meklējis/-usi Dieva atbalstu, kad man 
tas ir bijis nepieciešams 

41 41 41 40 
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Arī jauniešu atrašanās ticīgu cilvēku vidū pozitīvi var ietekmēt smēķēšanas, alkohola un nelegālo 

atkarības vielu lietošanas intensitāti. Saskaņā ar aptaujas datiem pastāv neliela korelācija starp atkarības 

vielu lietošanas pieredzi un to, vai jaunietim apkārt esošie cilvēki ir ticīgi (starpība 2 līdz 9%) – 

maznozīmīgāka ir tēva (audžutēva) piederība kādai ticībai, bet lielāka – mātes (audžumātes) un tam, vai 

jauniešu tuvākie draugi ir ticīgi (sk. nākamo tabulu). 

 

Atrašanās ticīgu cilvēku dzīvē, summētas atbildes “drīzā atbilst” un “ļoti labi atbilst”, % 

Cik atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi? 
Smēķēšana 

Nelegālo atkarības vielu 
lietošanas pieredze 

Nesmēķē 
ikdienā 

Ikdienas 
smēķētājs 

Nav 
pamēģinājis 

Ir 
pamēģinājis 

Mani labākie draugi ir ticīgi 33 29 34 26 

Lielākā daļa manu paziņu ir ticīgi 45 37 46 37 

Mana māte (audžu māte/pamāte) ir ticīga 56 48 56 49 

Mans tēvs (audžu tēvs/patēvs) ir ticīgs 47 45 24 22 

Cik atbilstoši Tev ir šie apgalvojumi? Alkohola lietošana dzīves 
laikā 

Alkohola riskanta lietošana 
(piedzeršanās pieredze) 

Ir lietojis 
alkoholu 

mazāk par 
40 reizēm  

Ir lietojis 
alkoholu 40 

un vairāk 
reizes 

Nav bijis 
piedzēries 

vispār vai 1-2 
reizes 

Ir bijis 
piedzēries 

trīs un vairāk 
reizes 

Mani labākie draugi ir ticīgi 33 28 34 27 

Lielākā daļa manu paziņu ir ticīgi 45 39 46 37 

Mana māte (audžu māte/pamāte) ir ticīga 55 52 56 52 

Mans tēvs (audžu tēvs/patēvs) ir ticīgs 47 44 48 44 
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8. REZULTĀTU KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI 

Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2014.gada pētījumu, šogad nav vērojamas krasas rezultātu 

atšķirības jautājumos par cigarešu smēķēšanu, alkohola un narkotisko vielu lietošanu. 2006. – 2016.gadā 

veikto pētījumu rezultātu dinamika kopumā uzrāda pozitīvas tendences. Atkarību izraisošo vielu 

lietošanas izplatība 15-16 gadus veco jauniešu vidū pašlaik ir ievērojami mazāka, nekā tas bija laika 

posmā no 2006. līdz 2012.gadam. Kā negatīva tendence jāatzīmē – mazinoties tradicionālajai 

smēķēšanas izplatībai, visai strauji pieaug elektronisko cigarešu popularitāte jauniešu vidū. Elektronisko 

cigarešu smēķēšanas izplatība 9.-10. klašu skolēnu vidū sasniegusi parasto cigarešu smēķēšanas 

izplatības līmeni. 

Smēķēšana: 

- Katrs otrais jaunietis kaut reizi savas dzīves laikā ir smēķējis cigaretes. Jāuzsver pozitīvā tendence, 

ka ar katru pētījumu (kopš 2008. gada) smēķēt pamēģinājušo 9.-10.klašu skolēnu skaits aizvien 

samazinās. Tā, piemēram, 2008. gadā smēķēt pamēģinājušo jauniešu skaits bija pusotru reizi 

lielāks (75% no visiem aptaujātajiem) nekā pašlaik; 

- Regulāras smēķēšanas risks (smēķējuši 40 un vairāk reizes) ir 13% aptaujāto jauniešu. Arī viņu 

skaits kopš 2008. gada ir ievērojami samazinājies (2008. gadā tādu bija – 36%; 2010. gadā – 31%; 

2012. gadā – 26%; 2014. gadā – 16%); 

- Pēdējā mēneša laikā smēķējuši ir 20% 9.-10.klašu skolēnu un salīdzinājumā ar 2014.gada 

pētījumu, viņu īpatsvars nav mainījies. Tas ir ievērojami mazāk nekā 2006.-2012.gadā, kad pēdējā 

mēneša laikā smēķējošo jauniešu īpatsvars pārsniedza 30%; 

- Ikdienas smēķētāju (izsmēķē vismaz vienu cigareti dienā) īpatsvars sasniedz 11% un tas ir mazāk 

nekā visos iepriekšējos pētījumos kopš 2006.gada (2008.gadā tādu bija – 30%; 2010.gadā – 26%; 

2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 12%); 

- Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ir veicinājis smēķētāju skaita samazināšanos skolnieku vidū, 

acīmredzot, ir smēķēšanas izplatības samazināšanās visā sabiedrībā. Pētījuma rezultāti liecina, ka 

skolnieku ģimenēs aizvien retāk smēķē vecāki, brāļi un māsas; 

- Elektroniskās cigaretes savas dzīves laikā smēķēt pamēģinājuši katrs otrais (49%) aptaujātais 

skolēns un tas ir pusotru reizi vairāk nekā 2014.gada pētījumā (32%); 

- Regulāras elektronisko cigarešu lietošanas risks (lietojuši 40 un vairāk reizes) ir 9% aptaujāto 

jauniešu. Arī viņu skaits pēdējo 2 gadu laikā ir būtiski pieaudzis (2014.gadā tādu bija 4%); 

- Pēdējā mēneša laikā elektroniskās cigaretes ir smēķējuši 22% 9.-10.klašu skolēnu un tas ir gandrīz 

divkārt vairāk nekā 2014.gadā (12%); 

- Jāvērš uzmanība, ka strauji pieaudzis elektronisko cigarešu ikdienas smēķētāju (smēķē vismaz reizi 

dienā) skaits. Ja 2014.gadā tādu bija tikai 1% no visiem aptaujātajiem skolēniem, tad šogad jau 

elektronisko cigarešu ikdienas smēķētāju skaits sasniedz 9%; 
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- Saskaņā ar pētījuma rezultātiem katrs trešais (34%) smēķēt pamēģinājušais jaunietis atzina, ka 

pirmo cigareti ir izsmēķējis 12 gadu vecumā vai agrāk. 42% aptaujas dalībnieku pirmo cigareti ir 

izsmēķējuši 12 - 13 gadu vecumā, savukārt 22% – 15 gadu vecumā; 

- 17% regulāri smēķējošo jauniešu ikdienā sākuši smēķēt 12 gadu vecumā vai agrāk. 39% 

respondentu pirmo cigareti izsmēķējuši 13-14 gadu vecumā, savukārt 43% – 15 gadu vecumā vai 

vēlāk; 

- Elektroniskās cigaretes parasti pamēģinātas vēlākā vecumā – vairāk nekā trīs ceturtdaļas 

elektroniskās cigaretes lietojušo jauniešu pirmo reizi tās smēķējuši 14 gadu vecumā vai vēlāk; 

- 2010.-2016.gadā veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums atklāj pozitīvu tendenci, ka kopumā 

pieaug vecums, kad jaunieši izsmēķē pirmo cigareti vai uzsāk tās smēķēt regulāri. Šogad retāk 

nekā iepriekšējos pētījumos tika atzīmēts vecums no 11 līdz 13 gadiem, biežāk atzīmēts, ka šīs 

darbības uzsāktas 14 gadu vecumā vai vēlāk. 

Alkohola lietošana: 

- Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī šogad pārliecinošs vairākums (76%) aptaujāto 15-16 gadus 

veco jauniešu atzina, ka savā dzīvē ir lietojuši alkoholu. Veikto pētījumu dinamika kopumā uzrāda 

pozitīvu tendence – alkoholu lietojušo 9.-10.klašu skolēnu skaits turpina nedaudz samazināties 

(2012.gadā tādu bija 88%; 2014.gadā – 79%); 

- Pētījuma rezultāti liecina, ka mazāk par 10 reizēm alkoholu dzīves laikā ir lietojuši 47% aptaujāto 

jauniešu, 10 - 39 reizes alkoholu lietojuši 20%, savukārt 40 un vairāk reizes – 10% respondentu, un 

tas ir mazāk nekā iepriekšējos pētījumos (2010.gadā tādu bija 31%; 2012.gadā – 20%; 2014.gadā – 

11%); 

- 2016.gada rezultāti par alkohola lietošanu pēdējā mēneša laikā ir līdzīgi 2014.gadā iegūtajiem – 

alkoholu vispār lietojuši 38%, 3 un vairāk reizes – 15% aptaujāto jauniešu; 

- Iegūtie rezultāti apstiprina pozitīvo tendenci, ka pēdējos gados 9.-10. klašu skolēni kopumā mazāk 

lieto alkoholu nekā tas bija laikposmā no 2006. līdz 2012.gadam (2008. gadā jebkādu alkoholisko 

dzērienu pēdējā mēneša laikā bija lietojuši 69% aptaujāto, 2010.gadā – 58%, bet 2012.gadā – 

52%); 

- Šogad to jauniešu īpatsvars, kuri atzina, ka dzīves laikā ir kaut reizi piedzērušies, ir mazāks nekā 

visos iepriekšējos pētījumos kopš 2006.gada. Ja 2012.gadā tādu respondentu bija 57%, 2014.gadā 

– 41%, tad šogad – 39%; 

- 2010.-2016.gadā veikto pētījumu dinamika liecina par izmaiņām alkoholisko dzērienu izvēlē 

jauniešu vidū. Šogad pirmo reizi biežāk lietoto alkoholisko dzērienu saraksta galvgalī ierindojās 

vīns, ko pēdējā mēneša laikā lietojis katrs trešais (33%) 9.-10.klases skolēns. Otrajā vietā 

iecienītāko alkoholisko dzērienu sarakstā ierindojās alkoholiskie kokteiļi, kurus pēdējā mēneša 

laikā lietojuši 28% aptaujāto jauniešu. Jānorāda uz tendenci, ka ar katru pētījumu samazinās 

alkoholisko kokteiļu lietotāju skaits. Ar katru pētījumu sarūk arī alus popularitāte – šogad to 

pēdējā mēneša laikā lietojuši 26% 15-16 gadus veco jauniešu. Tikpat daudz (26%) respondentu 

pēdējā mēneša laikā ir lietojuši stipros alkoholiskos dzērienus. Kā negatīvs fakts jāatzīmē tas, ka 
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salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju, šogad nedaudz pieaudzis (+2%) jauniešu skaits, kuri pēdējā 

mēneša laikā lietojuši stipros alkoholiskos dzērienus; 

- 2016.gada rezultāti apstiprina iepriekšējās aptaujās iegūtos rezultātus, ka alkoholiskos dzērienus 

15-16 gadus vecie jaunieši visbiežāk lieto mājas apstākļos – vai nu pie kāda cita (bieži vai dažreiz 

alkoholu lieto 23% jauniešu) vai savās mājās (bieži vai dažreiz alkoholu lieto 11% respondentu); 

- Pētījumā iegūtie rezultāti par pirmo alkohola lietošanas reizi ir līdzīgi rezultātiem par pirmo 

smēķēšanas reizi. Nedaudz vairāk par trešdaļu (34%) jauniešu, kuri ir lietojuši alkoholiskos 

dzērienus, pirmo reizi tos ir pamēģinājuši 11-12 gadu vecumā vai agrāk. 41% aptaujas dalībnieku 

pirmo reizi alkoholu ir lietojuši 12-13 gadu vecumā, savukārt 23% – 15 gadu vecumā. 2010.-

2016.gadā veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums atklāj pozitīvu tendenci, ka kopumā pieaug 

alkohola lietošanas uzsākšanas vecums. Šogad kā pirmā alkohola lietošanas pieredze, retāk nekā 

iepriekšējos pētījumos, tika atzīmēts vecums no 11 līdz 12 gadiem (2012.gadā – 49%; 2014.gadā – 

42%; 2016.gadā – 36%), savukārt biežāk norādīts, ka tas noticis 14 gadu vecumā vai vēlāk. 

Citu aizliegto un atkarību izraisošo vielu lietošana: 

- Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos (2006. – 2014.gadā), arī šī gada rezultātos izplatītākā narkotiskā 

viela 9.-10.klašu skolēnu vidū ir marihuāna/hašišs. Marihuānu/hašišu vismaz vienu reizi ir 

pamēģinājuši 16% 9.-10.klases skolēnu. Identiski rezultāti tika iegūti arī 2014.gada pētījumā un tas 

ir mazāk nekā 2006. - 2012.gada pētījumu rezultātos; 

- Citas biežāk lietotās apreibinošās vielas ir mājās taisīts alkohols (18%), bezrecepšu miega zāles vai 

trankvilizatori (12%), augu valsts maisījumi (7%). Citas narkotiskās un psihotropās vielas (kā 

ekstazī, amfetamīni, halucinogēnās sēnes, kokaīns, LSD u.c.) lietotas nosacīti reti – tās 

pamēģinājuši 3% vai mazāk jauniešu; 

- Pētījuma rezultāti liecina, ka marihuānas/hašiša, kā arī citu narkotisko vielu lietošana vairāk 

izplatīta ir zēnu auditorijā, savukārt meiteņu vidū – bezrecepšu miega zāļu, trankvilizatoru un 

mājās gatavota alkoholisko dzērienu lietošana; 

- Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī šogad pārliecinošs vairākums (79%) jauniešu, kuri lietojuši 

marihuānu/hašišu, to pirmo reizi pamēģināja salīdzinoši vēlāk (14-15 gadu vecumā) nekā 

alkoholiskos dzērienus vai smēķēšanu. Tomēr rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējiem pētījumiem 

atklāj bīstamu tendenci – pieaug to jauniešu skaits, kuri marihuānu/hašišu izmēģina agrā vecumā. 

Marihuānas/hašiša lietošana 11-12 gadu vecumā vairāk raksturīga zēniem. 

Azartspēles: 

- Līdz pat 10% aptaujāto 9.-10.klašu skolēnu apgalvoja, ka viņi ir spēlējuši azartspēles un tā 

rezultātā viņiem radušās problēmas. Tomēr rūpīga pētījuma rezultātu analīze norāda uz 

pretrunām atbilžu sadalījumos, tāpēc nav pietiekama pamata apgalvot, ka azartspēles ir būtiska 

problēma 15-16 gadus veco jauniešu vidū. 
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Personības raksturojums un pašvērtējums 

Indivīda vērtības, iekšējās morāles normas, kā arī pašvērtējums lielā mērā ir uzskatāmi par nozīmīgiem 

faktoriem atkarības vielu pamēģināšanā un lietošanā. 2016.gada pētījumā iegūtie būtiskākie rādītāji par 

jauniešu personības raksturojumu un pašvērtējumu: 

 Lielākā daļa aptaujāto jauniešu (76%) ir ar sevi apmierināti. Kopumā jauniešu pašvērtējums divu 

gadu periodā nav būtiski mainījies. Tradicionāli meiteņu viedoklim raksturīga lielāka paškritika un 

neapmierinātība ar sevi nekā zēniem – ja 81% zēnu ar sevi ir apmierināti, tad meiteņu vidū tādu ir 

70%; ja 30% zēnu dažreiz jūtas „nekam nederīgi”, kamēr meiteņu vidū - 44%;  

 Vairāk nekā 80% visu aptaujāto jauniešu atzīst, ka ir laimīgi, jūtas fiziski stipri un veseli, un ir 

apmierināti ar savu dzīvi. Situācija salīdzinoši ar iepriekšējiem aptauju posmiem (2010., 2012. un 

2014. gadu) nav būtiski mainījusies. Visu izdalīto riska grupu (gan ikdienas smēķētāji, gan tie 

jaunieši, kuriem ir nelegālo atkarības vielu lietošanas pieredze, gan tie, kuriem ir problēmas ar 

alkohola lietošanu) pārstāvji salīdzinoši retāk pauž apmierinātību ar sevi un atzīst sevi par 

laimīgiem; 

 Salīdzinoši zemāk jaunieši vērtē apmierinātību ar savu ārējo izskatu. Tradicionāli nedaudz vairāk kā 

trešdaļa (39%) aptaujas dalībnieku domā, ka ir neglīti/nepievilcīgi, un tik pat daudzi ir 

neapmierināti ar savu ķermeni. Meitenes tradicionāli daudz kritiskāk vērtē savu ārējo izskatu – 

46% meiteņu uzskata sevi par neglītām un nepievilcīgām, kamēr zēnu auditorijā šāds viedoklis tiek 

pausts 21% gadījumu. Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos aptauju posmos, meitenes pauž kritiskāku 

viedokli nekā zēni, runājot arī par fiziskās veselības pašvērtējumu un apmierinātību ar savu dzīvi 

kopumā; 

 Jaunieši, kuri ir pamēģinājuši vai lieto kādas no atkarību izraisošam vielām, biežāk nonāk 

depresīvās situācijās, kad uzskata sevi par neveiksminiekiem, jūtas nekam nederīgi un domā, ka ir 

ne pārāk labi cilvēki un ka viņiem nav sevišķi daudz ar ko lepoties. Aptaujas rezultāti ļauj izdarīt 

pieņēmumu, ka nelegālo atkarības vielu lietošana ir lielā mērā saistīta tieši ar jauniešu emocionālo 

nestabilitāti, pārdzīvojumiem un krīzēm kā līdzeklis emocionālās spriedzes mazināšanai nevis 

vienkāršu interesi pamēģināt “aizliegto augli”; 

 Jautājumos par jauniešu emocionālo stāvokli 2016.gada aptaujas posmā iegūtie rezultāti būtiski 

neatšķiras no iepriekšējo aptauju (2010., 2012. un 2014.gada) atbilžu sadalījuma. Katrs ceturtais 

jaunietis atzīmējis, ka pēdējās nedēļas laikā bieži bija izjutis skumjas/intereses trūkumu kaut ko 

darīt, 18% aptaujas dalībnieku pēdējās nedēļas laikā bieži bija izjutuši nervozitāti un grūtības 

aizmigt, bet 17% – saspringumu. Salīdzinoši visretāk atzīmētais psiholoģiskā diskomforta stāvoklis 

ir domas par pašnāvību – bieži to izjutuši 5% aptaujāto. Meitenes salīdzinoši saasinātāk nekā zēni 

uztver un izjūt psiholoģisku diskomfortu – gandrīz trešdaļa meiteņu bieži jūtas apbēdinātas, zaudē 

interesi kaut ko darīt; katra ceturtā meitene pēdējās nedēļas laikā bieži bija izjutusi nervozitāti, 

bet katra piektā – saspringumu, miega traucējumus, nospiestību un sakāpinātu emocionālu 

uzbudināmību, kas izpaudās kā vēlme raudāt (zēniem populārākā atbilde bija intereses trūkums 

kaut ko darīt (kā biežu atzīmējuši 12% zēnu) un miega traucējumi (kā biežu parādību pēdējās 

nedēļas laikā atzīmējuši 11% zēnu); 
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 Jaunieši, kuri pārstāv kādu no riska grupām, biežāk nekā pārējie ikdienā izjūt gan emocionālu 

diskomfortu, kas izpaužas kā  nervozitāte, intereses trūkums kaut ko darīt, skumjas, nomāktība, 

raudulīgums, bezcerīgums, apbēdinājuma, vientulības un pieviltības sajūta, kā arī fizisku 

diskomfortu – miega traucējumus un enerģijas trūkumu; 

 Atkarību izraisošo vielu lietotāji salīdzinoši biežāk kā pārējie jaunieši izjūt garastāvokļa maiņas un 

emocionālu nenosvērtību – ir vieglāk aizkaitināmi, strīdas, saskaras ar nekontrolējamu dusmu 

uzliesmojumu, uzvedas agresīvi. Tradicionāli salīdzinoši izteiktāk aizkaitināmība vērojama tieši 

ikdienas smēķētāju vidū; 

 Atkarību izraisošo vielu lietošanas riska grupu pārstāvji biežāk ir piedzīvojuši dažādus emocionāli 

satraucošus pārdzīvojumus nekā pārējie jaunieši – gan attiecībās ar vienaudžiem, gan 

pedagogiem, gan vecākiem; 

 Katrs otrais riska grupu pārstāvis piedzīvojis attiecību pārtraukšanos ar draugu vai draudzeni, bet 

katrs trešais ticis atstumts no vienaudžu puses. Tradicionāli apstiprinās iepriekšējos posmos 

novērotā tendence – jaunieši, kuri pārstāv atkarību izraisošas vielu lietotāju riska grupas, biežāk ir 

piedzīvojuši ne tikai nopietnus strīdus ar vecākiem, bet arī vecāku šķiršanos un fizisku vai 

emocionālu vardarbību savās mājās; 

 2016.gada aptaujā iegūtās jauniešu atbildes apstiprina jau tradicionāli novērotos salīdzinoši 

brīvdomīgākos uzskatus attiecībā uz dažādu noteikumu ievērošanu atkarību izraisošo vielu 

lietotāju auditorijās salīdzinājumā ar pārējiem jauniešiem. Visu izdalīto riska grupu pārstāvji biežāk 

piekrīt apgalvojumam „var pārkāpt lielu daļu noteikumu, ja tie nešķiet atbilstoši”, „es ievēroju tos 

noteikumus, kurus pats gribu ievērot”, kā arī „dažreiz ir nepieciešams pārkāpt noteikumus, lai gūtu 

panākumus”; 

 Salīdzinot atzīšanos vardarbīgu izpausmju realizēšanā divu pēdējo aptauju periodā, 2016.gadā 

kopumā ir vērojams atbilžu “nekad” atzīmēšanas pieaugums, kas liecina par vispārēju fiziskas 

vardarbības samazināšanos. Tomēr iepriekš novērotā tendence, ka atkarību izraisošo vielu lietotāji 

salīdzinājumā ar pārējiem jauniešiem ne tikai biežāk realizē vardarbību pret citiem, bet arī paši 

salīdzinoši biežāk izjūt vardarbīgu attieksmi attiecībā pret sevi, saglabājas. 

Attiecības ar vienaudžiem un to ietekme 

2016.gada pētījuma rezultāti apstiprina jauniešu attiecības ar saviem vienaudžiem kā vienu no 

būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē atkarību veicinošu vielu lietošanu vai nelietošanu. Draugu un 

vienaudžu vērtības, uzvedības modeļi un dzīves stils ir ļoti nozīmīgi, jo jaunieši izjūt nepieciešamību būt 

pieņemtiem savu vienaudžu vidū. Būtiskākie šajā pētījuma posmā iegūtie rādītāji: 

 Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī 2016.gada aptaujas dati liecina, ka jaunieši no savu draugu/ 

vienaudžu puses lielākoties saņem nepieciešamo palīdzību un emocionālo atbalstu. Ar grūtībām 

šāda veida atbalstu saņemt no draugiem saskaras aptuveni piektā daļa jauniešu – 28% ir drīzāk 

grūti saņemt no draugiem sirsnību un rūpes (zēni – 28%, meitenes – 15%), 22% ir grūtības 

pārrunāt personīgus jautājumus (zēni – 27%, meitenes – 17%), 22% ir grūtības saņemt no 

draugiem padomu mācībās (zēni  - 25%, meitenes – 19%). Tieši  zēniem biežāk ir sastopamas 

grūtības saņemt jebkāda veida atbalstu no draugiem, jo īpaši, – sirsnību un rūpes; 
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 Jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, vairāk pavada laiku ar saviem 

vienaudžiem un biežāk nekā pārējie atzīst, ka viņiem ir vieglāk saņemt visa veida atbalstu no 

draugiem. Tāpat kā 2014.gada aptaujā, arī šogad vienīgais izņēmums ir atbalsts mācību 

jautājumos; 

 2006.-2016.gada veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums apliecina pozitīvas tendences – kopumā 

palielinās to jauniešu īpatsvars, kuri norāda, ka viņu draugu lokā neviens nelieto atkarību 

izraisošas vielas: 23% jauniešu draugu nelieto alkoholu (līdzīgi kā 2014.g.), 27% (+2% salīdzinājumā 

ar 2014.g) – nesmēķē, un trīs piektdaļas jeb 61% (-2% salīdzinājumā ar 2014.g.) nelieto 

marihuānu/hašišu. Jāatzīmē, ka marihuānas/hašiša lietošana ir vienīgā situācija, kad nolietotāju 

īpatsvars draugu vidū ir nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējās aptaujas rezultātiem 

2014.gadā; 

 Salīdzinot ar 2014.gada datiem nav īpaši mainījies deviantās uzvedības īpatsvars draugu vidū: 19% 

jauniešu draugi ir bojājuši vai demolējuši lietas, kas viņiem nepieder (2014.gadā – 20%), 16% 

jauniešu draugi ir nozaguši kaut ko, kas maksāja vairāk nekā 3 kino biļetes (2014.gadā – 14%), un 

6% jauniešu draugi ir ielauzušies ēkā vai mašīnā, lai zagtu (2014.gadā – 4%); 

 Lai gan kopumā samazinās to jauniešu īpatsvars, kuri savās atbildēs norāda, ka vairums vai gandrīz 

visi draugi smēķē cigaretes, lieto alkoholu un piedzeras vismaz reizi mēnesī (vienīgais izņēmums – 

marihuānas un hašiša lietošana draugu vidū, kas pieaugusi vidēji par 10%), tomēr jāsecina, ka 

joprojām saglabājas īpaši izteikta tendence – tiem jauniešiem, kuri paši aktīvāk lieto atkarību 

izraisošās vielas, draugu vidū biežāk ir sastopami arī atkarību izraisošo vielu aktīvi lietotāji. 

Piemēram, ikdienas smēķētāju vidū 63% (-1% salīdzinājumā ar 2014.g. aptaujas rezultātiem) ir 

norādījuši, ka vairums vai gandrīz visi viņu draugi smēķē cigaretes. Tiem, kuri ikdienā nesmēķē, 

tikai 14% (-3% salīdzinājumā ar 2014.gadu) vairums vai gandrīz visi viņu draugi smēķē cigaretes. 

Līdzīgi ir ar alkohola lietošanu un piedzeršanos, kā arī marihuānas un hašiša smēķēšanu; 

 Jaunieši, kuri paši aktīvāk lieto atkarību izraisošās vielas, salīdzinoši biežāk arī izjūt grupas 

spiedienu tās lietot, kā arī neattaisnoti kavēt mācību stundas. Piemēram, apgalvojumam „Dažreiz 

ir nepieciešams smēķēt cigaretes, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas” kopumā piekrīt 9% 

jauniešu: tie, kas ikdienā nesmēķē – 6%, ikdienas smēķētāji – 25%. Līdzīga situācija vērojama, ja 

runā arī par alkohola lietošanu, kā arī marihuānas smēķēšanu: 2016.gada aptaujā tika pievienots 

apgalvojums „Dažreiz ir nepieciešams "bastot" stundas, lai nepaliktu ārpus vienaudžu grupas”, 

kam kopumā piekrīt 10% jauniešu (tie, kuri nav pamēģinājuši nelegālās atkarību izraisošās vielas, – 

8%; tie, kuri ir pamēģinājuši, – 19%); 

 Līdzīgi kā iepriekšējos pētījumos, arī 2016.gada aptaujas rezultāti parāda, ka jauniešu draugu vidū 

cieņu var iegūt ar panākumiem sportā (79%) un labu izskatu (78%), kā arī ar zināšanām mūzikā 

(77%) un ar labām sekmēm (68%). Atšķirībā no 2014. gada ir mainījies aspektu nozīmīgums un par 

nozīmīgāko cieņu paaugstinošo vērtību ir kļuvis panākumi sportā. Tomēr aptaujas dati liecina, ka 

joprojām saglabājas nelabvēlīga tendence: jaunieši, kuri paši aktīvāk lieto kādas atkarību izraisošās 

vielas, nedaudz biežāk citu faktoru grupā ir novērtējuši atkarību izraisošu vielu (alkohola, cigarešu 

un marihuānas) lietošanu kā tādu, kas paaugstina cieņu. Piemēram, ikdienas smēķētāju vidū 24% 

uzskata, ka alkohola lietošana paaugstina draugu cieņu, 22% – ka marihuānas smēķēšana 

paaugstina cieņu, 20% – ka smēķēšana (nesmēķētāju grupā – atbilstoši 9%, 8% un 7%). 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

215 

Skolas vide un attieksme pret mācībām 

2016.gada pētījuma rezultāti par jauniešu sekmēm un attieksmi pret mācībām būtiski neatšķiras no 

iepriekš veikto pētījumu posmu rezultātiem. Šī gada pētījumā iegūtie būtiskākie rādītāji: 

 Trīs piektdaļām jeb 61% respondentu skola atrodas dzīvesvietas apkaimē. Lai arī atšķirības ir 

nelielas, ir novērojama sakarība, ka jauniešiem, kuriem ir nelegālo atkarības vielu lietošanas 

pieredze, skola biežāk atrodas tālāk no viņu mājām – attiecīgi 63% jaunieši, kuri nav pamēģinājuši 

kādas no nelegālajām atkarības vielām un 56%, kuri tās ir pamēģinājuši, ir noradījuši, ka viņu skola 

atrodas dzīves vietas apkaimē. Līdzīga tendence novērojama arī to jauniešu vidū, kuriem ir 

piedzeršanās pieredze; 

 Vairākums aptaujāto 9.-10.klašu skolēnu savas sekmes skolā vērtēja kā augstākas par vidējām 

(48%) vai vidējas (41%). Zems savu sekmju pašvērtējums bija 11% respondentu. Izvērtējot 

jauniešu sekmes dažādos mācību priekšmetos (matemātikā, latviešu valodā un pirmajā 

svešvalodā), jāsecina, ka salīdzinoši vājākas 9.-10.klašu audzēkņiem tās ir matemātikā un arī 

latviešu valodā, kuros vidēji divas piektdaļas (attiecīgi 44% un 41%) aptaujāto jauniešu šajā 

semestrī ir saņēmuši zemāku atzīmi par 7. Līdzīgi kā iepriekš veikto, arī 2016.gada pētījuma 

rezultāti ļauj secināt, ka jauniešiem, kuri aktīvāk lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, ir vājākas 

sekmes skolā. Tā, piemēram, 31% jauniešu – ikdienas smēķētāju – savas sekmes vērtē augstāk par 

vidējo, kamēr nesmēķētāju vidū šādu respondentu īpatsvars sasniedz 50%; tā pat gandrīz puse 

(49%) aptaujāto jauniešu, kuri ir lietojuši alkoholu mazāk par 40 reizēm, savas sekmes vērtē kā 

daudz labākas par vidējām (jaunieši, kuri ir lietojuši alkoholu 40 un vairāk reizes – 39%); 

 Saskaņā ar pētījuma rezultātiem pēdējo 30 dienu laikā puse (52%) no visiem skolēniem mācības ir 

kavējuši slimības dēļ, 11% skolu ir „nobastojuši”, savukārt citu iemeslu dēļ skolu nav apmeklējuši 

43% 9.-10.klašu audzēkņu. Skolu dažādu iemeslu dēļ biežāk kavē jaunieši, kuri ikdienā smēķē, ir 

pamēģinājuši nelegālās atkarības vielas, kā arī tie, kuri ir piedzērušies 3 un vairāk reizes; 

 Pētījuma rezultāti liecina, ka atkarību izraisošo vielu lietotājiem mācības sagādā lielākas grūtības 

nekā pārējiem skolēniem, viņiem ir zemāks pašvērtējums, biežāk nepatīk mācīties. Nereti viņi 

skolā jūtas slikti, grib to pamest vai mainīt, viņiem raksturīgas sliktākas attiecības ar skolotājiem, 

kā arī zemāka centība mācībās. 

 

Ģimenes faktoru saistība ar atkarību izraisošo vielu lietošanu 

Iegūtie pētījuma rezultāti atkārtoti apstiprina ģimenes nozīmīgo lomu bērnu uzvedības 

izpausmēs un vecāku attieksmes kā būtiska aizsargājošā faktora pret dažādu atkarību izraisošu vielu 

pamēģināšanas un lietošanas nozīmi jauniešu ikdienā: 

 Tradicionāli rezultāti apliecina, ka atkarību izraisošo vielu biežāka lietošana raksturīga jauniešiem, 

kuri nāk no nepilnām ģimenēm. Vecāku izglītības līmenis un nodarbošanās, kā arī ģimenes 

materiālā stāvokļa pašvērtējums neuzrāda ciešu korelāciju ar atkarību izraisošo vielu lietošanas 

pieredzi; 

 Salīdzinot 2016.gada aptaujas rezultātus ar iepriekšējo pētījuma posmu datiem, pakāpeniski 

pieaug vecāku noraidošā attieksme (jauniešu skatījumā) pret visu veidu atkarību izraisošo vielu 
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lietošanu. Vecāku visnegatīvākā attieksme ir pret narkotisko vielu lietošanu (98% vecāku ir pilnīgi, 

ļoti vai diezgan pret). Tomēr jāatzīmē, ka pētījuma rezultāti apstiprina sabiedrības iecietīgo 

attieksmi pret alkohola lietošanu – joprojām pielaidīgākā attieksme no vecāku puses ir tieši pret 

piedzeršanos – pilnīgi pret to būtu 63%, ļoti pret 18% vecāku, diezgan pret – 16% un 3% būtu 

vienalga. Uzmanība ir jāvērš arī uz to, ka palielinoties skolēnu vecumam, vecāku attieksme pret 

alkohola lietošanu kļūst pielaidīgāka; 

 Atkarību izraisošo riska grupu pārstāvju vecāki (jauniešu pašvērtējumā) ir arī daudz pielaidīgāki vai 

vienaldzīgāki pret bērnu rīcību attiecībā uz atkarību izraisošo vielu lietošanu. Ikdienas smēķētāju 

vidū tikai puse jauniešu vecāki (50%)  būtu pilnīgi pret, ka viņi smēķē cigaretes (salīdzinājumā ar 

nesmēķētājiem – 80%). To vidū, kuriem ir raksturīga riskanta alkohola lietošana (piedzeršanās), 

tikai 40% jauniešu vecāki būtu pilnīgi pret, ka viņi piedzeras (pārējiem – 69%); 

 Kopumā vecāku uzraudzība pār bērniem no gada uz gadu kļūst stingrāka. Kopš 2008.gada 

pakāpeniski pieaug to jauniešu īpatsvars, kuri norāda, ka viņu vecāki kontrolē bērna brīvo laiku – 

nedaudz vairāk kā pusei jauniešu vecāki ir noteikuši, ko drīkst darīt mājās un ārpus mājas, un ko 

nē, kā arī rūpīgi seko līdzi bērna brīvā laika nodarbēm; 

 Pastāv sakarība starp jauniešu atkarības izraisošu vielu lietošanu un vecāku informētību un 

uzraudzību par bērniem. To jauniešu, kuri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, vecāki ir sliktāk 

informēti par savu bērnu gaitām gan darbadienu, gan sestdienu vakaros, kā arī sliktāk pazīst savu 

bērnu draugus un nezina, ar ko jaunietis ir kopā vakarā. Ikdienas nesmēķētāju vidū 89% jauniešu 

vecāki gandrīz vienmēr vai bieži zina, kur viņu bērni pavada sestdienas vakarus, savukārt tiem 

jauniešiem, kas ikdienā smēķē – vecāki ir informēti par bērnu gaitām sestdienu vakaros tikai 67%; 

 Pētījuma datu analīze liecina, ka viens no aizsargājošiem faktoriem, kas palīdz novērst atkarību 

izraisošo vielu lietošanu, ir vecāku informētība par sava bērna brīvā laika pavadīšanu sestdienu 

vakaros, kā arī kopīgi pavadīts laiks. Lai arī vecāku un bērnu kopā pavadītais laiks darbadienās ir 

salīdzinoši mazs (43% jauniešu ar vecākiem darba dienu vakaros brīvo laiku pavada kopā reti vai 

gandrīz nekad un tikai 28% bieži vai gandrīz vienmēr) un iepriekšējos pētījuma posmos 

pakāpeniski pieauga vecākiem un bērniem kopā pavadītais laiks darba dienu vakaros, šogad tas ir 

palicis nemainīgs.  

 Nemainīgs ir palicis arī nedēļas nogalēs kopā ar vecākiem pavadītais laika apjoms – sestdienas 

vakarus gandrīz vienmēr vai bieži ar vecākiem mēdz pavadīt gandrīz puse aptaujāto jauniešu 

(48%), savukārt gandrīz nekad vai reti ceturtā daļa jauniešu (24%); 

 Pētījums apstiprina, ka brīvā laika pavadīšana kopā ar vecākiem ir nozīmīgs aizsarg faktors dažādu 

atkarību izraisošu vielu lietošanas uzsākšanai un to pastāvīgais lietošanai: jaunieši, kuri aktīvāk 

lieto dažādas atkarību izraisošās vielas, retāk pavada laiku kopā ar vecākiem. Darba dienās brīvo 

laiku pēc skolas kopā ar vecākiem gandrīz vienmēr un bieži pavada 30% ikdienā nesmēķējošie 

jaunieši, savukārt ikdienas smēķētāju vidū – tikai 14%; nedēļas nogales kopā ar vecākiem kopā 

pavada puse (51%) nesmēķējošos jauniešu, savukārt ikdienas smēķētāju vidū šis īpatsvars ir tikai 

24%.  
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Apkārtējās vides ietekme 

Pētījuma rezultāti apstiprina vairāku apkārtējās vides un sociālo faktoru nozīmi attiecībā uz jauniešu 

atkarību izraisošu vielu pamēģināšanas risku un lietošanas paradumiem. 

 Lai arī atšķirības ir nelielas, tomēr ir novērojama tendence, ka jaunieši, kuri aktīvāk lieto dažādas 

atkarību izraisošas vielas, kopumā ir nedaudz kritiskāki pret savu dzīvesvietu un retāk atzīst, ka 

viņu apkaimē ir labi dzīvot. Tomēr datu analīze neuzrāda statistiski nozīmīgas atšķirības starp 

atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredzi un to, vai dzīvesvietas apkaimē ir pieejamas daudzas 

sociālās aktivitātes, kā arī to, cik droši vai nedroši jaunieši jūtas apkārtējā vidē. Tādējādi pētījuma 

rezultāti neļauj apgalvot, ka dzīvesvietas apkaimes vide var nozīmīgi palielināt vai samazināt 

atkarību izraisošo vielu lietošanas vai pamēģināšanas risku; 

 Jauniešiem ir salīdzinoši zema piesaiste savai pašreizējai dzīvesvietai un ievērojama daļa ir izteikusi 

vēlmi doties no tās prom. Vairums labprātāk par savu dzīvesvietu izvēlētos citu valsti, nekā paliktu 

uz dzīvi Latvijā (tam pilnīgi vai drīzāk piekrituši 64%), vairāk kā puse aptaujāto (56%) kā savu 

nākotnes dzīvesvietu neredz arī Rīgas pilsētu, norādot, ka vēlētos pārcelties uz dzīvi citā pilsētā, un 

tikai 47% pilnīgi vai drīzāk piekrīt, ka nākotnē viņi gribētu turpināt dzīvot savas dzīvesvietas 

apkaimē. Lai arī atšķirības ir nelielas (starpība līdz 11%), tomēr ir novērojama tendence, ka 

jauniešiem, kuri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, ir zemāka piesaiste savai pašreizējai 

dzīvesvietai un viņi nedaudz biežāk pauž viedokli, ka labprāt pārceltos uz dzīvi citur. Izteiktākās 

atšķirības ir novērojamas smēķētāju un nelegālo atkarības vielu lietotāju grupās – 70% jauniešu, 

kuri savas dzīves laikā ir pamēģinājuši, un 62%, kuri nav mēģinājuši nelegālās atkarības vielas, kā 

arī 73% ikdienas smēķētāju un 62% nesmēķētāju norāda, ka nākotnē vēlētos pārcelties uz dzīvi 

citā valstī; 

 Ievērojama jauniešu daļa beidzamo piecu gadu laikā ir pārdzīvojusi skolas vai dzīvesvietas maiņu – 

trešā daļa (34%) ir pārcēlušies uz dzīvi citā apkaimē, tostarp vairāk kā desmitā daļa (12%) dzīves 

vietu ir mainījuši vairāk kā vienu reizi, savukārt skolu pēdējo piecu gadu laikā ir mainījušas divas 

piektdaļas (40%) aptaujāto jauniešu, tostarp 10% vairāk kā vienu reizi. Aptaujas dati apstiprina to, 

ka tieši šiem jauniešiem ir paaugstināts risks saskarties ar atkarību izraisošu vielu pamēģināšanu 

vai lietošanu – jaunieši, kuri nesenā laikā ir mainījuši dzīvesvietu vai skolu, īpaši, ja tas ir noticis 

vairākkārtīgi, ievērojami biežāk smēķē, lieto alkoholu, kā arī dažādās nelegālās atkarības vielas; 

 Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka atkarību izraisošo vielu pamēģināšana un lietošana nav 

saistīta ar to, cik ciešas vai vājas ir saites un sakari ir jauniešu vecākiem ar kaimiņiem. Tā pat arī 

kaimiņu iespējamā rīcība dažādās drošību apdraudošās situācijās nekorelē ar to, vai jaunieši ir 

mēģinājuši vai lieto dažādas atkarību izraisošas vielas, vai nē; 

 Viens no faktoriem, kas var veicināt vai samazināt dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanu, ir 

jauniešu uzticības līmenis dažādām institūcijām un varai. Vairāku aptaujā iekļauto institūciju 

vērtējums liecina, ka visvairāk jauniešu uzticas veselības aprūpes pakalpojumiem (80% tām pilnībā 

vai drīzāk uzticas), skolai (66%), kā arī policijai (62%). Vidējs uzticības līmenis ir tiesai (59% pilnībā 

vai drīzāk uzticas), pašvaldībai (44%), kā arī baznīcai (42%). Krietni retāk jauniešu uzticību bauda 

Valdība (36%), Saeima (33%) un mediji jeb plašsaziņas līdzekļi (31%). Jauniešiem, kuri lieto vai ir 



Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 6.posms, 2016 

© Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” 

218 

pamēģinājuši dažādas atkarību iztaisošās vielas, ir vairāk raksturīga neuzticēšanās dažādām 

institūcijām. Visbūtiskākās atšķirības novērojamas attiecībā uz uzticēšanos policijai, skolai, 

Valdībai un Saeimai (dažādu atkarības vielu lietotāju un nolietotāju grupās atšķirības ir līdz pat 

26%). Tā, piemēram, 35% nesmēķējošo jauniešu drīzāk neuzticas vai ļoti neuzticas policijai, bet 

ikdienas smēķētāji – 57% (par 22% mazāk); tie jaunieši, kuri ir pamēģinājuši nelegālās atkarības 

vielas, policijai uzticas par 23% retāk nekā tie, kuri tās nav mēģinājuši (attiecīgi 33% un 56%); 

jaunieši, kuri dzīves laikā ir lietojuši alkoholu vairāk kā 40 reizes, policijai uzticas par 20% retāk 

nekā tie, kuriem nav šādas pieredzes (attiecīgi 36% un 56%); savukārt riskanto alkohola lietotāju 

grupā un to, kuri nav bijuši piedzērušies vispār vai 1-2 reizes – novērota par 17% zemāka 

uzticēšanās policijai (attiecīgi 34% un 51%); 

 Jauniešu oficiālā piederība kādai reliģiskajai kopienai nav saistīta ar legālo un nelegālo atkarības 

vielu lietošanu – jaunieši, kuri ir atzinuši, ka oficiāli nepieder kādai ticībai, nesmēķē, nepiedzeras 

un nelieto nelegālās atkarības vielas biežāk kā citi. Tā pat pētījumā konstatēts, ka nav 

novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības atkarību izraisošo vielu pamēģināšanā vai lietošanā arī 

atkarībā no tā, vai jaunietis aktīvi praktizē reliģiju, apmeklējot dievkalpojumus un citus reliģiskos 

pasākumus, regulāri skaitot lūgšanas u.tml. Tomēr nozīmīga ir jauniešu iekšējā pārliecība un ticība 

– tie 9. un 10. klašu skolēni, kuri retāk lieto kādas no atkarību izraisošajām vielām, biežāk atzīst, ka 

tic Dievam, ka viņiem ticība ir svarīga un ka, viņuprāt, Dievs viņus atbalstītu, ja tas būtu 

nepieciešams. Arī jauniešu atrašanās ticīgu cilvēku vidū pozitīvi var ietekmēt smēķēšanas, alkohola 

un nelegālo atkarības vielu lietošanas intensitāti – saskaņā ar aptaujas datiem pastāv neliela 

korelācija starp atkarības vielu lietošanas pieredzi un to, vai jaunietim apkārt esošie cilvēki ir ticīgi. 

Tādējādi var apgalvot, ka jauniešu iekšējā reliģiskā pārliecība un apkārt esoši ticīgi cilvēki var būt 

kā aizsarg faktors attiecībā uz atkarību izraisošo vielu pamēģināšanu un lietošanu. 


