Projekts
“Kā Tev iet? Dabā iet!”
Pētījums ir izstrādāts projektā „Kā Tev iet? Dabā iet!”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, projekta pieteikums Nr. VP2021/1-101.

PĒTĪJUMA PAMATOJUMS UN
METODOLOĢIJAS
RAKSTUROJUMS
•

Pasūtītājs: Pierīgas Partnerība, Latvija

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam
finansējuma ietvaros, sadarbībā ar Mārupes novada jauniešu
domi un Olaines novada jauniešu centrs "Popkorns"
• Izpildītājs: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās
pētniecības centrs, Latvija sadarbībā ar psihologu Emīlu
Ūdri
• Darba grupa: Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās
pētniecības centra zinātniskās asistentes Mg.sc.soc. Ance
Kristāla un Bc.art. Una Arbidāne un psihologs Emīls
Ūdris
• Datu ieguves metode: aptauja un klātienes novērojums.
• Datu ieguves tehnika: telefonintervija (kvantitatīvi dati),
klātienes novērojums (kvalitatīvi dati).
• Mērķa grupa: Mārupes un Olaines novadu jaunieši
vecuma posmā no 13 līdz 15 gadiem, kurus ir ietekmējusi
Covid-19 pandēmija un kuri pieteikuši savu dalību
pārgājienā “Pārdzīvo Piedzīvo!”
• Sasniegtā izlase: 25 respondenti pirmsizpētē, 20
respondenti pēcizpētē. Pārgājienā piedalījās 36
dalībnieki, taču pilns apsekojums netika sasniegts.

• Pētāmā problēma: Abos novados ir būtiski
ietekmēts jauniešu psihoemocionālais stāvoklis
pandēmijas ietekmē, ko norādījuši 72% no Olaines
novada jauniešiem, un 64% Mārupes novada
jauniešu norādījuši, ka ir pasliktinājusies
emocionālā pašsajūta. Jaunieši ir norādījuši, ka
vēlas socializēties, un izvēlas pasākumus, kas
notiktu klātienē. (dati no OJC “Popkorns”
(Olaine) aptaujas)
• Pētījuma mērķis: Noskaidrot vai pārgājiens ir
veiksmīga metode/ pasākuma veids, Mārupes un
Olaines novada jauniešu Covid-19 pandēmijas
seku mazināšanai un vai ar konkrēto aktivitāti
(pārgājienu) iespējams veicināt pozitīvu novadu
jauniešu dzīves kvalitāti un garīgo veselību, kā arī
ieinteresēt iesaistīties fiziskās aktivitātēs dabā,
īstenojot uz sevi vērstu un ar socializēšanās iespēju
veidotu aktivitāšu kopumu. Pētījuma mērķis ir
sniegt priekšlikumus un iespējamus risinājumus
jauniešu atbalsta mehānismu nodrošināšanai citiem
jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai.

Mārupes un Olaines
novada jauniešu paradumi
vīrusa Covid-19 laikā
• Vairāk kā puse aptaujāto jauniešu (56%) Covid-19
ietekmē biežāk jutās emocionāli slikti - nomākti,
satraukti, noguruši un izjuta motivācijas trūkumu.
• 40% jauniešu vīrusa ietekmē pasliktinājusies arī
pašapziņa
• 80% jauniešu norādīja, ka vīrusa ietekmē vairāk
laika pavadījuši aktivitātēs datorā, planšetē vai
telefonā
• 48% respondentu pasliktinājušies rezultāti skolā
• 48% jauniešu vīrusa ietekmē mazāk laika pavadīja
svaigā gaisā
• 44% mazāk laika veltīja fiziskajām aktivitātēm
• Visvairāk respondentu (84%) norādīja, ka Covid-19
ietekmē retāk satikuši savus draugus un domu
biedrus, kas ir kritiski, apzinoties jauniešu akūto
vajadzību socializēties

Mārupes un Olaines novada
jauniešu paradumi brīvā laika
pavadīšanai svaigā gaisā
Mārupes un Olaines novada jaunieši kopumā ļoti aktīvi
pavada laiku dabā/ svaigā gaisā.

• Visbiežākais laika pavadīšanas veids ir ikdienā
pārvietoties ar kājām (20%), izvest pastaigā
mājdzīvniekus (20%) un sportot (17%). Daļa jauniešu
dodas arī pārgājienos un palīdz vecākiem dārza
darbos.
• Galvenais iemesls, kas jauniešus mudina pavadīt laiku
svaigā gaisā ir iespēja satikt draugus (36%), kā arī
iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm (28%).
Daļa jauniešu norādījuši, ka dabu izmanto kā vietu,
kur gūt prieku un enerģiju, vai vecāki mudina laiku
pavadīt ārpus mājas.

Jauniešu gaidas
no pārgājiena
Lielākā daļa jauniešu atzina, ka
vēlas iemācīties ko jaunu (30%),
būt dabā (30%) un iepazīt jaunus
cilvēkus (27%). Respondenti pauda
viedokli, ka sagaida arī
piedzīvojumus, fiziskās aktivitātes
un satikšanos ar draugiem.

Refleksija par
pārgājienu
• Lielākajai daļai pārgājienu dalībnieku patika vai ļoti
patika pārgājiena pieredze (kopumā 95%).

• Visvairāk jaunieši pārgājiena ietvaros novērtējuši iespēju
veikt izaicinošus uzdevumus (28%), iepazīt jaunus
cilvēkus (26%) un pabūt svaigā gaisā (24%). 10%
jauniešu atzina, ka viņi novērtēja iespēju nebūt mājās un
tikai 4% - iespēju nebūt skolā.
• Pārgājiena laikā tika novērots, ka jaunieši ar lielu azartu
un interesi iesaistās fizisko uzdevumu veikšanā, kā arī ir
ļoti ieinteresēti dzirdēt un noskaidrot pārgājiena vietas
vēsturisko kontekstu.

• Lielākā daļa jauniešu atzina, ka
pirms došanās pārgājienā jau
pazina dažus pārgājiena
dalībniekus, kā arī visi dalībnieki
pārgājiena laikā iepazina jaunus
cilvēkus
• Pārgājiena laikā tika novērots, ka
jaunieši, kuri iepriekš nebija
pazīstami ar citiem pārgājiena
dalībniekiem, ātri atrada kopīgu
valodu ar vienaudžiem, veicot
uzdevumus, kuri lielākā daļa bija
veicami pāros. Šāda veida
uzdevumi jauniešus saliedēja, ļāva
savstarpēji komunicēt un veidot
jaunas draudzības.

• Lielākā daļa jauniešu (16 no
20) atzina, ka pārgājiens
viņiem nav sagādājis nekādas
grūtības un vairums atzina, ka
būtu vēlējušies mazliet
izaicinošākas formas
uzdevumus.

• Kopumā jaunieši pārgājienu
nevērtē kā ļoti izaicinošu un
nogurdinošu. 30% no
jauniešiem pārgājiena laikā
nesajutās saguruši vispār, 40%sajutās saguruši pēc pārgājiena,
20% sagura nesot ekipējumu
un 10% jauniešu minēja citu
atbilžu variantu.

Covid-19 seku
mazināšana
• Vairāk kā puse jeb 55% jauniešu atzina, ka ikdienā
drīzāk uztraucās vai ļoti uztraucās par vīrusa
Covid-19 radītajām sekām
• Pozitīva tendence iezīmējās nākamajā jautājumā,
kurš tika uzdots tikai tiem jauniešiem, kuri
atbildēja, ka viņus satrauc vīrusa sekas, vai viņiem
bija grūti formulēt savu nostāju. Uz jautājumu:
“Vai pārgājiena laikā Tu domāji par vīrusa Covid19 radītajām sekām”, lielākā daļa jauniešu (84%)
atbildēja, ka par sekām nav vai drīzāk nav
domājuši

Ilgtspēja un jauniešu
ieteikumi
• Lielākā daļa jauniešu (90%) pēc pārgājiena pieredzes
atklāj, ka kopumā vairāk vēlas pavadīt laiku dabā/ svaigā
gaisā. Divi jaunieši atklāja, ka pārgājiens nav ietekmējis
viņu paradumus laika pavadīšanā svaigā gaisā, jo viņi jau
iepriekš aktīvi pavadījuši laiku svaigā gaisā
• Pilnīgi visi jaunieši atzina šādā pārgājienā dotos/ drīzāk
dotos vēlreiz, kas norāda uz pasākuma izdošanos
• Pilnīgi visi jaunieši atzina, ka šādā pārgājienā ieteiktu
piedalīties arī draugiem, klases biedriem un ģimenei

SECINĀJUMI UN
ILGTSPĒJAS IETEIKUMI
• Aptaujas dati liecina, ka Mārupes un Olaines novadu jaunieši aktīvi pavada
laiku dabā/ svaigā gaisā, kas apstiprina izvēlēto pasākuma formu - pārgājienu
dabā - kā piemērotu Mārupes un Olaines novadu jauniešiem. Citas
alternatīvas pasākumu formas, kas varētu uzrunāt šo jauniešu auditoriju,
balstoties datos, ir velo pārgājiens.

• Jaunieši šāda tipa pasākumos ir ieinteresēti iemācīties ko jaunu, veikt
izaicinošus uzdevumus, būt svaigā gaisā un iepazīt jaunus cilvēkus. Pasākuma
gaidas sakrīt ar refleksijā paustajiem aspektiem, kas pārgājienā patikuši
vislabāk.
• Lielākā daļa jauniešu ikdienā uztraucās par vīrusa Covid-19 radītajām sekām,
taču vairums atzina, ka pārgājiena laikā par to nebija domājuši un pārgājiens
radījis pirmspandēmijas dzīves sajūtas. Pētnieks šos datus skaidro ar
pārgājiena laikā novēroto, ka jaunieši pārgājiena laikā tika nodarbināti ar
dažādiem fiziskiem un erudīcijas pārbaudījumiem, kā arī intensīvu komandas
darbu, kā rezultātā domu fokuss tika mainīts. Pirms pandēmijas dzīves sajūtas
potenciāli radīja organizatoru pārdomātais pasākuma formāts, kas atbilstoši
valstī esošajiem noteikumiem maksimāli sniedza iespēju atgriezties pirms
vīrusa dzīves paradumos.

• Novērojama tendence, ka jaunieši vēlas izglītoties,
uzzināt ko jaunu. Tas novērojams gan jautājumā par
jauniešu gaidām no pārgājiena, refleksijā par to, kas
visvairāk paticis, kā arī novērots, ka jaunieši ar
padziļinātu interesi klausījās pārgājiena vietas vēsturiskā
konteksta stāstījumu. Tikai 4% no aptaujātajiem
jauniešiem atzina, ka viņi novērtējuši, ka pārgājiena laikā
var nebūt skolā. Daļa jauniešu, dzirdot šo atbilžu variantu
uz jautājumu: “Kas Tev pārgājienā patika visvairāk?”
minēja, ka gadījumā, ja nebūtu skolēnu brīvlaiks, viņi
dotos uz skolu, jo pietrūkst draugi un mācības. Šie dati
ļauj secināt, ka Mārupes un Olaines novada jauniešu
auditorijai būtu piemēroti arī izglītību veicinoši pasākumi
svaigā gaisā, atbilstoši esošajiem noteikumiem valstī.
• Lielākā daļa jauniešu pēc pārgājiena pieredzes atklāj, ka
kopumā vairāk vēlas pavadīt laiku dabā/ svaigā gaisā.
• Pilnīgi visi jaunieši atzina, ka šādā pārgājienā dotos vai
drīzāk dotos vēlreiz, kas norāda uz pasākuma izdošanos.
• Pilnīgi visi jaunieši atzina, ka šādā pārgājienā ieteiktu
piedalīties arī draugiem, klases biedriem un ģimenei.

“Lai cik smagas
būtu nestuves, ir
jāturpina nest!”

