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Grāmata ir veltīta vienai no attīstības psiholoģijas pamatproblēmām 
– jauniešu personības tapšanai. Tajā ir meklētas atbildes un risinājumi dažādām 
jauniešu uzvedības problēmām. Grāmatā apkopots plašs zinātniskās un zinātniski 
populārās literatūras klāsts 5 valodās par jauniešiem, to izvēlēm, pašizjūtu un 
adiktīvu uzvedību. Tiek raksturoti uzvedības izvēles nosacījumi un modeļi dažādu 
psiholoģisko teoriju skatījumā, analizēti iemesli adiktīvas uzvedības izvēlei. 

Grāmata domāta psihologiem, pedagogiem, pētniekiem un studentiem, kā arī 
cilvēkiem, kuriem interesē psiholoģija un jauniešu problēmas.

Recenzenti:
Dr. habil. paed., LU emerit. prof. Dzidra Meikšāne
Dr. psych. Kristīne Mārtinsone
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vecāku audzināšanas 
veids

audzināšanas ietekme 
uz bērnu

vēlākās sekas 

Pārspīlēts maigums Bērnam veidojas 
pārmērīgas, 
nepiesātinātas mīlestības 
alkas

Uzskata, ka viņa 
mīlestība apkārtējiem 
uzliek kādus pienākumus; 
cīnās, lai par katru 
cenu iekarotu apkārtējo 
uzmanību

vecāki pārnes savas  
fantāzijas uz bērnu

Nonāk iekšējā konfliktā: 
ko gribu es – ko vecāki

Izvairās no kontaktiem 
ar vecākiem vai uzsāk 
cīņu pret viņiem par 
izdzīvošanu

Dod bērnam patstāvību 
un emocionālu 
pieņemšanu

Pakāpeniski veidojas 
veselīga, nobriedusi 
personība

Pilnvērtīga eksistence un 
pašrealizācija; pozitīva 
pašizjūta un adekvāta 
attieksme pret pasauli
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vecāku audzināšanas 
veids

audzināšanas ietekme 
uz bērnu

vēlākās sekas 

Bērns pakļauts ļoti 
stingriem noteikumiem

Liela tieksme pēc vecāku 
atzinības

Turpina meklēt atzinību 
no citiem, uzskatot, ka 
atzinība ir jānopelna

Bērns cenšas būt „labs” 
katru reizi, kad izjūt 
kaunu un nepatiku pret 
savu eS

Dažādas atkarības, 
rakstura izkropļojumi; 
negatīva pašattieksme, 
kas rada atkarību no citu 
attieksmes

Pārspīlētas, augsti 
reglamentētas prasības

Bērnu pārņem 
bezpalīdzība un izjūta, 
ka pret viņu izturas kā 
pret dzīvu lelli vai kā pret 
savu īpašumu

Meklē ar vecākiem iegūto 
pieredzi, veidojot savu 
ģimeni;
dažādas protesta reakcijas 
pret vecākiem un citiem

Bērnībā pārslogo bērnu ar 
pulciņiem

Jau skolas sākumā vairs 
negrib mācīties 

Dažādas problēmas skolā 
un tālākā izglītības ceļā

Māte noliedz savas 
emocijas

Bērns arī noliegs savas 
emocijas 

Risks alkoholismam, 
cietsirdībai, veselības 
problēmām

Slēpta bērna noraidīšana: 
neprasmīga apiešanās, 
formāla audzināšana

Bērns jūtas atstumts, 
lieks, nesaprasts un 
nedrošs par vecāku 
mīlestību 

Jauniešu vecumā 
orientācija uz formāliem 
standartiem „kā visiem”

Ignorē, noniecina, 
ķircina, emocionāla, 
fiziska vai psiholoģiska 
vardarbība

Patoloģijas personības 
veidošanā, kas rada 
destruktīvu, neauglīgu 
dzīves scenāriju

Izkropļota pasaules 
uztvere un 
neveiksminieka dzīves 
modelis

Ļoti cietsirdīga 
audzināšana

Bērns aiziet no apkārtējās 
realitātes un zaudē saikni 
ar citiem

Pamatīgas grūtības dzīvei 
sabiedrībā; bēgšana 
sektās, atkarībās;
vēlēšanās atriebties citiem 

Nemitīgi smejas par 
bērnu

No nesapratnes līdz pat 
izmisumam 

Pieaugušā vecumā darīs 
visu, lai neviens par viņu 
nesmietos

Trūkst mīlestības 
attiecībās

Bērns kļūst cietsirdīgs, 
nejūtīgs; rodas 
nepamatots kauns, vainas 
izjūta, mazvērtība

veidojas psihiski 
nelīdzsvarota personība, 
kas bēg no patiesi tuvām 
attiecībām, bēg no 
mīlestības jūtām

Noliedz jūtu izrādīšanu Izjūt bailes atklāti izrādīt 
emocijas 

emocijas uzkrāj sevī, kas 
ar laiku pārvēršas fiziskās 
kaitēs
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vecāku audzināšanas ietekme uz bērna 
raksturu

vecāku audzināšanas 
veids

audzināšanas ietekme 
uz bērnu

vēlākās sekas 

Nekonsekvence, 
pretrunīgums
rīcībā un 
attieksmē pret bērnu

Rodas nedrošības izjūta, 
šaubas par savu varēšanu

Pakļausies ārējām 
iedarbībām

fantāzijas par savu 
visvarenību

Manipulēs ar citiem

Baidīsies iepazīt pasauli Meklēs kādu, kam 
pieķerties

Problēmas ar pašdisciplīnu  un atbildības izjūtu
darbības rezultātus ar paša pūlēm nesasaista

Aizliedz izvēli veikt 
patstāvīgi

Aug vainas izjūta un 
agresivitāte

Naids pret personu, kas 
ierobežo

Bremzē prieku, radošu 
garu un izjust baudu

Grauj pašcieņu, 
pašpārliecinātību, 
pašizjūtu

Liedz neatkarību un 
brīvību, liek pieņemt 
vecāku varu

Bērns paliek pasīvs Prasa vadību no citiem
Bērns aktīvi protestē pret 
vecāku rīcību

Kļūst nesaprātīgi 
negatīvisti, kas noliedz 
visu;
naidīgas attiecības ar 
vecākiem

Pārāk izolē no citiem 
cilvēkiem

Bērnam trūkst kontaktu Atsvešinās no cilvēkiem;
meklē glābiņu atkarībās

Simbiotiskas attiecības 
– dara bērna vietā to, ko 
var izdarīt pats

Bērns neiegūst pieredzi Neattīstās, neapzinās 
savas vēlmes un mērķus, 
kas nav saistīti ar 
vecākiem

Sacensību atmosfēra, 
netaisnīgi pārmetumi, 
ģimenē nav optimisma

veidojas liela iekšēja 
trauksme

Dzīvē dominē neirotiskās 
vajadzības

Pārāk stingra un 
despotiska, ignorējoša vai 
pārāk aizbildnieciska

Bērns atsvešinās no savas 
būtības, mazinās iekšējā 
pašpārliecinātība

Rodas izjūta, ka nav savas 
dzīves saimnieks, kas dod 
pamatu neirozei- spontāni 
visu laiku meklēt kaut ko, 
lai sasniegtu stabilitāti, 
identitāti, savas vērtības 
izjūtu
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IevadS

Straujā tehnikas attīstība, cilvēces intelektuālās slodzes 
palielināšanās 20. un 21. gadsimtu ir padarījusi par stresa laikmetu. 
Mūsdienu sabiedrībā visai bieži darbā un sadzīvē jāsastopas ar 
laika deficītu, grūti risināmām problēmām un konfliktiem, kas 
izraisa lielu emocionālo slodzi. Rodas apstākļi, kuros apziņā 
un zemapziņā veidojas aizturētas spēcīgas emocijas, augošs, 
nogurdinošs un neproduktīvs sasprindzinājums jeb stress, kas 
izraisa fizioloģisku un psiholoģisku diskomfortu. 

Ikvienam cilvēkam ir tieksme izvairīties no fizioloģiskas un 
psiholoģiskas spriedzes un iespēju robežās nodrošināt pilnvērtīgu, 
individuāli visvēlamāko komfortu, atsakoties no visa tā, kas izraisa 
diskomfortu. cilvēki labāk grib relaksēties, gūt tīkamu atslodzi vai 
emocionālu pacēlumu, izklaidēties. Taču atšķirība starp cilvēkiem 
ir tāda, ka vieni psiholoģisko diskomfortu cenšas pārvarēt saviem 
spēkiem, citi - izmantojot kādas vielas, kas patiesībā rada vairāk 
iluzoru efektu.

visos laikos dažādu kultūru cilvēki ir mēģinājuši izmainīt savu 
iekšējo un apkārtējo pasauli ar dažādu narkotisko vielu palīdzību, 
kas radīja garastāvokļa izmaiņas un sniedza apmierinājumu. Taču 
mūsdienās, kad sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi rada 
dažādus stresus, cilvēku skaits, kas meklē izeju narkotikās, pieaug 
un pierašana notiek straujāk. Labi zināma ir narkotiku negatīvā 
ietekme uz organismu, kas rada slimības. Taču mūsdienās šo 
bīstamību pastiprina ekoloģiskās situācijas krasa pasliktināšanās.

20. gadsimta beigas bija raksturīgas ar jaunām slimībām, 
augstu neirotisma un psihiskās pataloģijas līmeni, dominēja 
dažādas no stereotipiem atkarīgas uzvedības formas: atkarība no 
nikotīna, alkohola, narkotikām, azartspēlem, datoriem un Interneta 
u.c. Situācija nav uzlabojusies arī 21. gadsimtā. šajā kontekstā par 
narkotiku lietošanu var runāt kā simptomu, kas izriet no kopējā 
sabiedrības psiholoģiskā diskomforta. Kā apliecina 2002. - 2003.
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gadā veiktais pētījums par narkotiku lietošanas izplatību Latvijas 
iedzīvotāju vidū, parasti Latvijas iedzīvotāji pirmo ar narkotikām 
saistīto pieredzi iegūst 15-25 gadu vecumā. [50;37] visvairāk 
lietotās atkarību izraisošās vielas Latvijā ir tabaka un alkohols. 
Tika konstatēta augsta smēķēšanas izplatība jauniešu vidū, īpaši 
pieaugoša ir smēķēšanas izplatība un alkohola lietošanas biežums 
jaunu sieviešu vidū. Tas nozīmē, ka dzimumu vienlīdzības 
tendences skar arī kaitīgo ieradumu piekopšanu. [50;35-36] 

Latvijā notiekošās politiskās un ekonomiskās pārmaiņas ir 
izsaukušas zināmu haosu daudzās dzīves sfērās. Mainoties valsts 
sociāli ekonomiskajai iekārtai, ir lauzti iepriekšējie stereotipi, 
notiek vērtību maiņa. Tā kontekstā aktuāla kļūst intelektuālas, 
emocionāli līdzsvarotas, radošas jaunās paaudzes audzināšanas 
problēma.

Patreizējie pusaudži un jaunieši sava mūža apzinīgo 
daļu ir pavadījuši jau neatkarīgajā Latvijā, bet viņu vecāku, 
skolotāju personības izaugsme notikusi sociālistiskās skolas 
ietekmē. Uzspiestā identitāte, nacionālo un individuālo īpatnību 
nonivelēšana radījusi pretrunas ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī 
cilvēkā pašā.

Neatkarības atgūšana, kuru daudzi cilvēki ilgi gaidīja, radīja 
tādas politiski-ekonomiskas problēmas, kādām cilvēki nebija 
gatavi. Politiskā režīma maiņa noteica visas sabiedrības dzīves 
maiņu. Kā uzskata Krievijas psihologi S.Berezins un K.Liseckis,  
[88;10] sabiedrība nolēma dzīvot “savādāk”, bet kā tas ir – to 
neizlēma. Tika noārdīti iepriekšējie uzvedības stereotipi, apšaubīti 
iepriekšējie normatīvi un vērtību orientācijas, bet jauno izstrāde 
notika haotiski, nesistemātiski un lavīnveidīgi. Tādēļ tā laika 
pusaudžu krīzi spēcīgi padziļināja sabiedrības “vecuma krīze”. 
Jau e. eriksons [150;41] ir norādījis, ka arī vēsturiskie faktori var 
būt tie, kuri rada cilvēkā krīzes situāciju. Tas, kā cilvēks atrisina šo 
krīzi, nosaka viņa attīstību.

Pēc pirmā neatkarības perioda, ko raksturoja liels optimisms, 
tagad vairākums Latvijas iedzīvotāju ir spiests cīnīties ar skarbo 
dzīves īstenību, lai nodrošinātu minimālu iztikas līmeni. Līdz ar 
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Psihoorganiskā apļa shematisks 
attēlojums�

1 Attēls veidots, balstoties uz grāmatu [10]
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datoratkarība citu atkarību kontekstā� 

Ķīmiskā atkarība 
(alkohols, narkotikas) azartspēļu atkarība datoratkarība

Pieaug tolerance, 
nepieciešams lielāks 
vielas daudzums, lai 
izjustu labsajūtu

Pieaug likmes, arvien 
vairāk laika un naudas 
tiek patērēts pie spēļu 
automāta vai kazino

Pieaug laiks, kas tiek pavadīts 
pie datora, arvien vairāk laika 
un naudas tiek tērēts datora 
atribūtu iegādei

Slepena dzeršana vai 
lietošana

Netiek atklāts, cik 
laika pavadīts pie spēļu 
automāta, tiek slēptas 
finanses

Meli par laiku, cik pavadīts 
pie datora, slēpj patieso laiku, 
kas veltīts datoram

Atmiņas zudumi 
reibumā

Spēlējot zūd laika izjūta Nespēj kontrolēt laiku, zūd 
laika izjūta spēlējot

Domas fiksētas uz 
vielas saņemšanu un 
lietošanu

Domāšanas izmaiņas 
- kombinācijas tiek 
izspēlētas domās

Domas un emocijas tiek 
ietekmētas no procesa, kas 
noticis datorā (spēles līmenis, 
spēles stratēģija u.c.)

Paģiru sindroms, slikta 
pašsajūta otrā dienā

fizisks nespēks un 
depresija pēc spēļu zālē 
pavadītas nakts

fizisks nespēks, miegainība, 
nomāktība pēc pie datora 
pavadītas nakts

vainas sajūta un kauns 
par sastrādāto reibumā

vainas sajūta un 
kauns par finansiāliem 
zaudējumiem

vainas sajūta un kauns par 
nespēju pārtraukt spēli vai 
izklaidi internetā

Morālā degradācija, 
netiek pildīti solījumi 
un apņemšanās, cieš 
ģimene, darbs, draugi

Ignorē saistības, 
solījumu nepildīšana, 
parādu neatdošana, 
sekas attiecībās ar 
ģimeni, draugiem

zūd interese par ģimeni, 
draugiem, pirmajā vietā 
dators. Darba vai skolas laiku 
izmanto datoram

fiziski traucējumi 
no ķīmiskās vielas 
iedarbības, traumas 
reibumā

fiziskas traumas un 
draudi no parādu 
piedzinējiem.

fiziski traucējumi - acs 
sausums, muguras muskuļu 
saspringums, migrēna, miega 
traucējumi

Depresija, domas par 
pašnāvību, baiļu sajūta

Depresija, domas par 
pašnāvību, baiļu sajūta

Depresija, nespēja uzsākt 
mērķtiecīgu darbību, dators 
tiek izmantots, lai uzlabotu 
pašsajūtu

Meklē palīdzību un 
atveseļojas vai arī 
slimība progresē, vai- 
atkarības veida maiņa

Meklē palīdzību un 
atveseļojas vai atkarība 
progresē, vai atkarības 
veida maiņa

Meklē palīdzību, atveseļojas 
vai atkarības veida maiņa

1 psihoterapeites A.vagales salīdzinājums [5;18]psihoterapeites A.vagales salīdzinājums [5;18] 

9

ekonomiskajiem sarežģījumiem, cilvēkiem nākas pielāgoties arī 
jaunam ideoloģiskajam klimatam. Sabiedrības lielākā daļa nav 
gatava iekļauties jaunās neierastās domāšanas un rīcības apstākļos. 
Rezultātā - nevarība, apātija, savas vietas haotiska meklēšana, 
kas bieži beidzas ar izmisumu. ģimenēs ielauzusies nabadzība, 
alkoholisms, šķiršanās, vienaldzība vai cietsirdība pret bērniem. 
Ir notikusi vērtību pārorientācija, pazeminoties tām vērtībām, 
kuras jāieaudzina ģimenē. ģimenei daudzos gadījumos vairs nav 
noteicošā loma bērna audzināšanā, jo pati ģimene ir pārveidojusies. 
Pieaug psiholoģiskā, fiziskā un seksuālā vardarbība pret bērnu. Un 
tieši vardarbībā cietušie bērni bieži savas problēmas mēģina risināt 
ar apreibinātājvielu palīdzību, veidojot riska grupu.

Ar neatkarības atgūšanu Latvijā ir notikušas izmaiņas ne 
tikai politiskā un ekonomiskā sistēmā, bet arī cilvēku iespēju 
ziņā. Tagad ir daudz vieglāk piekļūt tai informācijai, kas agrāk 
tika slēpta. šīs pārmaiņas neizbēgami ietekmē tos jauniešus, 
kuri vieglāk pakļaujas masu mediju, reklāmu, vides ietekmei. No 
rietumiem nāk jauna ideoloģija un filozofija, kas jauniešiem šķiet 
interesanta. Mūzikā un televīzijā tiek reklamēts jauns attieksmes 
veids, kura augstākie ideāli ir pašizpausme, brīvība, sajūsma, 
jaunības eksperimenti. Jaunās ideoloģijas vērtības bieži ir pretrunā 
ar Latvijas sabiedrības tradicionālajām vērtībām un uzskatiem. 
Jaunieši, kuri vēlas kļūt par šīs - lielā mērā sabiedriskās saziņas 
līdzekļu radītās - kultūras sastāvdaļu, izjūt kārdinājumu citu 
lietu starpā iegādāties arī narkotikas. Kā parādīja 2002. - 2003. 
gada pētījums, narkotiku lietošana Latvijā ir salīdzinoši nesena 
parādība, kura vienlīdz spēcīgi raksturīga abiem dzimumiem, un 
kura ir vairāk izplatīta teritorijās ar augstāku urbanizācijas līmeni. 
[50;38]

Savas produkcijas tirgus paplašinājumu meklē arī alkohola un 
tabakas izstrādājumu ražotāji. Labi pārdomātā, gadu desmitiem 
slīpētā, rafinētā, bieži vien - veiksmīgi maskētā un, galvenokārt, 
vēl nesmēķējošiem, jauniem cilvēkiem domātā reklāma, panāk 
savu: smēķētāju un alkohola lietotāju skaits jauniešu vidū pieaug.

visas sabiedrībā esošās pretrunas spēcīgi atspoguļojas skolā. 
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vecāko klašu skolēniem trūkst identitātes parauga. Neatrisināto 
sabiedrības pretrunu iespaidā daudziem skolēniem uzvedībā sāk 
dominēt destruktīvas, pašdestruktīvas, agresīvas un depresīvas 
tieksmes. Daži jaunieši nostājas pret sabiedrību, daži dzīvo savā 
iedomu un grāmatu pasaulē, daži meklē atbalstu vienaudžu 
grupējumos.

Agrāk lielu daļu no sava brīvā laika jaunieši pavadīja, 
darbojoties dažādos mākslinieciskās pašdarbības ansambļos, 
sporta sekcijās, komjaunatnes kustībā. Mūsdienās šī situācija 
ir mainījusies. Ļoti aktuāls kļūst jautājums par brīvā laika 
pavadīšanu, par pašrealizācijas iespējām. Daudzos gadījumos 
pašrealizāciju traucē negatīva pašizjūta. Tā ierobežo gan jauniešu 
sociālo, gan akadēmisko darbību, ir saistīta ar pašnāvības risku. 
Negatīva pašizjūta ietekmē gan jūtas, gan motivāciju, gan fizisko 
veselību.

Kā paši vidusskolēni saka : ̀ `galvenās mūsu izpriecas ir alkohols 
- skolā to sāk lietot jau no piektās klases̀ .̀ To veicina arī sabiedrības 
nostāja: alkohols un tabaka ir plaši pieejami, nepietiekama ir to 
reklāmas ierobežošana un antireklāma. Arī sabiedrības apziņas 
līmenis par narkotiku kaitīgumu joprojām ir samērā zems.

Pēc pēdējiem datiem skolās bez alkohola un cigaretēm ienāk 
arī citas narkotikas: marihuāna, LSD u.c. Narkomānija jauniešu 
vidū pēdējo desmit gadu laikā ir viena no galvenajām problēmām 
vairumā attīstīto valstu: šveicē, Dānijā, Austrijā, vācijā u.c. Arvien 
vairāk narkotiku lieto arī Latvijā, ir pat skolas, kurās tiek tirgotas 
narkotiskās vielas. eSPAD (eiropas skolu pētījuma projekts par 
alkoholu un citām narkotikām, kurā 1995.gadā piedalījās 26 valstis, 
1999. gadā - 30 valstis un 2003. gadā - 35 valstis) pētījumu rezultātu 
analīze parādīja bīstamu tendenci – Latvijas skolēnu vidū atkarību 
izraisošo vielu izplatība ir nostabilizējusies. īpaši satraucoši 
ir fakti, ka legālo narkotiku lietošanas ziņā 15-16 gadus veco 
skolēnu vidū strauji pieaug vielu lietošanas intensitāte, ka skolēnu 
vidū samazinās kā legālo, tā nelegālo narkotiku mēģināšanas un 
regulāras lietošanas uzsākšanas vecums. [38;61] 
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nodarboties ar sportu sava prieka pēc. Jauniešiem ir ļoti svarīgi 
mācīties zaudēt, pārdzīvot neveiksmes un grūtības. Pēdējo ļoti labi 
iemāca sportiskos tūrisma pārgājienos. zināma trenētība grūtību, 
neveiksmju un zaudējumu pārvarēšanā, ievērojami samazina 
iespēju izvēlēties narkotiskās vielas. Arī televīzijai varētu būt 
būtiska loma dažu vardarbīgu filmu vietā mācot, kā cilvēkam 
saglabāt savu iekšējo harmoniju un kā pārvarēt ikdienas spriedzi. 
Būtu nepieciešamas filmas par veselīgām ģimenes attiecībām, 
par konfliktu risināšanas veidiem nevardarbīgā ceļā. Jo jaunieši 
meklē ar ko identificēties. šādus īsus sižetiņus varētu sniegt arī 
reklāmas veidā pa vidu filmām, reklamējot veselīgu dzīvesveidu.  
Jaunieši, nezinādami, kā pārvarēt iekšējo diskomfortu, mācās no 
saviem vecākiem, kuriem bieži alkohola lietošana un smēķēšana 
ir ikdienas nodarbes. Tādēļ viņi izvēlas adiktīvu uzvedību, lai 
gan apzinās, ka bojā savu veselību. viņi vienkārši nezina citus 
veidus. Liela nozīme ir arī veselības mācības stundām skolā. Taču 
tās nav visās skolās un ne visi skolēni izvēlas tās apmeklēt.  Lai 
mazinātu adiktīvu uzvedību kā pēctraumas stresa izpausmi, ir 
nepieciešami krīžu centri, kuros speciālisti palīdzētu cilvēkam 
atrisināt krīzi konstruktīvā ceļā, nevis meklējot palīdzību 
narkotikās. cīņa ar spēcīgo narkotiku lietošanu jāsāk ar cīņu pret 
legālo narkotiku lietošanu, jo tieši nikotīns rada vēlmi  uzsmēķēt 
kaut kò `stiprākù .̀�

1 Ar pilnu pētījuma aprakstu var iepazīties S. Jirgenas grāmatā [29]Ar pilnu pētījuma aprakstu var iepazīties S. Jirgenas grāmatā [29] 




