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Aktualitāte 

• Sabiedrības locekļu sociālā aktivitāte ir sabiedrības funkcionēšanas kvalitātes 

un attīstības rādītājs. Vērtības un sociālais atbalsts nosaka cilvēku izvēli un 

rīcību. Pārmaiņu periodā, kad sabiedrībā ir notikušas sociāli ekonomiskas 

pārmaiņas, ir aktuāli pētīt piedalīšanos sociālajās aktivitātēs, jo pārmaiņas ir 

saistītas ar vērtību pārvērtēšanu un ietekmē sociālā atbalsta sistēmas un 

netieši ietekmē arī piedalīšanos sociālajās aktivitātēs. 

 

Problēma 

• Sociālo aktivitāšu koncepts līdz šim ir plaši pētīts, taču nav pētīts saistībā ar 

Latvijas iedzīvotāju vērtībām un sociālo atbalstu. 

 

Mērķis 

• Izpētīt Latvijas iedzīvotāju piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistību ar 

vērtībām un sociālo atbalstu. 



Pētījuma jautājumi 

• Kādas sociālās aktivitātes ir raksturīgas Latvijas iedzīvotājiem? 
 

• Vai pastāv saistība starp Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos dažādās sociālajās 

aktivitātēs un vērtībām?  
 

• Vai pastāv saistība starp Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos dažādās sociālajās 

aktivitātēs un sociālo atbalstu?  
 

• Vai vērtības un sociālais atbalsts ļauj prognozēt Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos 

sociālajās aktivitātēs? Ja ļauj, tad kādas vērtības un kāds sociālais atbalsts 

vislabāk ļauj prognozēt Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos sociālajās aktivitātēs? 
 

Pētījuma papildu jautājums 

• Vai izveidotās sociālā atbalsta, piedalīšanās sociālajās aktivitātēs un vērtību 

skalas atbilst psihometriskajām prasībām un kāda ir izveidoto skalu faktoru 

struktūra? 

 



Pētījuma metode 

Dalībnieki 

• Pētījumā piedalījās Latvijas iedzīvotāji (1506 cilvēki), vecumā no 18 līdz 93 

gadiem (M = 46,77; SD = 18,40), t.sk., 

vīrieši – 37 % (n = 557)  

sievietes – 63% (n = 949) 

 

Instrumenti 

• Lai noteiktu Latvijas iedzīvotāju piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistību ar 

vērtībām un sociālo atbalstu, tika izmantoti Eiropas Vērtību Pētījuma datu 

bāzes sekundārie dati (European Values Survey (EVS), 2008).  

Procedūra 

• Pētījumā veikta sekundāro datu analīze. Dati tika iegūti 47 valstīs laika posmā 

no 01.06.2008 līdz 30.10.2008. Pētījumam tika izmantoti Latvijā iegūtie dati. 
 

Datu apstrādes un analīzes metodes 

• Aprakstošā statistika, Pīrsona korelācijas koeficients, Kronbaha α, regresiju 

analīze, reakcijas un diskriminācijas indeksi, komponentu analīze ar varimaks 

rotāciju. 

 



Teorētiskais pārskats 

Sociālās aktivitātes 

 

• Sociālās aktivitātes – iesaistīšanās darbība grupas vai sabiedrības dzīvē 

(Sourina, 1991). 

 

• Sociālās aktivitātes – sociāli orientēts indivīdu resursu atbalsts; aktivitāšu 

rezultāts sociālajai videi (Bukov, Maas,& Lampert, 2002). 

 



Taksonomijas modelis (Levasseur, Richard, Gauvin,& Raymond, 2010) 

 



Teorētiskais pārskats 

Vērtības 

Vērtības – abstrakti mērķi, kas kalpo par vadošajiem principiem cilvēku 

dzīvē (Schwartz, 1992). 
 

 

Vērtību desmit pamatvērtības (Schwartz, 1992): 

• labvēlība 

• tradīcijas 

• konformitāte 

• drošība 

• vara 

• sasniegumi 

• hedonisms 

• stimulācija 

• pašrealizācija 

• universālisms 



 Švarca desmit vērtību modelis (Schwartz, 1992, 1994) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teorētiskais pārskats 

Sociālais atbalsts 
 

• Sociālais atbalsts – neformāls sociālais tīkls, kas indivīdam sniedz 

emocionālas rūpes vai empātiju, praktisku palīdzību, neformālu atbalstu 

vai novērtējumu (Etzion, 1984). 

 

• Sociālais atbalsts – subjektīvā piederības sajūta indivīdam, ka viņš tiek 

mīlēts, cienīts, novērtēts un vajadzīgs pats, nevis dēļ tā, ko viņš var izdarīt 

citu labā (Pender, 1996). 



Teorētiskais pārskats 

Sociālais atbalsts 
 

Lai raksturotu sociālā atbalsta pazīmes, tiek lietotas četras kategorijas 

(House, 1981; Cummings et al., 2014):  
 

• Instrumentālais atbalsts - materiālas palīdzības un pakalpojumu 

nodrošināšana, ietver materiālu medicīnisku un finansiālu palīdzību.  

 

• Emocionālais atbalsts – empātijas, mīlestības, uzticības un rūpju 

sniegšana, galvenokārt to sniedz ģimene un draugi.  

 

• Informatīvais atbalsts (padoma, ieteikumu un informācijas sniegšana) – 

persona var izmantot problēmu risināšanā.  

 

• Vērtējošs atbalsts – informācijas nodrošināšana personai pašnovērtēšanas 

nolūkos ir atgriezeniskās saites sniegšana. 



Pētījuma rezultāti 

   Komponentu analīzes 

rezultāti ar varimaks 

rotāciju Latvijas iedzīvotāju 

vērtībām 

 

    

   Vērtību izpētei sākotnēji tika 

atlasīti 82 jautājumi, datu 

apstrādes rezultātā jautājumu 

skaits tika samazināts līdz 27 

un tika izveidotas piecas 

skalas. 

 

 

 



Pētījuma rezultāti 

    

 

 



Pētījuma rezultāti 

Komponentu analīzes 

rezultāti ar varimaks 

rotāciju Latvijas 

iedzīvotāju sociālajam 

atbalstam 

 

Sociālā atbalsta izpētei tika 

izvēlēti 32 jautājumi, datu 

apstrādes rezultātā jautājumu 

skaits tika samazināts līdz 27 

un tika izveidotas piecas 

skalas. 

 

 

 



Pētījuma rezultāti 

    

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs 

 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs novērtēšanai tika atlasīti EVS aptaujas 

jautājumi. Tika izveidotas trīs skalas, kas sastāvēja no 5, 4 un 3 jautājumiem, 

taču ņemot vērā skalu zemos uzticamības rādītājus (α = 0,561, α = 0,481 un 

α = 0,561), tika pieņemts lēmums neveidot un neanalizēt skalu sakarības ar 

vērtību un sociālā atbalsta skalām, bet gan pētīt katra sociālo aktivitāšu 

rādītāja sakarības atsevišķi. 

 



Pētījuma rezultāti 

Latvijas iedzīvotāju raksturīgās sociālās aktivitātes 

 

 



Latvijas iedzīvotāju vērtību, sociālā atbalsta un sociālo aktivitāšu mērījumu 

Pīrsona korelācijas koeficienti 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Pastāv pozitīva sakarība starp brīvprātīgo darbu invalīdu, vecu vai trūcīgu 

cilvēku sociālajā aprūpē un: 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 
 

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs reliģiskās vai baznīcas organizācijās pozitīvi korelē ar: 

• Drošību darbā; 

• Sociālo, materiālo drošību ģimenē; 

• Labvēlību ģimenē; 

• Uzticēšanos valsts pārvaldes sistēmai (izglītības, tieslietu, veselības sistēmai, 

armijai, policijai); 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei); 

• Atbildību par slimiem, veciem, trūcīgiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs izglītības, mākslas, mūzikas vai kultūras jomā pozitīvi ir 

saistīts ar: 

• Drošību darbā; 

• Sasniegumiem darbā; 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei); 

• Atbildību par slimiem, veciem, trūcīgiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs arodbiedrībās ir pozitīvi saistīts ar: 

• Drošību darbā; 

• Sasniegumiem darbā; 

• Konformitāti ģimenē; 

• Sociālo, materiālo drošību ģimenē; 

• Labvēlību ģimenē; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei). 

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs politiskajās partijās vai grupās pozitīvi korelē ar: 

• Sasniegumiem darbā; 

• Konformitāti ģimenē; 

• Uzticēšanās valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 

 

Brīvprātīgais darbs politiskajās partijās vai grupās negatīvi korelē ar 

• Sociālo, materiālo drošību ģimenē. 

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs kultūras pieminekļu aizsardzības, vides, ekoloģijas, 

dzīvnieku tiesību jomā ir pozitīvi saistīts ar: 

• Uzticēšanos valsts pārvaldes sistēmai (izglītības, tieslietu, veselības sistēmai, 

armijai, policijai); 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei); 

• Uzticēšanos valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs profesionālajās asociācijās ir pozitīvi saistīts ar: 

• Drošību darbā; 

• Sasniegumiem darbā; 

• Konformitāti ģimenē. 

 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs jauniešu organizācijās pozitīvi korelē ar: 

• Drošību darbā; 

• Sasniegumiem darbā; 

• Konformitāti ģimenē; 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei); 

• Uzticēšanās valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs sporta vai atpūtas jomā pozitīvi saistīts ar: 

• Drošību darbā; 

• Sasniegumiem darbā; 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei); 

• Uzticēšanās valdībai, politiskajām partijām, Saeimai. 

 



Pētījuma rezultāti 

Piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu 
 

 

Brīvprātīgais darbs sieviešu apvienībās pozitīvi korelē ar: 

• Sasniegumiem darbā; 

• Atbildību par citiem cilvēkiem; 

• Uzticēšanos valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei); 

• Atbildību par slimiem, veciem, trūcīgiem cilvēkiem. 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu reliģiskās vai baznīcas organizācijās vislabāk ļauj prognozēt  

“Uzticēšanās valsts pārvaldes sistēmai (izglītības, tieslietu, veselības sistēmai, 

armijai, policijai)” un “Labvēlība ģimenē”. 

 

Brīvprātīgais darbs reliģiskās vai baznīcas organizācijās regresiju analīze ar 

vērtību un sociālā atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu izglītības, mākslas, mūzikas vai kultūras jomā  vislabāk ļauj 

prognozēt “Uzticēšanās valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, 

arodbiedrībai, presei)”. 

 

Brīvprātīgais darbs izglītības, mākslas, mūzikas vai kultūras jomā regresiju 

analīze ar vērtību un sociālā atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu arodbiedrībās vislabāk ļauj prognozēt “Sociālā, materiālā 

drošība ģimenē”. 

 

 

Brīvprātīgais darbs arodbiedrībās regresiju analīze ar vērtību un sociālā 

atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu politiskajās partijās vai grupās vislabāk ļauj prognozēt 

“Sasniegumi darbā” un “Sociālā, materiālā drošība ģimenē”. 

 

 

Brīvprātīgais darbs politiskajās partijās vai grupās regresiju analīze ar 

vērtību un sociālā atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu kultūras pieminekļu aizsardzības, vides, ekoloģijas, dzīvnieku 

tiesību jomā vislabāk ļauj prognozēt “Uzticēšanās valsts drošības sistēmai 

(ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei)”. 

 

Brīvprātīgais darbs kultūras pieminekļu aizsardzības, vides, ekoloģijas, 

dzīvnieku tiesību jomā regresiju analīze ar vērtību un sociālā atbalsta 

mainīgajiem 

 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu profesionālajās asociācijās vislabāk ļauj prognozēt 

“Sasniegumi darbā”. 

 

Brīvprātīgais darbs profesionālajās asociācijās regresiju analīze ar vērtību 

un sociālā atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu jauniešu organizācijās vislabāk ļauj prognozēt “Uzticēšanās 

valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei)”. 

 

Brīvprātīgais darbs jauniešu organizācijās regresiju analīze ar vērtību un 

sociālā atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu sporta vai atpūtas jomā vislabāk ļauj prognozēt “Uzticēšanās 

valdībai, politiskajām partijām, Saeimai”. 

 

Brīvprātīgais darbs sporta vai atpūtas jomā regresiju analīze ar vērtību un 

sociālā atbalsta mainīgajiem 



Pētījuma rezultāti 

 

• Brīvprātīgo darbu sieviešu apvienībās vislabāk ļauj prognozēt “Uzticēšanās 

valsts drošības sistēmai (ANO, NATO, ES, arodbiedrībai, presei)” un 

“Atbildība par slimiem, veciem, trūcīgiem cilvēkiem”. 

 

Brīvprātīgais darbs sieviešu apvienībās regresiju analīze ar vērtību un 

sociālā atbalsta mainīgajiem 



Paldies par uzmanību! 


