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Pētījuma vieta: Latvija

Mērķa grupa: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem

Metodoloģija: Tiešās intervijas respondentu dzīves vietās

Interviju veikšana: 2020.gada septembris

Izlases lielums: 1003 respondenti

Izlases veidošanas kārtība:

Stratificētā nejaušā izlase. Stratifikācijas pazīme: 

administratīvi teritoriālā. Izlase ir reprezentatīva Latvijas 

iedzīvotāju kopumam attiecīgajā vecuma grupā

Respondentu atlases princips: Nejaušā maršruta metode, pirmās dzimšanas dienas princips

Metodoloģijas apraksts
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Saistība ar personīgo ienākumu lielumu
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Vai ārkārtējās situācijas laikā Jūs vai Jūsu ģimene ir 

sniegusi palīdzību citiem (pārtikas, medikamentu 

piegādes vai finansiāla pabalsta veidā)? 
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Desmit motivācijas vērtību 

attiecību teorētiskais modelis.

https://essedunet.nsd.no/cms/topics/1/1/all.html

Vērtību struktūra



Palīdzības sniedzēju kategorijas atšķirības pēc Švarca vērtību dimensijām
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Statistiski nozīmīgi atšķirīgās palīdzības sniedzēju 
vērtības
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Ir snieguši palīdzību Covid-19 pandēmijas laikā Nav

izpalīdzīgs, atbildīgs, piedodošs, 

godīgs, uzticams, nobriedusi 

mīlestība, patiesa draudzība

Izmantoti Ilzes Dzalbes Š.Švarca terminu tulkojumi latviešu 
valodā. Avots:Filosofiskā antropoloģija: Rakstu krājums.-
1.sēj. V.Sīļa red. - Rīga: RSU, 2015. 113.-131.lpp.

sociāla vara, 

turība, ietekme, 

sabiedriskā tēla 

saglabāšana, 

sociālā atzīšana

paklausīgs, 

pašdisciplinēts, 

pieklājīgs, ciena 

vecākus un 

cilvēkus gados

Vidējās vērtības skalā no 1-nemaz 

neatbilst līdz 6-pilnībā atbilst
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Statistiski nozīmīgi atšķirīgās palīdzības sniedzēju vērtības



Secinājumi

➢ Palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem līdzcilvēkiem ir maz izteikta

➢ Vairāk palīdzību sniedz cilvēki vecumā no 25 līdz 34 gadiem, ģimenes ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem, 
strādājošie un publiskā sektorā nodarbinātie, cilvēki ar vidēji augstiem personīgiem ienākumiem

➢ Palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem veicina:

➢ mazāka orientēšanās uz savu personīgo interešu īstenošanu, 

➢ gatavība ierobežot savas intereses, rūpējoties par citu labklājību,

➢ mazākas rūpes par savu sociālo pārākumu, statusu, prestižu vai varu pār citiem cilvēkiem,

➢ sociālo normu ievērošana.



Paldies par uzmanību!


