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Projekts “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” 

(Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) tika finansēts ar Eiropas 

Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā 

administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 

atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un 

Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 

jebkuru iespējamo izlietojumu. 
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IEVADS 

Par projektu 

Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekts “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas 

valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) tika īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 

28. februārim sadarbībā starp Latvijas Bērnu labklājības tīklu un SIA “Excolo Latvia” no Latvijas, NVO 

partneriem Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) no Lietuvas, Igaunijas bērnu labklājības 

biedrību un Igaunijas uzņēmumu “Web Multishop Company OÜ”. Projekta ietvaros tika: (1) izveidota 

Baltijas jaunatnes pētnieku platforma, lai stiprinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp Baltijas 

valstīs strādājošajiem jaunatnes pētniekiem, (2) izveidota un pilotēta jauniešu labbūtības indikatoru 

sistēma, kas ļauj veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības izvērtējumu Baltijas valstīs, 

kā arī vērtēt Baltijas valstu rādītājus starptautiskā kontekstā, (3) izstrādāta jaunatnes jomai veltīta 

interneta vietne www.YouthPitStop.com, kas kalpo kā informācijas, datu un pieredzes apmaiņas punkts 

darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas veidošanā iesaistītajiem (politikas veidotājiem, jaunatnes 

pētniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem, u.c.). 

Par pētījumu 

Projekta ietvaros tika izveidota un pilotēta jauniešu labbūtības indikatoru sistēma, kas ļauj veikt regulāru, 

starptautiski salīdzināmu jauniešu labbūtības izvērtējumu Baltijas valstīs un starptautiskā salīdzinājumā. 

Izpētes metodoloģija tika balstīta citās valstīs izmantotajās pieejās jauniešu dzīves kvalitātes vērtēšanā, 

starptautisku salīdzinājumu metodoloģijās, kā arī tika adaptēta Latvijas Bērnu labklājības tīkla izstrādātā 

metodoloģija bērnu labklājības mērījumiem (Latvijas Bērnu labklājības tīkla sadarbībā ar NVO partneriem 

Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) no Lietuvas, Lapse Huvikaitse Koda (Child Advocacy 

Chamber) no Igaunijas un Stiftelsen Fyrljuset no Zviedrijas 2016.-2017. gadā kopīgi īstenots projekts 

“Bērnu labsajūta Baltijas valstīs”, ar Ziemeļvalstu Ministru padome Latvijā finansējumu). 

Izpētes mērķis bija izstrādāt jauniešu labbūtības (well-being) indikatoru modeli, kurš ļautu īstenot 

regulārus salīdzinošus mērījumus par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs, tai skaitā arī starptautiskā 

salīdzinājumā. Šādu apkopojumu rezultāti sniedz iespēju veidot pierādījumos balstītu bērnu, jaunatnes 

un ģimeņu atbalsta politiku. Jauniešu un bērnu labsajūtas un labklājības mērījumi, indikatori un 

monitoringi ir pasaulē plaši izmantota prakse dzīves kvalitātes vērtēšanai. Visbiežāk šādi pētījumi iekļauj 

vai nu tikai statistikas datus vai pašnovērtējumus, retāk abu šo rādītāju kombināciju. Tādēļ šī pētījuma 

pieeja bija veidot un pilotēt tādu indikatoru modeli, kurš iekļauj kā objektīvos (statistika), tā subjektīvos 

(pašnovērtējumi) rādītājus, un analizēt tos savstarpējās korelācijās, kontekstuāli. Tādēļ pētījuma 

metodoloģija iekļāva dažādas pētnieciskās metodes: (1) statistikas datu apkopošana (Eurostat, 

Eurofound, ANO, OECD, u.c.), (2) jauniešu (vecuma grupā 15-25) kvantitatīvas aptaujas Latvijā 

(aptaujāto skaits – 1005), Igaunijā (485) un Lietuvā (887), (3) fokusgrupu diskusijas ar jauniešiem Latvijā, 

Igaunijā un Lietuvā, (4) ekspertu viedokļu un vērtējumu apkopošana par monitoringā iekļaujamajiem 

indikatoriem, (5) ārvalstu pieredzes apkopošana. Projekta ietvaros katrai izmantotajai pētnieciskajai 

metodei sagatavoti atsevišķi nodevumi (tie pieejami mājas lapā www.YouthPitStop.Com sadaļā 

http://www.youthpitstop.com/
http://www.youthpitstop.com/
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“Metodoloģija”). Šajā ziņojumā sniegts analītisks pārskats par būtiskākajiem secinājumiem un indikatoru 

modelī iekļautajiem rādītājiem. 

Kopējais objektīvo un subjektīvo indikatoru skaits modelī ir 143. Ērtākai indikatoru analīzei un 

izmantošanai tie tika grupēti astoņās tematiskajās grupās: vispārīgi rādītāji, izglītība & apmācības, 

ģimene & vienaudži, materiālā & sociālā labklājība, mājoklis & vide, nodarbinātība & uzņēmējdarbība, 

līdzdalība, veselība & riska uzvedība. Katrā no tematiskajām grupām iekļauti konkrēto jomu raksturojoši 

statistikas dati un jauniešu labbūtību raksturojoši subjektīvie pašnovērtējumi no kvantitatīvajām aptaujām 

(gan šī projekta ietvaros īstenotajām, gan citu starptautisku izvērtējumu ietvaros īstenotajām). Indikatoru 

modelī apkopoti jaunākie pieejamie dati par situāciju uz 2018. gada 1. decembri. Plānots, ka reizi gadā 

indikatori tiks atjaunoti (ja pieejami) un tiks publicēti projekta ietvaros izstrādātajā mājas lapā 

www.YouthPitStop.Com sadaļā “Dzīves kvalitāte”. 

Par projekta partneriem 

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir nevalstiska organizācija, kas dibināta Latvijā 2014. gadā ar mērķi 

līdzdarboties sabiedrības viedokļa un politikas veidošanā, lai uzlabotu bērnu labklājības un tiesību 

situāciju Latvijā. 

 http://www.bernulabklajiba.lv/ 

 https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/ 
 

SIA “Excolo Latvia” ir Latvijā dibināts uzņēmums, kas īsteno sociālekonomiskos pētījumus un projektus 

tādās jomās kā izglītība, jaunatne, kultūra un radošās industrijas, reģionālā attīstība u.c., sadarbojoties ar 

valsts un pašvaldību iestādēm. 

 

Ziburio Fondas ir nevalstiska organizācija, kas dibināta Lietuvā 2014. gadā un kuras pamatdarbība ir 

sniegt atbalstu un palīdzību bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un viņu aprūpētājiem, vecākiem, 

kas adoptējuši bērnu, un citiem ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras izskata iespēju kļūt par 

audžuvecākiem vai adoptēt bērnu. 

 http://ziburio-fondas.lt/ 

 https://www.facebook.com/ziburiofondas/ 
 

Igaunijas Bērnu labklājības savienība ir dibināta 1988. gadā un visvecākā un lielākā bezpeļņas 

aizstāvības organizācija Igaunijā, kas palīdz nodrošināt bērnu tiesības un veidot bērniem draudzīgu 

sabiedrību. 

 https://www.lastekaitseliit.ee 

 https://www.facebook.com/Lastekaitseliit/ 
 

Web Multishop Company ir Igaunijas IT uzņēmums, kas specializējas mūsdienīgu tīmekļa platformu un 

mājaslapu izstrādē. 

 http://www.webmultishop.com/ 

 

http://www.youthpitstop.com/
http://www.bernulabklajiba.lv/
https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/
http://ziburio-fondas.lt/
https://www.facebook.com/ziburiofondas/
https://www.lastekaitseliit.ee/
https://www.facebook.com/Lastekaitseliit/
http://www.webmultishop.com/
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BŪTISKĀKIE JAUNIEŠU LABBŪTĪBAS RĀDĪTĀJI 

Šajā nodaļā tiek sniegts aprakstošs pārskats par projekta ietvaros apkopotajiem jauniešu 

labbūtību raksturojošiem rādītājiem astoņās tematiskajās sadaļās. Tekstuāli aprakstīti dati par 

Baltijas valstu rādītājiem un to salīdzinājumu ar ES vidējiem rādītājiem, bet katras apakšsadaļas 

indikatoru tabulā, kur pieejams, iekļauti arī konkrētā indikatora augstākie un zemākie rādītāji 

starptautiski. 

Vispārīgi rādītāji 

 Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas tautas attīstības indeksa (iekļauj tādus rādītājus kā 

paredzamais mūža ilgums no dzimšanas brīža, izglītības līmenis, reālais iekšzemes 

kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju) visas trīs Baltijas valstis iekļaujas to valstu 

grupā, kuras raksturo augsts attīstības rādītājs. Nedaudz augstāks ir Igaunijas, zemāks 

– Latvijas rādītājs. 189 valstu vidū Igaunijai ir 30. vieta ranžējumā, Latvijai 43. vieta, bet 

Lietuvai 36. vieta. 

 Arī Eiropas jaunatnes foruma veidotajā Jaunatnes progresa indeksā (iekļauj 12 

tematiskās sadaļas ar kopumā 60 dažādiem indikatoriem) Igaunijai ir par pārējām 

Baltijas valstīm labāks rādītājs – 102 valstu vidū 22. vieta ranžējumā. Šajā rādītājā 

zemāks ir Lietuvas rādītājs (35. vieta). 

 Vērtējot demogrāfiskā aspektā, visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju struktūra ir līdzīga – 

15-24 gadīgo iedzīvotāju īpatsvars ir 10%-12%, kamēr 60 un vairāk gadu veco 

iedzīvotāju ir 25%-26%. Iedzīvotāju mediānais vecums 42-43 gadi. Visu trīs Baltijas 

valstu attiecīgie rādītāji ir aptuveni ES valstu vidējā līmenī. 

 Tai pat laikā Latvijā un Lietuvā ir nedaudz augstāks summārais dzimstības rādītājs (1,7, 

kamēr Igaunijā 1,6), kurš visām trim Baltijas valstīm ir vidējā ES rādītāja līmenī. 

 Tomēr paredzamais mūža ilgums Igaunijā ir lielāks – 78 gadi, kamēr Latvijā un Lietuvā 

75 gadi. Šī rādītāja aspektā visu trīs valstu situācija ir sliktāka nekā ES vidēji (81 gads). 

 15-24 gadīgo vecuma grupā visās trīs valstīs joprojām ir augsts emigrācijas apjoms – uz 

katriem 1 000 iedzīvotājiem šajā vecuma grupā no Igaunijas emigrē 14, Latvijā 17, bet 

Lietuvā 30 jauniešu. 

 Subjektīvie apmierinātības ar dzīvi rādītāji visās valstīs ir augsti – salīdzinoši 

vispozitīvākos vērtējumus savai dzīvei sniedz Lietuvas jaunieši, savukārt uz savu 

nākotni optimistiskāk raugās igauņu jaunieši (un tas ir augstākais rādītājs ES valstu 

vidū). Apmierinātības ar esošo dzīvi rādītāji visās Baltijas valstīs ir aptuveni vidējā ES 

valstu līmenī, savukārt skats uz nākotni Baltijas jauniešiem ir izteikti pozitīvāks nekā ES 

vidēji. 
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Izglītība un apmācības 

 20-24 gadīgo iedzīvotāju vidū Baltijas valstīs ne mazāk kā 85% ir ar vidējo vai augstāko 

izglītību. Visaugstākais šis rādītājs ir Lietuvā, kur 91% šīs vecuma grupas iedzīvotāju ir 

vidējā vai augstākā izglītība. Salīdzinoši zemāks šis rādītājs ir Igaunijā (85%). Visās trīs 

Baltijas valstīs rādītājs ir augstāks nekā ES vidēji (83%). 

 Labāki rādītāji nekā ES vidēji Baltijas valstīm ir arī priekšlaicīgi mācības pametušo 

īpatsvarā 18-24 gadīgo vidū. Ja ES vidēji tie ir 11%, tad Lietuvā 5%, Latvijā 9%, Igaunijā 

11%. 

 Atšķirīgi ir Baltijas valstu rādītāji skolēnu sekmju aspektā, kur Igaunijas rādītāji ir izteikti 

labāki nekā pārējām abām valstīm. Igaunijā tikai 5% 15-gadīgo skolēnu ir sliktas sekmes 

matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs (un tas ir labākais rādītājs iekļauto valstu vidū), 

kamēr 20% ir labas sekmes vismaz vienā no šiem trim priekšmetiem. Latvijas un 

Lietuvas rādītāji ir daudz sliktāki – sliktas sekmes visos trīs priekšmetos ir 11% Latvijā 

un 15% Lietuvā, bet labas sekmes vismaz vienā no trim – 8% Latvijā un 10% Lietuvā. 

 Subjektīvajā pašnovērtējumā par savu iegūto vai iegūstamo izglītību Baltijas valstu 

jaunieši gan ir izteikti optimistiski, un nedaudz kritiskāks vērtējums ir tikai Latvijas 

jauniešu vidū (kurš gan vienalga ir ES valstu vidējā rādītāja līmenī). 

 Tai pat laikā visās trīs Baltijas valstīs augstāks nekā ES valstu vidējais ir rādītājs par 

regulāri aizskarto un pazemoto 15-gadīgo skolēnu īpatsvaru. ES vidēji tādu ir 9%, kamēr 

Igaunijā un Lietuvā 10%, bet Latvijā pat 18% (un tas ir augstākais rādītājs iekļauto valstu 

vidū). 

 Lai gan kopumā subjektīvais apmierinātības ar izglītību rādītājs ir augsts, tomēr 

kritiskāki ir vērtējumi par iespējām iegūt tieši tādu izglītību, kā vēlētos paši jaunieši – 

Igaunijā 86% jauniešu ir apmierināti ar pieejamajām iespējām, bet Latvijā šis rādītājs ir 

70% un Lietuvā tikai 63%. Līdzīgi – salīdzinoši kritiski ir arī jauniešu vērtējumi par 

iespējām pilnveidoties, apmeklēt dažādus kursus, apmācības, seminārus – Igaunijā 

pozitīvus vērtējumus sniedz 66%, Latvijā 68%, Lietuvā tikai 52%. 
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Ģimene un vienaudži 

 ES vidēji 85% jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem dzīvo kopā ar vecākiem, bet 

Baltijas valstīs šis rādītājs ir zemāks – Latvijā 83%, Lietuvā 81%, Igaunijā 78%. Vidējais 

vecums, kad jaunieši uzsāk patstāvīgu dzīvi Latvijā ir 27 gadi, Lietuvā 26 gadi, Igaunijā 

23 gadi. 

 Pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums salīdzinoši augstāks ir Igaunijā – 32 gadi 

vīriešiem, 30 gadi sievietēm. Lietuvā šis rādītājs ir starp Baltijas valstīm zemākais – 

vīriešiem 30 gadi, sievietēm 28 gadi. 

 Visās trīs Baltijas valstīs augsts ir šķirto laulību īpatsvars. Uz katrām 100 laulībām 

Igaunijā ir 51, Latvijā 47, Lietuvā 42 šķirtas laulības. 

 Atšķirīga ir Baltijas valstu situācija ārpus laulības dzimušo bērnu aspektā. Ja ES vidēji 

43% bērnu dzimst ārpus laulības, tad Igaunijā šis rādītājs ir 56%, Latvijā 41%, bet 

Lietuvā 27%. 

 Tai pat laikā subjektīvie pašnovērtējumi par apmierinātību ar savu ģimenes dzīvi Baltijas 

valstīs ir izteikti augstāki nekā ES vidēji (visbiežāk pozitīvie vērtējumi sniegti Lietuvā). 

 Tomēr ne visi jaunieši ir apmierināti ar savām iespējām pavadīt laiku kopā ar ģimeni – 

Igaunijā pozitīvus vērtējumus sniedz 79% jauniešu, Lietuvā 78%, bet Latvijā 75%. 

 Vēl zemāki ir vērtējumi par iespējām atrast domubiedrus – Igaunijā savas iespējas 

pozitīvi vērtē 67% jauniešu, Latvijā 75%, bet Lietuvā tikai 54%. 

 ES valstīs vidēji 19% jauniešu novērtē, ka viņiem ir grūti tikt galā ar nopietnām 

problēmām savā dzīvē. Igaunijas un Latvijas rādītāji (17% un 18%) ir līdzīgi vidējam ES 

rādītājam, savukārt Lietuvas rādītājs ir izteikt augstāks (23%). 

 Tai pat laikā atšķirīgi ir jaunieši vērtējumi par to, vai paiet ilgs laiks pēc neveiksmēm, līdz 

dzīve atgriežas normālās sliedēs. Ja Igaunijā tikai 9% jauniešu novērtē, ka tas prasa ilgu 

laiku, tad Latvijā 17% un Lietuvā pat 20%. ES vidējais rādītājs ir 18%, un šādā aspektā 

Igaunijas rādītājs ir izteikti pozitīvāks, bet Lietuvas nedaudz negatīvāks. 

 Savas iespējas saņemt palīdzību sarežģītās, problemātiskās situācijās pozitīvi vērtē 

63% lietuviešu, 64% latviešu un 76% igauņu jauniešu. 
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Materiālā un sociālā labklājība 

 Visas trīs Baltijas valstis raksturo augstāks nekā ES vidēji ienākumu nevienlīdzības 

rādītājs. Augstākais tas ir Lietuvai, zemākais Igaunijai. 

 Igaunijā un Latvijā aptuveni katrs ceturtais jaunietis ir pakļauts nabadzības vai sociālās 

atstumtības riskam, un katrs piektais - nabadzības riskam. 

 Ja ES vidēji 13% 18-24 gadīgo jauniešu novērtē, ka viņu mājsaimniecībām ir grūtības 

"savilkt kopā galus", tad Baltijas valstīs šādu jauniešu īpatsvars ir zemāks – Latvijā un 

Lietuvā 8%, Igaunijā 6%. 

 Latvijā 13% 18-24 gadīgo jauniešu ir bijuši komunālo maksājumu parādi un 12% parādi, 

kas saistīti ar neoficiāliem aizņēmumiem no draugiem vai radiem. Baltijas valstu vidū tie 

ir augstākie rādītāji, kā arī tie ir izteikti augstāki rādītāji nekā ES valstīs vidēji. 

 Latvijā un Igaunijā aptuveni katrs desmitais jaunietis novērtējis, ka nevar atļauties 

iegādāties jaunu apģērbu (un tas ir ES valstu vidējā rādītāja līmenī), bet Lietuvā – katrs 

ceturtais. 

 Apmierinātības ar savu pašreizējo dzīves līmeni rādītāji visās trīs Baltijas valstīs ir 

nedaudz zemāki nekā ES valstīs vidēji. Tai pat laikā ļoti atšķirīgi ir jauniešu vērtējumi par 

apmierinātību ar saviem ienākumiem – ja Igaunijā 67% ir apmierināti, tad Latvijā 52% un 

Lietuvā tikai 27%. Ar šiem rādītājiem korelē arī jauniešu vērtējumi par iespējām dzīvē 

gūt finansiālos panākumus – Igaunijā par to pārliecināti 72% jauniešu, Latvijā 59%, bet 

Lietuvā tikai 53%. 

 Augstāk tiek vērtētas savas iespējas sasniegt panākumus dzīvē kopumā – Igaunijā 80% 

pozitīvo vērtējumu, Latvijā 76%, Lietuvā 67%. 

 Interesanti, ka šiem rādītājiem nav tiešas korelācijas ar jauniešu bažām par saviem 

ienākumiem vecumdienās – Lietuvā jaunieši par to bažījas salīdzinoši vismazāk (lai gan 

savu esošo situāciju un nākotnes iespējas vērtē viskritiskāk). Salīdzinoši visbažīgākie 

šādā aspektā ir Latvijas jaunieši (un Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurš šis 

rādītājs ir virs ES vidējā). 

 Visās trīs Baltijas valstīs izteikti augsts ir to jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka 

sabiedrībā ir saspīlētas attiecības starp dažādām sabiedrības grupām. Starp 

nabadzīgiem un bagātiem cilvēkiem spriedzi visvairāk izjūt jaunieši Lietuvā, starp 

etniskajām grupām Igaunijā, starp atšķirīgu seksuālo orientāciju grupām – arī Igaunijā. 

Pie tam – šie rādītāji ir augstāki nekā ES vidēji. Tai pat laikā Lietuvā ir izteikti zemāks 

nekā ES vidēji rādītājs jauniešu vērtējumam par spriedzi starp dažādām etniskajām 

grupām, bet Latvijā nedaudz zemāks nekā ES vidēji vērtējums par spriedzi starp 

atšķirīgu seksuālo orientāciju grupām. 
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Mājoklis un vide 

 Ja ES valstīs vidēji 7% jauniešu dzīvo ļoti sliktos sadzīves apstākļos (pārapdzīvotība, 

tekošs jumts, nav vannas/dušas, nav tualetes, pārāk tumšs mājoklis), tad Latvijas 

rādītājs ir viens no augstākajiem ES – katrs ceturtais jaunietis dzīvo šādos sliktos 

apstākļos. Lietuvas rādītājs ir 13%, bet Igaunijas 6%. 

 Tas sasaucas arī ar pašu jauniešu vērtējumu par savu mājokli – Latvijā tas ir salīdzinoši 

zemākais starp Baltijas valstīm, savukārt Igaunijā un Lietuvā tas ir arī zemāks nekā ES 

vidēji. 

 Par to, ka mājoklis par pārāk šaurs, norāda katrs trešais jaunietis Latvijā, katrs ceturtais 

Lietuvā, un 28% Igaunijā. 

 Ar savu apkaimi kā vietu dzīvošanai gan apmierināti ir visu trīs valstu jaunieši, 

visizteiktāk Lietuvas. Pie tam – visu trīs valstu rādītāji ir augstāki nekā ES vidējie 

indikatori. 

 Tai pat laikā salīdzinoši liels ir to jauniešu īpatsvars, kuri savu pašvaldību nevērtē kā 

jauniešiem draudzīgu. Latvijā kā jauniešiem draudzīgu savu pašvaldību vērtē 72%, 

Igaunijā 62%, bet Lietuvā tikai 51%. 

 Tāpat salīdzinoši zemi ir jauniešu vērtējumi par personīgo drošību savā apkaimē pēc 

tumsas iestāšanās. Ja ES valstīs vidēji 72% jauniešu jūtas droši diennakts tumšajā laikā 

savā apkaimē, tad Igaunijā 65%, Lietuvā 59%, bet Latvijā tikai 54%. 

 Igaunijā un Latvijā kopumā 81%-82% jauniešu jūtas apmierināti ar savu personīgo 

drošību internetā, kamēr Lietuvā šis rādītājs ir izteikti zemāks (58%). 

 Tai pat laikā Latvijā 12% jauniešu novērtē, ka ir piedzīvojkuši aizsakršanu internetā. 

Lietuvā šis rādītājs ir tikai 3%, bet Igaunijā 0%. 
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Nodarbinātība un uzņēmējdarbība 

 Nodarbināto 15-24 gadīgo jauniešu īpatsvars Igaunijā ir lielāks (41%) nekā ES vidēji 

(35%), bet Latvijā un Lietuvā – zemāks (attiecīgi 33% un 30%). 

 Savukārt jauniešu bezdarba rādītājs Igaunijā un Lietuvā ir izteikti zemāks nekā ES vidēji 

(12%-13% un 17%), kamēr Latvijā – ES vidējā līmenī (17%). 

 Tādu jauniešu, kuri nestrādā un nemācās (NEET jaunieši), īpatsvars Baltijas valstīs ir 

aptuveni līdzīgs – Lietuvā un Igaunijā 9%, Latvijā 10%, un tas ir nedaudz mazāk nekā 

ES vidēji (11%). 

 Ar savu esošo darbu Igaunijas un Latvijas jaunieši ir izteikti apmierināti, kamēr Lietuvas 

jauniešu vērtējumi ir zemāki nekā ES valstīs vidēji. 

 Tai pat laikā atšķirīgi katrā no Baltijas valstīm jaunieši vērtē savas iespējas 

nodarbinātības un uzņēmējdarbības aspektā. Vispozitīvāk savas iespējas vērtē jaunieši 

Igaunijā, bet izteikti negatīvāk jaunieši Lietuvā. Īpaši kritiski ir jauniešu vērtējumi par 

iespējām nodarboties ar uzņēmējdarbību – to, ka viņiem ir šādas iepējas, novērtē 46% 

igauņu, 35% latviešu un tikai 20% lietuviešu. Tāpat salīdzinoši kritiski tiek vērtētas arī 

iespējas atrast tādu darbu, kas pašiem patīk – par to optimistiski ir 60% jauniešu 

Igaunijā, 48% Latvijā un tikai 36% Lietuvā. 

 Salīdzinoši pozitīvāk tiek vērtētas iespējas izvēlēties profesiju/nodarbošanos, kura 

pašam patīk – to pozitīvi vērtē 73% igauņu, 67% latviešu, 62% lietuviešu jaunieši. 
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Līdzdalība 

 Vērtējot savas iespējas piedalīties dažādās sabiedriskās un brīvā laika aktivitātēs, 

jaunieši Igaunijā sniedz izteikti pozitīvākus vērtējumus, bet Lietuvā – izteikti kritiskākus. 

Visās trīs valstīs salīdzinoši pozitīvāki ir jauniešu vērtējumi par iespējām apmeklēt 

kultūras un izklaides pasākumus, pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām vēlmēm, iespējām 

nodarboties ar sev tīkamiem vaļaspriekiem, veikt brīvprātīgo darbu. 

 Savukārt kritiski tiek vērtētas iespējas iesaistīties politisko organizāciju un partiju 

darbībā, ietekmēt savas pašvaldības lēmumus, kā arī ietekmēt lēmumus savā skolā vai 

augstskolā. 

 Igaunijā jaunieši bijuši izteikti pozitīvāk vērtējoši arī par iespējām iesaistīties 

amatiermākslas kolektīvos, veikt brīvprātīgo darbu, brīvi paust savu viedokli un 

vērtējumu. 

 Visu trīs valstu jaunieši ir aktīvi kultūras un izklaides pasākumu apmeklētāji, interešu 

pulciņu un klubu apmeklētāji, piedalījušies skolas vai augstskolas pasākumus, ceļojuši 

savā valstī un ārvalstīs, kā arī piedalījušies kursos, semināros, apmācībās. 

 Savukārt salīdzinoši retāk jaunieši piedalās politiskajās partijās, jauniešu centros un 

klubos, jauniešu domēs, projektu konkursos. 

 Lai gan dati liecina, ka jaunieši ir aktīvi dažādās aktivitātēs, tomēr vienlaikus liela daļa 

jauniešu arī tomēr novērtē, ka viņiem reti ir laiks darīt to, ko patiešām vēlas – Igaunijā 

šādu vērtējumu snieguši 17% jauniešu, bet Latvijā un Lietuvā pat 38%-39%, kas ir 

izteikti kritiskāks vērtējums, nekā ES valstīs vidēji (32%). 

 Tāpat dati liecina, ka Igaunijā un Lietuvā ir augsts to jauniešu īpatsvars (attiecīgi 35% un 

45%), kuri novērtē, ka viņiem ir grūtības piekļūt kino, teātrim, kultūras centram fiziskās 

pieejamības, finanšu resursu vai citu iemeslu dēļ. Latvijā šis rādītājs ir zemāks, lai gan 

arī salīdzinoši augsts (27%). 

 Dati arī liecina, ka Igaunijas un Lietuvas jaunieši ir aktīvāki nekā Latvijas jaunieši 

sabiedriski politisko jautājumu apspriešanā internetā, kā arī biežāk ir ir izmantojuši 

interneta konsultācijas vai balsošanu sabiedriskos vai politiskos jautājumos. Savukārt ar 

valsts iestādēm internetā biežāk sazinājušies jaunieši Igaunijā un Latvijā, bet izteikti 

retāk – Lietuvā. Tai pat laikā visu trīs Baltijas valstu rādītāji šādā aspektā ir augstāki 

nekā ES vidējie. 
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Veselība un riska uzvedība 

 Augstākie dzimstības rādītāji vecuma grupā 15-24 ir Latvijā – uz katrām 10 000 

sievietēm 199 dzimušo. Zemākais šis rādītājs ir Igaunijā – 142 dzimušie. 

 Tai pat laikā Igaunijā ir izteikti augsts mākslīgo abortu rādītājs – uz katrām 10 000 

sievietēm vecuma grupā 15-24 fiksēti 222 aborti, kamēr Latvijā 105, bet Lietuvā 59. 

 ES vidēji 39% jauniešu raksturīgs palielināts svars vai aptaukošanās, bet Baltijas valstīs 

šie rādītāji ir atšķirīgi – Igaunijā 44%, Latvijā 38%, kamēr Lietuvā 31%, kas ir zemākais 

rādītājs ES. 

 Vidēji ES tiek fiksētas 5 jauniešu pašnāvības uz 100 000 personu vecumā 15-19 un 9 

pašnāvības vecumā 20-24. Savukārt Lietuvā šie rādītāji ir vairākkārt lielāki – 15-19 

gadīgo vecuma grupā 14, un 20-24 gadīgo grupā 34. Arī Latvijas un Igaunijas rādītāji ir 

izteikti augstāki nekā ES vidēji, tomēr ne tik augsti. 

 To jauniešu īpatsvars, kuri smēķē visās trīs Baltijas valstīs ir nedaudz lielāks nekā ES 

vidēji, savukārt to, kuri ir lietojuši alkoholu – zemāks nekā ES vidēji. 

 Atšķirīga ir situācija ar dažādu narkotisko vielu lietošanu. Marihuānu vismaz reizi savā 

dzīvē ir pamēģinājuši 17%-18% jauniešu Latvijā un Lietuvā, bet 25% Igaunijā. Savukārt 

inhalantus vismaz reizi mūžā ir pamēģinājuši 8% lietuviešu, 13% igauņu un 18% latviešu 

jaunieši. 

 Igaunijā un Lietuvā 12% jauniešu ir spēlējuši azartspēles uz naudu, bet Latvijā šis 

rādītājs ir izteikti augstāks – 16%, un tas ir arī augstāks nekā ES vidējais rādītājs (14%). 

 Pēc pašnovērtējuma ES vidēji 30% jauniešu uzskata, ka viņiem ir ilgstošas veselības 

problēmas. Igaunijā šis rādītājs ir augstāks (35%), Latvijā 31%, bet Lietuvā 23%. 

 Tai pat laikā to jauniešu īpatsvars, kuri ir atlikuši ārsta apmeklējumu finansiālu iemeslu 

dēļ, augstāks ir Latvijā (26%), Igaunijā tādu jauniešu ir 8%, bet Lietuvā rādītājs ir 0%. Ar 

šiem rādītājiem sasaucas arī jauniešu vērtējumi par iespējām saņemt veselības aprūpes 

pakalpojumus – Igaunijā 83% jauniešu novērtē, ka viņiem ir iespējas saņemt 

pakalpojumus, Lietuvā 81%, bet Latvijā tikai 72%. 

 Jauniešu pašsajūtas novērtējumu dati liecina, ka ES vidēji 5% jauniešu regulāri jūtas 

nomākti vai nospiesti. Lietuvā šis rādītājs ir nedaudz zemāks (3%), bet Igaunijā un 

Latvijā – augstāks (7% un 11%). 

 Savukārt iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm pozitīvi vērtē 86% jauniešu 

Igaunijā, 82% Latvijā un tikai 70% Lietuvā. 

 Arī iespējas ikdienā lietot veselīgu pārtiku jaunieši Igaunijā vērtē vispozitīvāk (85%), bet 

Latvijā un Lietuvā kritiskāk (77% un 61%). 
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ANALĪTISKS KOPSAVILKUMS 

Iepriekšējā nodaļā sniegts pārskats par projekta ietvaros apkopotajiem jauniešu labbūtību 

raksturojošiem rādītājiem astoņās tematiskajās sadaļās. Tie sniedz daudzpusīgu informāciju 

par jauniešu dzīves kvalitāti kā objektīvā, statistiskā, tā arī subjektīvā, pašnovērtējuma aspektā. 

Savukārt šajā nodaļā sniegta datu kontekstuāla analīze, definējot būtiskākos secinājumus vai 

papildus analizējamos jautājumus par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs. Šāds analītisks 

pārskats var kalpot gan kā esošās situācijas raksturojums jauniešu dzīves kvalitātei katrā no 

valstīm un starptautiskā salīdzinājumā, kā arī, vēl būtiskāk, tas var kalpot par pamatu 

rīcībpolitikas aktivitāšu definējumam nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. 

Jaunieši kā specifiska politikas plānošanas mērķgrupa 

Jaunatnes politikas aspektā jau ilgstoši izaicinājums ir aktualizēt jauniešus kā specifisku 

mērķgrupu, kurai būtu nepieciešami atšķirīgi vai pielāgoti rīcībpolitikas risinājumi, aktivitātes un 

projekti. Arī šajā pētījumā iekļauto rādītāju aspektā var diskutēt par to, cik lielā mērā identificētie 

problēmjautājumi prasa specifiskus pasākumus jauniešiem vai sistēmiskus un ad hoc 

risinājumus visai sabiedrībai kopumā (piemēram, veselības aprūpes aspektā, izglītības 

kvalitātes aspektā u.c.). Protams, liela daļa no identificētajiem izaicinājumiem prasa plašākus, 

nekā tikai jaunatnes jomā ierobežotus, pasākumus, tomēr tas arī aktualizē jautājumus par to, 

cik lielā mērā dažādas aktivitātes un rīcībpolitikas tiek pieskaņotas un adaptētas jauniešu 

mērķgrupai. Šādā aspektā var analizēt ļoti daudzveidīgus jautājumus – veselības aprūpes 

pieejamība un informētība par to, veselīgs dzīvesveids, politiskā un sabiedriskā līdzdalība, 

vietējā (pašvaldību) līmeņa rīcībpolitikas plānošana, nodarbinātības aktivitātes utt. Plašākā 

nozīmē iespējams runāt par to, cik lielā mērā jauniešu specifiskās intereses un vajadzības tiek 

integrētas jebkurā valsts attīstības aspektā – izglītība, ekonomika, veselība u.c. 

Demogrāfiskie izaicinājumi 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās un vienlaikus sabiedrības novecošanās ir būtiskākās vidējā 

un ilgtermiņa tendences demogrāfiskā aspektā. Visās trīs Baltijas valstīs vidējais un mediānais 

iedzīvotāju vecums palielinās, vienlaikus summārajam dzimstības koeficientam jau ilgstoši esot 

zem 2,0 rādītāja (rādītājs 2,1-2,2, nodrošina pilnīgu paaudžu nomaiņu). Un demogrāfiskās 

prognozes liecina, ka šādas attīstības tendences saglabāsies arī turpmākajos gados. Lai gan 

jauniešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā būtiski nemainīsies (jo jauniešu skaits samazinās 

mazāk nekā iedzīvotāju kopskaits), tomēr pieaugs gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars, 

sasniedzot pat 1/3. Tas radīs būtiskas izmaiņas sociāli ekonomiskā aspektā – arvien mazākam 

nodokļu maksātāju skaitam būs jāuztur arvien lielāks sociālo atbalstu saņemošo iedzīvotāju 

skaits. Tas, savukārt, rada reformu un attīstības izaicinājumus gan izglītībā, gan nodarbinātības 
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veidos, gan produktivitātes celšanā, gan valstu sociālās apdrošināšanas un veselības aprūpes 

sistēmās, un citās jomās. 

Jaunieši emigrācijā, diaspora 

Demogrāfiskos izaicinājumus saasina arī izteiktā jauniešu emigrācija pēdējo 10 gadu laikā. 

Igauniju tā skārusi salīdzinoši mazāk, bet Latviju un Lietuvu izteikti (aptuveni 1/3 15-24 gadīgo 

dzīvo ārpus valsts (Igaunijā aptuveni 1/10)). Tas kā īpaši būtisku aktualizē jautājumu par 

diasporas jauniešu nozīmi valstu attīstības plānos (saiknes ar dzimteni saglabāšana un 

stiprināšana, remigrācijas veicināšana, u.tml.). Diasporas jaunieši kā mērķgrupa ir ļoti maz 

pētīta, par to pieejams maz un nepilnīga informācija, tomēr tās skaitliskais apjoms ļauj un liek to 

definēt kā būtisku darba ar jaunatni mērķgrupu kā jaunatnes politikas, tā arī valsts ilgtspējīgas 

attīstības politiku aspektā. 

Veselīga dzīvesveida praktizēšana 

Dažādi dati liecina, ka veselīga dzīvesveida praktizēšana jauniešu vidū ir problemātiska. 

Ķermeņa masas indekss rāda, ka Igaunijā 44% jauniešu ir palielināts svars vai aptaukošanās, 

Latvijā 38%, Lietuvā 31% (ES vidējais rādītājs ir 39%; Lietuvai ir zemākais rādītājs ES). Smēķē 

katrs ceturtais jaunietis Latvijā un Lietuvā, un katrs piektais Igaunijā. Alkohola lietošanas rādītāji 

arī ir augsti, lai gan zem vidējā ES līmeņa – ja ES vidēji 48% jauniešu lieto alkoholu, tad Latvijā 

44%, Igaunijā 38%, Lietuvā 34%. Savukārt augstāki nekā ES vidēji ir to jauniešu rādītāji, kuri 

vismaz reizi ir pamēģinājuši marihuānu (ES vidēji 16%, Latvijā 17%, Lietuvā 18%, Igaunijā 

25%). Izteikti lielāks Latvijā un Igaunijā ir to jauniešu īpatsvars, kuri ir lietojuši inhalantus – 

attiecīgi 13% un 18%, kamēr ES vidējais ir 7% (Lietuvā 8%). Pie tam – visās trīs Baltijas valstīs 

vidējais paredzamais mūža ilgums ir izteikti zemāks nekā ES vidēji (81 pret 75-78), īpaši 

vīriešiem. Dati arī liecina, ka tā saukto veselīgi nodzīvoto (bez būtiskām slimībām, bez 

aktivitāšu ierobežojumiem) dzīves gadu īpatsvars mūža ilgumā visās Baltijas valstīs ir izteikti 

zemāks nekā ES vidēji (69%-74% sievietēm (ES 77%), 74%-80% vīriešiem (ES 81%)). Šie un 

vēl citi dati liecina, ka veselīga dzīvesveida aktualizēšana un popularizēšana vēl aizvien ir 

būtisks izaicinājums kā jaunatnes jomā, tā sabiedrībā kopumā. 

Veselības aprūpes pieejamība 

Lai gan kopumā absolūtais vairākums Baltijas valstu jauniešu savu veselības stāvokli novērtē 

kā labu (Igaunija 85%, Latvija 86%, Lietuva 87%), tas ir zemāks rādītājs nekā ES vidēji (93%). 

Pie tam – aptuveni katrs trešais jaunietis Igaunijā un Latvijā, bet katrs ceturtais Lietuvā, novērtē, 

ka viņiem ir ilgstošas veselības problēmas. Dati arī rāda, ka Igaunijā un Latvijā lielāks nekā ES 

vidēji ir to jauniešu īpatsvars, kuri regulāri jūtas nomākti un nospiesti (attiecīgi 7%, 11%, kamēr 

ES 5%; Lietuvā 3%). Šo datu aspektā var runāt gan par psiholoģiskā un emocionālā atbalsta 

nepieciešamību un pieejamību (skatīt atbilstošo apakšsadaļu), gan arī par veselības aprūpes 
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pakalpojumu pieejamību. Ja ES valstīs vidēji 1% jauniešu novērtē, ka viņi nav saņēmuši 

nepieciešamo veselības aprūpi, tad Latvijā šādu jauniešu ir 6%, bet Igaunijā pat 11% (Lietuvā 

1%). Savukārt Latvijā izteikti augsts ir to jauniešu īpatsvars, kuri ir atlikuši ārsta apmeklējumu, 

lai ietaupītu naudu citām pamatvajadzībām (26%, kamēr Igaunijā 8%, Lietuvā 0%, ES vidēji 

11%). Lietuvā un Igaunijā attiecīgi 17% un 19% jauniešu novērtē, ka viņiem nav iespēju saņemt 

veselības aprūpes pakalpojumus, bet Latvijā 28%. 

Psiholoģiskā un emocionālā atbalsta pieejamība 

Aptuveni katrs piektais jaunietis Latvijā un Igaunijā un katrs ceturtais Lietuvā novērtē, ka viņam 

ir grūti tikt galā ar nopietnām problēmām savā dzīvē. Un gandrīz tik pat liels jauniešu īpatsvars 

novērtē, ka neveiksmju gadījumā viņiem paiet ilgs laiks, līdz dzīve atgriežas normālās sliedēs. 

To, ka iespējas saņemt palīdzību sarežģītās, problemātiskās situācijās nav pietiekamas, 

novērtējuši 24% jauniešu Igaunijā un 36%-37% Latvijā un Lietuvā. Aptuveni katrs piektais 

jaunietis arī novērtē, ka viņam nav iespēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem, bet to, ka 

nav iespēju atrast domubiedrus, norāda 33% igauņu, 25% latviešu un 46% lietuviešu. Dati arī 

rāda, ka Igaunijā un Latvijā lielāks nekā ES vidēji ir to jauniešu īpatsvars, kuri regulāri jūtas 

nomākti un nospiesti (attiecīgi 7%, 11%, kamēr ES 5%; Lietuvā 3%). Kopumā šie dati liecina, ka 

ne mazāk kā katrs ceturtais jaunietis saskaras ar nepietiekamu psiholoģisko un emocionālo 

atbalstu savā ikdienā. Šī pētījuma ietvaros gan nav iespējams noteikt, vai tā ir specifiska 

jauniešu mērķgrupa un kādi ir atbalsta trūkuma iemesli, tomēr to jebkurā gadījumā var uzskatīt 

par salīdzinoši izteiktu rādītāju, kas prasa padziļinātu izpēti un atbalsta nodrošināšanu. 

Iekļaujošas un vienlīdzīgas sabiedrības sekmēšana 

Daudzi apkopotie dati liecina, ka iekļaujoša un vienlīdzīga sabiedrība joprojām ir liels 

izaicinājums visām Baltijas valstīm. Ienākumu nevienlīdzības rādītājs Džini koeficients visās trīs 

valstīs ir virs ES vidējā rādītāja. Katrs piektais jaunietis Igaunijā un Latvijā un katrs ceturtais 

Lietuvā ir pakļauts nabadzības riskam. Katru ceturto jaunieti Latvijā un Lietuvā un katru desmito 

Igaunijā raksturo materiālā vai sociālā nenodrošinātība – nepietiekami ienākumi, nespēja 

iegādāties ilgstošas lietošanas preces, slikti sadzīves apstākļi. Aptuveni katrs desmitais 

jaunietis Baltijas valstīs saskaras ar problēmām mājsaimniecībā "savilkt kopā galus". Augsti ir 

arī sociālās spriedzes rādītāji – aptuveni 90% jauniešu novērtē, ka sabiedrībā valda spriedze 

starp nabadzīgajiem un bagātajiem iedzīvotājiem, kā arī starp dažādām rases un etniskajām 

grupām (jāpiebilst, ka Lietuvas rādītājs šādā aspektā ir izteikti zemāks, 66%). Uz spriedzi 

seksuālās orientācijas dēļ norāda 93% jauniešu Igaunijā, 88% Lietuvā un 73% Latvijā. Lai gan 

padziļināti nav pētīta jauniešu ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām situācija, no 

nozaru pārskatiem un viedokļu apkopojumiem zināms, ka šīs mērķgrupas socializācijas un 

sabiedriskās aktivitātes iespējas bieži ir ļoti ierobežotas (gan vides pieejamības, gan 

sabiedrības attieksmes, gan finansiālo resursu un personīgās pašsajūtas dēļ). Visi šie un vēl citi 
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dati norāda uz nepieciešamību gan pēc sistēmiskiem un ilgtermiņa risinājumiem, gan 

atsevišķām projektu veida aktivitātēm vienlīdzības un iekļaujošas sabiedrības sekmēšanā. 

Izglītības satura un skolas vides pilnveide 

Starptautiskie OECD PISA pētījumi liecina, ka vispārējās izglītības aspektā situācija Baltijas 

valstīs ir atšķirīga – ja Igaunijas rādītāji dažādos izglītības aspektos ir virs OECD vidējiem, tad 

Latvijas un īpaši Lietuvas rādītāji ir izteikti zemāki nekā OECD vidējie. Tas attiecas kā uz 

skolēnu sekmīgumu dažādos mācību priekšmetos, tā problēmu risināšanas prasmēm 

sadarbībā, kā arī citiem aspektiem. Tāpat šie dati arī liecina, ka skolēnu piederības sajūta skolai 

visās Baltijas valstīs ir zem OECD vidējā. Īpaši satraucoši, ka starp OECD valstīm Latvijai ir 

augstākais rādītājs skolēnu pārinodarījumu (izsmiešana, draudēšana, fiziski pārinodarījumi u.c.) 

izplatībā, kamēr Lietuvai tas ir zem OECD valstu vidējā, bet Igaunijai – mazliet virs. Papildus 

jānorāda, ka tikai neliela daļa jauniešu uzskata, ka viņiem ir iespējas ietekmēt lēmumus savā 

skolā vai augstskolā – Igaunijā ietekmes iespējas pozitīvi vērtē 42% jauniešu, bet Lietuvā un 

Latvijā tikai 27%-29%. Tā kā izglītības kvalitāte un skolas vide kopumā būtiski ietekmē jauniešu 

iespējas tālākajā dzīvē, šie dati liecina par nepieciešamību pēc būtiskiem pilnveidojumiem kā 

izglītības saturā un skolotāju darbā, tā arī skolas vides pozitīvos pilnveidojumos, tai skaitā 

vecāku lielāku iesaisti un līdzdalību. 

Neformālās un mūžizglītības pieejamība 

ES valstīs vidēji katrs ceturtais jaunietis ir piedalījies ar profesionālo darbību nesaistītās 

apmācībās vai kursos (tostarp tiešsaistē). Baltijas valstu rādītāji ir augstāki – šādās apmācībās 

ir piedalījies aptuveni katrs trešais jaunietis (Lietuvā nedaudz mazāk). Kursus internetā ir 

apguvuši aptuveni piektdaļa jauniešu Lietuvā un Igaunijā un aptuveni katrs desmitais Latvijā 

(ES vidējais līmenis). Lai gan šie rādītāji ir kopumā augstāki nekā ES vidēji, tomēr kritiskāki ir 

jauniešu pašnovērtējumi par pieejamajām izglītības iespējām. Ja Igaunijā absolūtais vairākums 

(86%) novērtē, ka viņiem ir pieejamas iespējas iegūt tādu izglītību, kā paši vēlas, tad Latvijā šis 

rādītājs ir 70% un Lietuvā tikai 63%. Iespējas pilnveidoties, apmeklēt dažādus kursus, 

apmācības, seminārus jaunieši vērtē vēl kritiskāk – Igaunijā un Latvijā pozitīvus vērtējumus 

snieguši 66%-68%, bet Lietuvā tikai 52%. Šādā aspektā var runāt arī par interneta sniegto 

iespēju izmantošanas lietderību – tikai neliela daļa jauniešu internetu izmanto izglītības un 

saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām. Kopumā rādītāji liecina, ka ne mazāk kā katrs 

trešais jaunietis saskaras ar nepietiekamām iespējām neformālajā un mūžizglītībā. Tas 

aktualizē jautājumu par neformālās un mūžizglītības iespēju vienlīdzīgu pieejamību visiem 

jauniešiem. Šajā pētījumā padziļinātāk netika pētīts, bet citos pētījumos ir secināts, ka 

pieejamību ietekmē gan dzīvesvieta (ārpus lielajām pilsētām iespēju mazāk vai tās pieejamas 

tālu no dzīvesvietas), gan ģimenes un pašu jauniešu finansiālās iespējas, gan interesēm 

atbilstoša piedāvājuma neesamība, gan brīvā laika trūkums (pārāk liela slodze 
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skolā/augstskolā), gan nereti arī aktivitāšu norises vietu fiziskā pieejamība jauniešiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Jauniešu integrācija darba tirgū 

Jauniešu bezdarbs jau ilgstoši ir viena no aktuālākajām ES problēmām. Lai gan Baltijas valstīs 

jauniešu bezdarba rādītāji ir zemāki nekā ES vidēji, aptuveni katrs desmitais jaunietis Lietuvā 

un Igaunijā un katrs piektais Latvijā ir bezdarbnieks (tai skaitā 3% ilgstošie bezdarbnieki). 

Aptuveni tik pat liels ir arī tā saukto NEET jauniešu īpatsvars – jaunieši, kuri nestrādā un 

nemācās. Šie dati šķietami liecina, ka nodarbinātība ir aktuāla problēma tikai nelielai daļai 

jauniešu. Tai pat laikā jauniešu sniegtie pašnovērtējumi liecina, ka ne vienmēr arī nodarbinātie 

jaunieši ir apmierināti ar savām iespējām profesionālajā dzīvē. Lai gan vairākums jauniešu 

novērtē, ka viņiem ir iespējas izvēlēties tādu profesiju un nodarbošanos, kas viņiem pašiem 

patīk (62% Lietuvā, 67% Latvijā, 73% Igaunijā), iespējas atrast darbu, kas pašiem patīk, tiek 

vērtētas jau izteikti kritiskāk (64% Lietuvā vērtē, ka nav šādu iespēju, 52% Latvijā un 40% 

Igaunijā). Vēl zemāki ir vērtējumi par iespējām nodarboties ar uzņēmējdarbību – šādas iespējas 

kā sev pieejamas vērtē tikai 20% Lietuvā, 35% Latvijā, bet 46% Igaunijā. Neskatoties uz to, ka 

ES un nacionālā līmenī īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešu nodarbinātības 

veicināšanai, uzņēmējdarbības sekmēšanai, šie dati tomēr liecina, ka īstenotie pasākumi ir 

nepietiekami. Jāuzsver gan, ka šādā aspektā jārunā ne tikai par pasākumiem tieši 

nodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšanai, bet arī par jauniešu sagatavotību mainīgajai 

darba videi, un šādā aspektā vēlreiz jāakcentē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes 

izaicinājumi (tai skaitā prakšu pieejamība un jēgpilnība, karjeras konsultācijas, informācijas 

pieejamība par darba tirgu), kā arī mūžizglītības pieejamība dažādos vecumposmos. 

Ģimenes lomas maiņa 

ES vidēji 43% bērnu dzimst ārpus laulības. Baltijas valstīs situācija ir atšķirīga – Latvijā šis 

rādītājs ir 41%, Lietuvā 27%, bet Igaunijā 56%. Tāpat dati liecina, ka Igaunijā un Latvijā katra 

otrā, bet Lietuvā 42% laulību tiek šķirtas. Savukārt vidējais vecums, kad jaunieši uzsāk 

patstāvīgu dzīvi un atstāj vecāku mājsaimniecību, visās trīs Baltijas valstīs ir nedaudz 

samazinājies (26-27 gadi Latvijā un Lietuvā), Igaunijā visbūtiskāk (un Igaunijas rādītājs ir viens 

no zemākajiem ES (23 gadi)). Šie un vēl citi dati liecina, ka būtiski mainās ģimenes loma 

sabiedrībā. To nevar interpretēt ne kā pozitīvu, ne negatīvu tendenci. Bet būtiski norādīt – 

politikas plānošanā un rīcībpolitikā šīs izmaiņas būtu jāņem vērā, lai neveidotos politikas 

pretrunas ar ikdienas realitāti. 

Jauniešiem piemērota dzīves vide 

Visās trīs Baltijas valstīs liels ir to jauniešu īpatsvars, kuri novērtē, ka viņu pašvaldība nav 

draudzīga jauniešiem – Igaunijā tādu ir 38%, Latvijā 28%, bet Lietuvā pat 49%. Pie tam – lai 
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gan jaunieši visās trīs valstīs ir apmierināti ar savu apkaimi kā vietu dzīvošanai (un rādītāji ir 

augstāki nekā ES vidēji), tomēr vienlaikus ir izteikti augstāks nekā ES vidēji to jauniešu 

īpatsvars, kuri novērtē, ka nejūtas droši savā apkaimē pēc tumsas iestāšanās (Igaunijā 35%, 

Latvijā 46%, Lietuvā 41%). Lai gan ne tik izteikti liels, tomēr augstāks nekā ES vidēji Igaunijā un 

Lietuvā ir arī to jauniešu īpatsvars (attiecīgi 19% un 17%, Latvijā 7%), kuri novērtē, ka viņiem ir 

grūtības (fiziskās pieejamība, attāluma, darba laika vai citu iemeslu dēļ) piekļūt atpūtas un 

zaļajām zonām. Šie dati liecina, ka jauniešu intereses un vajadzības ne vienmēr tiek ņemtas 

vērā pilsētvides un pašvaldību attīstības plānošanā, un jauniešu iesaistei būtu jābūt daudz 

lielākai un jēgpilnākai. 

Papildus šeit jāmin arī, ka Latvijā izteikti liela daļa jauniešu dzīvo sliktos sadzīves apstākļos 

(pārapdzīvotība, tekošs jumts, nav vannas/dušas, nav tualetes, pārāk tumšs mājoklis) – ja ES 

vidēji tādu jauniešu ir 7%, tad Latvijā 24% (Igaunijā 6%, Lietuvā 13%). Tas sasaucas arī ar 

pašu jauniešu novērtējumu par apmierinātību ar savu mājokli – Latvijas rādītājs (7,1 10-punktu 

skalā) ir izteikti zemāks, nekā ES vidējais (7,7) un arī Igaunijas (7,4) un Lietuvas (7,5) rādītājs. 

32% Latvijas jauniešu norādījuši, ka viņu mājoklis ir pārāk mazs (ES vidēji 23%, Igaunijā 28%, 

Lietuvā 24%). Šeit gan jāuzsver, ka tā nav tikai jauniešiem raksturīga problēma, bet kopumā 

Latvijas iedzīvotājiem aktuāla, bet jauniešu un bērnu aspektā būtiski, ka bieži vien viņiem savā 

mājoklī nav savas privātās telpas, kur mācīties, atpūsties, būt vienatnē. 

Jauniešu motivēšana sabiedriskai iesaistei un līdzdalībai 

Dažādos pētījumos jaunieši bieži tiek identificēta kā tā sabiedrības mērķgrupa, kura izteikti reti 

piedalās vēlēšanās un politiskās aktivitātēs. Dati liecina, ka jaunieši reti iesaistās arī ar savu 

apkaimi saistītās aktivitātēs (pilsētvides plānošana, petīciju parakstīšana u.c.) – Lietuvā tādu ir 

14%, Igaunijā 12%, bet Latvijā tikai 5% (ES vidējais rādītājs ir 10%). Sociālajos tīklos, blogos 

vai citur internetā viedokļus par sabiedriskiem vai politiskiem jautājumiem publicē tikai 9% 

jauniešu Latvijā, 14% Lietuvā un 15% Igaunijā (ES vidējais 16%). Politisko partiju darbībā 

Baltijas valstīs iesaistīti ne vairāk kā 5% jauniešu. Politisko aktivitāti lielā mērā var uzskatīt par 

specifisku interešu jomu, un tajā iesaistīto īpatsvars sabiedrībā reti ir liels. Būtiskāks rādītājs ir 

jauniešu iesaiste sabiedriskās, nevalstiskās aktivitātēs. Nevalstisko organizāciju darbībā dalību 

ņem aptuveni 30% jauniešu Igaunijā un Lietuvā, bet tikai 17% Latvijā. Iesaiste jaunatnes 

organizācijās ir lielāka - 38% Igaunijā, 35% Lietuvā, bet tikai 22% Latvijā. Jauniešu projektos 

piedalījušies 41% jauniešu Igaunijā, 34% Lietuvā, bet tikai 24% Latvijā. Jauniešu centros un 

klubos dalību ņēmuši 33% Igaunijā, 22% Lietuvā, bet 19% Latvijā. Arī dažādās citās aktivitātēs 

aktīvo jauniešu īpatsvars nav liels. Izņēmums ir kultūras un izklaides pasākumi, pasākumi skolā 

vai augstskolā, kā arī ceļošana. Lai gan aktivitātēs iesaistīto jauniešu īpatsvars ir neliels, nav 

pamata apgalvot, ka jauniešiem nav pieejamas iespējas iesaistīties. Pašu jauniešu vērtējumi 

par iespēju pieejamību visu aktivitāšu gadījumā ir augstāki nekā pašu personīgā iesaiste. 
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Piemēram, Latvijā 37% jauniešu novērtē, ka viņiem ir iespējas piedalīties nevalstisko 

organizāciju darbībā, bet tikai 17% tajās piedalās; 49% novērtē, ka ir iespējas iesaistīties 

jaunatnes organizācijās, bet tikai 22% to dara; 57% novērtē, ka ir iespējas iesaistīties jauniešu 

projektos un aktivitātēs, bet tikai 24% to ir darījuši; 68% jauniešu ir iespējas veikt brīvprātīgo 

darbu, bet tikai 34% to ir darījuši. No vienas puses, šie dati liecina, ka pieejamās iespējas 

neizmanto visi jaunieši, kam tās ir pieejamas. Šajā jauniešu mērķgrupā var runāt par to, ka būtu 

nepieciešams lielāku uzsvaru likt uz jauniešu motivēšanu iesaistīties (tai skaitā neaktīvo 

jauniešu sasniegšanu), nevis tikai iespēju dažādošanu. No otras puses, dati arī liecina, ka ne 

mazāk kā 1/3 jauniešu saskaras arī ar iespēju trūkumu (gan iespēju piedāvājuma trūkuma dēļ, 

gan finansiālu iemeslu dēļ u.c.). Dati liecina, ka vairākums jauniešu iesaistās kultūras un 

izklaides aktivitātēs, bet daudz retāk sabiedriskās un pilsoniskās aktivitātēs. Netieši tas liecina, 

ka dažādajām jauniešu interesēm atbilstošu sabiedrisko aktivitāšu piedāvājums ir nepietiekams 

(īpaši tas attiecas uz nevalstiskajām un jaunatnes organizācijām). Šādā aspektā, savukārt, 

aktuāls ir jautājums par vienlīdzīgām jauniešu iespējām sabiedriskai aktivitātei, neatkarīgi no 

dzīvesvietas, materiālajām iespējām vai piederības kādām konkrētām sociālajām grupām. 

Darbā ar jaunatni tas prasa precīzāku mērķgrupu identificēšanu un pielāgotu pasākumu 

īstenošanu iespēju dažādošanā vai/un pašu jauniešu motivēšanā iesaistīties. 

Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā 

Par to, ka viņiem ir iespējas ietekmēt savas pašvaldības lēmumus, pārliecināti ir tikai 21% 

jauniešu Igaunijā, 12% Latvijā un 9% Lietuvā. Iespējas ietekmēt lēmumus savā skolā vai 

augstskolā atzīst 42% jauniešu Igaunijā, 29% Latvijā un 27% Lietuvā. Savukārt lēmumus savā 

ģimenē var ietekmēt 74% Igaunijā un Latvijā, un 70% Lietuvā. Vienlaikus – to, ka viņiem ir 

iespējas brīvi paust savu viedokli, vērtējumu, uzskatus, atzīst 75% jauniešu Igaunijā, 71% 

Latvijā, bet tikai 58% Lietuvā. Kopumā šie dati liecina, ka jaunieši ne vienmēr tiek iesaistīti tādu 

lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz viņiem pašiem. Lai gan ģimenē lielākā daļa jauniešu var 

ietekmēt lēmumus, izglītības iestādēs un savā pašvaldībā ietekmes iespējas tiek vērtētas drīzāk 

kritiski (Igaunijas rādītāji gan ir būtiski pozitīvāki). Tas liecina par nepieciešamību veicināt 

lielāku jauniešu iesaisti lēmumu diskutēšanā un pieņemto lēmumu skaidrošanā – kā 

institucionālā līmenī, tā arī dažādu atsevišķu projektu un aktivitāšu veidā, vienlaikus izvairoties 

no formālu līdzdalības pasākumu īstenošanas. 

Finanšu pratības būtiskums 

Liela daļa Baltijas valstu jauniešu ir pārliecināti, ka viņiem nav iespēju vai ir nelielas iespējas 

dzīvē gūt materiālos, finansiālos panākumus – Igaunijā šādu vērtējumu sniedz 28% jauniešu, 

Latvijā 41%, bet Lietuvā pat 47%. Dati arī liecina, ka aptuveni katrs desmitais jaunietis nav 

varējis laikus samaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus vai ir bijis parādos, kas saistīti ar 

neoficiāliem aizņēmumiem no draugiem vai radiem (izteikti augstāki šie rādītāji ir Latvijā). Tāpat 



38 
 

aptuveni katrs desmitais jaunietis apgalvo, ka mājsaimniecībā ir problemātiski "savilkt kopā 

galus". Salīdzinoši liels ir arī to jauniešu īpatsvars, kurus uztrauc, vai viņu ienākumi 

vecumdienās būs pietiekami – vidējais ES rādītājs ir 5,5 punkti 10-punktu skalā, kamēr Latvijā 

tas ir 6,0 punkti, Igaunijā 5,1 punkts, Lietuvā 4,4 punkti. Ar saviem ienākumiem apmierināto 

jauniešu īpatsvars ir ļoti atšķirīgs valstu griezumā – apmierināti ir 67% Igaunijas jauniešu, 52% 

Latvijas, bet tikai 27% Lietuvas. Lai gan lielā mērā visi šie vērtējumi un situācijas ir saistītas ar 

nepietiekamiem ienākumiem, vismaz daļēji šeit var tikt aktualizēta arī finanšu pratības tēma. To 

apliecina arī dati, ka 12% Igaunijā un Lietuvā, bet 16% Latvijā ir spēlējuši azartspēles uz naudu, 

savukārt 8% Igaunijā un 26% Latvijā ir atlikuši ārsta apmeklējumu, lai ietaupītu. Dati par 

iedzīvotāju finanšu pratību kopumā gan liecina, ka situācija ir būtiski uzlabojusies (vairāk tiek 

veidoti uzkrājumi, samazinās kavēto kredītu maksājumu īpatsvars, rūpīgi tiek izvērtēti finanšu 

pakalpojumi), tomēr vienlaikus ļoti straujais nebanku kreditēšanas apjoma pieaugums un 

jauniešu bažas par savu finansiālo stāvokli vecumdienās liecina arī par būtiskām nepilnībām 

finanšu plānošanā. 

Digitālās pratības būtiskums 

Lai gan absolūtais vairākums jauniešu Igaunijā un Latvijā (81%-82%) un 58% Lietuvā novērtē, 

ka ir apmierināti ar savu personīgo drošību internetā un sociālajos tīklos, Latvijā ir izteikti augsts 

arī to īpatsvars (12%, kamēr ES vidēji 6%), kuri ir pieredzējuši aizskaršanu internetā. (Lietuvā 

šis rādītājs ir 3%, Igaunijā 0%.) Nav pieejami starptautiski salīdzinoši dati, bet atsevišķās valstīs 

veiktie pētījumi liecina, ka bērni un jaunieši bieži vien interneta saturu patērē (un arī izplata) 

nekritiski, neizvērtējot informācijas ticamību. Lai gan pašnovērtējums jauniešiem par savām 

interneta prasmēm visbiežāk ir pozitīvs, reālās prasmes bieži vien ir kritiski vērtējamas. Igaunijā 

70% jauniešu novērtē, ka viņiem ir iespējas saņemt uzticamu, objektīvu informāciju/ ziņas par 

notikumiem valstī un pasaulē, Latvijā un Lietuvā 66%. Tātad aptuveni katrs trešais jaunietis 

novērtē, ka viņam nav iespējams saņemt objektīvu informāciju. Šādā aspektā ļoti aktuāls ir 

jautājums par interneta pratību, medijpratību un kritisko domāšanu jauniešu vidū. 

* * * 

 


