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2020.gada marts atnesa jaunus pārbaudījumus visai Latvijas sabiedrībai. Līdz ar COVID-19 straujo 

izplatīšanos valstī vairākkārt tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. COVID-19 pandēmija skāra arī skolēnus, 

kuri līdz šim bija pieraduši ierasties skolas ēkā, komunicēt ar klasesbiedriem un skolotājiem “aci pret aci”, 

darboties praktiski. 

 2020.gada martā valstī tika izsludināta pirmā ārkārtējā situācija. Ne skolēniem, ne skolotājiem 

lielākoties nebija vajadzīgā tehniskā nodrošinājuma, mācības bija neregulāras un neefektīvas. Bauskas 

Valsts ģimnāzijas skolēni par darāmajiem darbiem saņēma norādījumus e-klases pastā.  

 2020.gada oktobrī tika paziņots par COVID – 19 otro vilni. Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni un 

skolotāji tika nodrošināti ar vajadzīgajām tehnoloģijām, mācību stundas lielākoties tika vadītas MS Teams 

platformā, komunikācija bija ļoti minimāla – tik, cik nepieciešama mācību vielas apgūšanai. 

 Tā līdz pat 2022.gadam mācību process Bauskas Valsts ģimnāzijā bija apgrūtināts un saraustīts, jo 

nekad nevarēja paredzēt, kad atkal būs jāmācās attālināti. Attālinātais mācību process nozīmē neskaitāmas 

darba stundas pie tehnoloģijām, nošķirtību no klases kolektīva, nepietiekamu komunikāciju ar citiem 

skolas darbiniekiem, skolotājiem. Arī valstī noteiktās komandantstundas un mājsēdes negatīvi ietekmēja 

skolēnu iespēju socializēties un pilnveidoties jebkurā jomā. 

2021. gadā “MOT Latvija” veica pētījumu par to, kā COVID-19 pandēmija ietekmējusi pusaudžu un 

jauniešu veselību. 73% aptaujāto vecumā no 12 – 22 gadiem atzina, ka viņu mentālā veselība COVID-19 

laikā ir pasliktinājusies vai ļoti pasliktinājusies. Nolēmām izpētīt, kāds ir Bauskas Valsts ģimnāzijas 

jauniešu mentālās veselības stāvoklis. (https://nra.lv/viedokli/amanda-laura-krumina-rigas-katolu-

gimnazijas-12-klases-skolniece/374558-ko-darit-ja-juties-slikti-padomi-jauniesiem.htm) 

Anonīmā aptaujā, kurā piedalījās 116 Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni vecumā no 15 – 19 gadiem, 

61,2% aptaujāto atzina, ka viņiem ir mentālās veselības traucējumi. Visbiežākās mentālās veselības 

traucējumu pazīmes šajā vecumposmā ir grūtības koncentrēties/mācīties, nomāktība, interešu zudums, 

viegla aizkaitināmība, nespēja 

pildīt ikdienas pienākumus. Tika 

atzīmētas arī tādas pazīmes kā 

riebums pret sevi, bezmiegs, 

vientulības sajūta, panikas 

lēkmes, ēšanas traucējumi, 

pašnāvnieciskas domas, draugu 

un aktivitāšu ignorēšana, 

atkarība no nikotīna, alkohola 

un citām substancēm. 14,7% 

skolēnu mentālās veselības 

stāvokļa nestabilitāte izpaudās 

arī kā fizisks paškaitējums. 
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Slikta mentālā veselība var ietekmēt arī fizisko veselību dažādos veidos - tā var traucēt spēju skaidri 

domāt, pieņemt saprātīgus lēmumus un cīnīties ar hroniskām slimībām. Laika gaitā garīgās labklājības 

neievērošana var izraisīt nopietnas veselības problēmas, piemēram, augstu asinsspiedienu un/vai sirds 

slimības, veicināt aptaukošanos, izraisīt kuņģa-zarnu trakta problēmas, vājināt imūnsistēmu un pat izraisīt 

priekšlaicīgu nāvi. Viena no visizplatītākajām garīgajām slimībām, depresija, var izraisīt nogurumu, miega 

problēmas un neizskaidrojamas sāpes smadzeņu signālu ceļu problēmu dēļ. 

(https://nyctherapy.com/therapists-nyc-blog/how-does-mental-health-affect-physical-health/) 

Visi aptaujātie tika sadalīti 5 vecuma grupās : 15 gadi, 16 gadi, 17 gadi, 18 gadi un 19 gadi. Analizējot 

zēnu un meiteņu atbildes, netika konstatētas būtiskas atšķirības. Tā kā COVID-19 pandēmijas un attālināto 

mācību laikā katrs atradās savā “būrī”, nav svarīgi, vai dzīvesvieta atrodas Bauskas pilsētā vai ārpus tās.  

Atvērtajā jautājumā “Vai tevi uztrauc tava mentālā veselība” lielākā daļa aptaujāto jauniešu atbildēja 

apstiprinoši. Tikai 13 aptaujāto atzina, ka garīgās problēmas viņus neuztrauc vai attieksme pret tām ir 

neitrāla. Ieskats dažos no saņemtajiem viedokļiem: “Noteikti, ka jā. Bija posms, kad jutos patiešām zemu, 

bija pašnāvnieciskas domas, darīju sev pāri, jutos ļoti izsista no ikdienas ritma, tas bija laiks, kad Covid-

19 bija saasinājies. No tā brīža arī mentālā veselība man ir palikusi kā viena no svarīgākajām problēmām. 

Pievēršu tai lielu uzmanību, esmu atradusi cilvēku, kuram šīs lietas esmu spējīga uzticēt un zinu, ja man 

būs vajadzīgs padoms vai drauga plecs, varu vērsties tieši pie šī cilvēka.”(jaunietis, 17 gadi) “Jā. Šķiet, ka 

šī ilgstošā piespiedu norobežošanās no apkārtējās vides mani stagnē un jūtos tā, it kā nekad neiekustēšos 

atkal.” (jaunietis, 15 gadi)  

Mūsu grupa devās intervēt Bauskas Valsts ģimnāzijas psihologu un medmāsu, lai noskaidrotu mentālās 

veselības traucējumu cēloņus, kā arī uzzinātu psihologa un medmāsas informētību par šādas problēmas 

pastāvēšanu mūsu skolā. Abas intervijas pielikumā. 

Sarunā ar psiholoģi noskaidrojām, ka aptuveni 7 skolēni šajā vecumā regulāri apmeklē psihologu. 

Mēnesī aptuveni 1 – 2 skolēni vēršas pēc palīdzības. Pēc psiholoģes viedokļa jaunieši vecumā no 15 – 19 

gadiem nebaidās par to runāt un pateikt par psihologa apmeklējumu arī citiem klasesbiedriem. Pārsvarā 

šie jaunieši paši piesakās uz konsultāciju. Skolēni šajā vecumā paši spēj saprast problēmas nopietnību un 

uztraucas par savu mentālās veselības stāvokli. 

Intervijā skolas medmāsa atzina, ka jaunieši vecumā no 15 – 19 gadiem ļoti reti vēršas pēc palīdzības, 

taču, ja viņi vēršas, tad visbiežākās sūdzības ir par sāpēm galvā vai vēderā, tiek konstatēts arī paaugstināts 

asinsspiediens. Medmāsa neuzskata, ka jaunieši šajā vecumā kautrējas vērsties pēc medicīniskas 

palīdzības vai nespēj izvērtēt problēmas nopietnību. Uzzinājām, ka skolā ir viens jaunietis, kurš atkārtoti 

vēršas pie medmāsas ar saasinātu trauksmi un panikas lēkmēm. 

 No intervijās iegūtajām atbildēm secinām, ka Bauskas Valsts ģimnāzijā 15 – 19 gadus vecu jauniešu 

mentālās veselības problēmu jautājums nav aktuāls, jo tikai 7 no 229 skolēniem regulāri apmeklē psihologu, 

reti vēršoties arī pie medmāsas. 

 Iztaujājot jauniešus par izdarīto secinājumu patiesumu, atklājās pavisam cita aina. 8 no 12 

intervētajiem atzina, ka vajadzības gadījumā nevērstos pie skolas psiholoģes, par iemesliem minot tieši 

https://nyctherapy.com/therapists-nyc-blog/how-does-mental-health-affect-physical-health/


neuzticību, neiejūtību, neatsaucību (arī darba neprofesionalitāti) un konfidencialitātes neievērošanu. Lūk, kāds 

citāts no 16 gadīga jaunieša atbildes uz jautājumu: “Vai vajadzības gadījumā tu vērstos pie skolas psihologa? 

Ja jā, vai jau esi vērsies? Ja nē, kāpēc?” 

“Nē, jo neuzskatu, ka šī persona savu darbu pret mani uztvers nopietni. Esot saskarē ar šo cilvēku, nu, ja skolā 

šī persona runājusi, nav radies pārāk patīkams priekšstats; neraisās uzticība. Labāk maksāju privātam 

psihologam.” 

 Intervijās 70% skolēnu apgalvo, ka arī medmāsas iespēju palīdzēt mentālās veselības problēmu 

jautājumā nesaskata, bieži vien jauniešiem pašiem ir līdzi savi medikamenti, viņi labprātāk vēršas pie ģimenes 

ārsta vai par savām problēmām vienkārši nevēlas stāstīt.  

 Secinām, ka jaunieši nevēlas vērsties ne pie skolas psihologa, ne medmāsas, tāpēc arī attiecīgie 

darbinieki nevar apjaust problēmas pastāvēšanu, nopietnību un saistību ar COVID-19 pandēmiju. 

Lai noskaidrotu pašreizējo situāciju Bauskas novadā, devāmies intervēt ģimenes ārsti Aiju Tēraudi, 

kuras pacienti ir arī Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunieši. Intervijā apstiprinājās jauniešu teiktais par vēršanos 

pie ģimenes ārsta mentālās veselības problēmu gadījumā. Ģimenes ārste apstiprināja, ka jaunieši vēršas ar 

mentālās veselības traucējumiem, kuri mēdz izpausties arī kā fiziskās veselības problēmas, uzsverot, ka 

jauniešu skaits, kuri vēršas pēc palīdzības, kopš pandēmijas sākuma ir pieaudzis. Aija Tēraude saka: “Un 

varbūt arī bijis ir vienmēr, vienkārši tagad vairāk par to nāk un runā. Šī visa pandēmija vienkārši ir 

izprovocējusi saasinājumu.”  

Ģimenes ārste atzīst, ka apmēram pusei no jauniešiem, kuri vēršas pie ģimenes ārstes, tiek konstatētas 

mentālās veselības problēmas. Šie jaunieši tālāk tiek nosūtīti pie attiecīgās jomas speciālistiem. “Ir citi, kuri 

nemaz nevēlās risināt to problēmu, sevišķi, ja vecāki nepamana. Ja vecāki tomēr pret bērnu ir vairāk 

ieinteresēti, tad viņi nāks un teiks , un tad, ja iesāk to problēmu risināt, tad viņa tiešām arī tiek risināta un tad 

arī iet pie speciālistiem. Bet pagājušajā gadā tiešām – ļoti daudzi apmeklēja vai nu psihologu, vai psihiatru. 

Vismaz no maniem pacientiem.” 

 Ar šo interviju pierādām, ka Bauskas Valsts ģimnāzijas 15 – 19 gadīgo jauniešu vidū pastāv mentālās 

veselības traucējumu problēma, apstiprinot arī teikto par nevēlēšanos vērsties pie skolas atbalsta personāla 

šajā jautājumā.  

Mentālās veselības problēmu cēloņi var būt ļoti dažādi - vardarbība bērnībā, traumas vai nolaidība; 

sociālā izolācija vai vientulība; diskriminācija, tostarp rasisms; sociāli nelabvēlīgi apstākļi, nabadzība vai 

parādi; sērošana (tuva cilvēka zaudēšana); smags vai ilgstošs stress; slikts fiziskās veselības stāvoklis u.c. 

(https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-

introduction/causes/) 

Tā kā darba pētāmā problēma ir tieši COVID - 19 ietekme uz Bauskas Valsts ģimnāzijas jauniešu 

mentālo veselību, visi cēloņi neattiecas uz pandēmijas ietekmi. Izvirzījām 3 galvenos cēloņus, ko var saistīt 

ar COVID-19 ietekmi: sociālā izolācija vai vientulība, sociāli nelabvēlīgi apstākļi (ieskaitot apstākļus ģimenē), 

smags vai ilgstošs stress. 

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/causes/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/causes/


Arī ģimenes ārste atzīst ilgstošā laika pavadīšanas pie viedierīcēm, komunikācijas trūkuma un sociālās 

izolācijas ietekmi uz jauniešu mentālo veselību.   

 Iepriekš minētajā aptaujas anketā Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunieši tika aicināti novērtēt savu 

mentālās veselības stāvokli pēc pašsajūtas (skalā no 1 – 10, kur 1 ir sliktākais novērtējums un 10 - labākais) 

2019., 2020. un 2021.gadā. Attēlā nr.1 redzami iegūtie dati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mācību procesa laikā, stresu, kas saistīts ar apjomīgajiem skolas darbiem, brīvā laika trūkumu, skolotāju 

neatsaucību, sociālo izolāciju, nolaidību pret sevi, un demotivāciju. Tikai 2 no 12 skolēniem, papildus 

COVID-19 ietekmei, minēja arī iedzimtas problēmas un pagātnes problēmas. 

Balstoties uz aptaujas rezultātiem un intervijām, konstatējām, ka COVID-19 pandēmijai ir bijusi un 

vēl joprojām ir ietekme uz jauniešu mentālo veselību. Pirmkārt, apkopojot aptaujā sniegtās atbildes, laika 

posmā no 2019.gada līdz 2021.gadam 52,1% aptaujāto ir bijusi nepieciešamība vērsties pie speciālista 

(psihologa, psihiatra vai psihoterapeita), taču 21,1% jauniešu atzīst, ka nav informēti, kur var saņemt 

speciālista palīdzību. 

Turpinājumā piedāvājam gan realizētus, gan nerealizētus priekšlikumus problēmas risināšanai 

Bauskas Valsts ģimnāzijā. 

Iepazīstinājām skolas psiholoģi ar saņemtajiem rezultātiem un uzaicinājām novadīt 10.klasēm 

informatīvu stundu par mentālās veselības problēmu pazīmēm, iespējamajiem risinājumiem un iespējām 

vērsties pēc palīdzības.  

14. un 21. aprīlī klases stundas kopā ar psiholoģi notika Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.a un 10.b klasei. 

40 minūšu laikā jaunieši apguva dažādas relaksācijas metodes, darbojoties arī praktiski – meditējot, vērojot 

savu elpu un sasprindzinot, atbrīvojot muskuļus. Skolēni saņēma vispārīgus ieteikumus stresa mazināšanai, 

psiholoģe izteica arī dažādus uzmundrinājumus. Tika izklāstītas vismaz 20 dažādas iespējas, kur var vērsties 

pēc palīdzības gan vispārīgos, gan specifiskos, konkrētos gadījumos! Stundas beigās klase kopīgi spēlēja spēli, 

kā rīkoties stresa situācijā. Ieskatam lekcijas norisē pievienojam arī fotogrāfijas. 

No iegūtajiem datiem var secināt, 

ka jauniešu mentālās veselības stāvokļa 

pašvērtējums laika posmā no 2019.gada 

līdz 2021.gadam ir pasliktinājies. 

2019.gadā datu moda ir 8. 2020.gadā 

datu moda ir 7.  2021.gadā datu moda ir 

tikai 4.  

 Šādu pašnovērtējuma 

pasliktināšanos intervijās skolēni pamato 

ar ilgstošu sēdēšanu mājās,  

nekontaktēšanos, tuvu cilvēku aiziešanu,  

nesaskaņām ģimenē attālinātā  
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Pēc nodarbības skolēni anonīmi tika aicināti uzrakstīt, ko ieguva no šīs stundas. Tika saņemtas ļoti 

dažādas atbildes. 

Skolēns 1 - “Uzzināju to, ka mūsu skolā ir psiholoģe, kura katru dienu strādā ar jauniešiem; iepriekš nezināju 

par psihologa eksistenci Bauskas Valsts ģimnāzijā.” 

Skolēns 2 - “Es apguvu stresa pārvarēšanas paņēmienus. Uzzināju, kas palīdz ar panikas lēkmēm. Biju 

pārsteigta, uzzinot par iespēju iegūt bezmaksas psihoterapijas kursu, ja ārsts izraksta nosūtījumu. Sapratu, ka 

mana aizkaitināmība ir daļa no depresijas.” 

Skolēns 3 - “Tātad, no prezentācijas es uzzināju, ka mentālā veselība ir ļoti nopietna un svarīga lieta, tā nav 

nekāds joks. Bieži vien tai nepievērš pietiekami daudz uzmanības.” 

Skolēns 4 - “Es kā sportists sāku apzināties, ka man bez fiziskās veselības ir arī mentālā veselība, un tā ir 

tikpat svarīga, jo abas savā starpā mijiedarbojas.” 

Skolēns 5 - “Skolā biežāk vajadzētu ieviest šādas lekcijas un nodarbības, varēja uzzināt daudz ko jaunu gan 

par sevi, gan citiem klases biedriem.” 

 Secinājām, ka 90% skolēnu psiholoģes nodarbība ir bijusi noderīga. Cits uzzināja par psihologa 

pastāvēšanu skolā, cits aizdomājās par savu mentālās veselības stāvokli, cits uzzināja par iespējām vērsties 

pēc kritiska mentālās veselības stāvokļa gadījumā. 

 Aprunājoties ar skolas vadību un psiholoģi, iesniedzot arī rezultātus, nolēmām piedāvāt katrai 9., 10., 

11. un 12. klasei iespēju vienu reizi mācību gadā aizvadīt klases stundu kopā ar psiholoģi. 

 

Balstoties uz sniegtajām atbildēm aptaujas anketā, liela daļa skolēnu nezina, kur vērsties pēc 

palīdzības. Tā kā Bauskas Valsts ģimnāzijas mājaslapā ir rakstīts tikai psiholoģes vārds un uzvārds, ne 

skolēniem, ne viņu vecākiem nav informācijas, kā sasniegt šo speciālistu. Lūdzām skolas direktorei papildināt 

jau esošo informāciju skolas mājaslapā ar psiholoģes kabineta numuru, darba laiku un ziņu par iespēju 

sazināties e-klasē.  

Apzinoties situācijas nopietnību, mūsu darba grupa sagatavoja arī informatīvu plakātu ar dažādiem 

ieteikumiem un iespējām vērsties pēc palīdzības. Šis plakāts tiks ievietots Bauskas Valsts ģimnāzijas 

mājaslapas sākumlapā, kā arī katru dienu tas tiek rādīts skolas vestibila platekrāna televizorā. (Plakātu skatīt 

pielikumā) 



Viens no jauniešu mentālās veselības pasliktināšanās cēloņiem, kā noskaidrojām, ir ilgstošā sociālā 

izolācija un nespēja adaptēties sabiedrībā. Mazākajās Bauskas Valsts ģimnāzijas klasēs skolēni ir aicināti 

piedalīties ritmikas nodarbībās, taču jauniešiem 15 – 19 gadu vecumā šāda iespēja netiek piedāvāta. Ir 

pierādīts, ka aerobikas vingrinājumi, tostarp skriešana, peldēšana, riteņbraukšana, pastaigas, dārzkopība un 

dejošana, samazina trauksmi un depresiju. Vingrojumi uzlabo garīgo veselību, mazinot trauksmi, depresiju un 

negatīvu garastāvokli. Ir konstatēts, ka vingrošana mazina arī tādus simptomus kā zems pašvērtējums un 

sociālā atstumtība. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470658/) Esam ierosinājuši skolas 

vadībai priekšlikumu par kopīgu vingrošanu katru darba dienu no plkst.7:50 – 8:00, taču, lai sasniegtu 

rezultātus, jaunietim ir jābūt ieinteresētam. Bauskas Valsts ģimnāzija piedāvā dažādas iespējas izkustēties: 

starpklašu futbols, basketbols, volejbols, tautasbumba, pavasara un rudens krosi, lai ikkatram ir iespēja atrast 

sirdij tīkamāko. Skola jau vairāk kā 3 gadus aktīvi rosina visu vecumu skolēnus iesaistīties arī taku skrējienā 

“Stirnu buks”. Šogad šajā aktivitātē iesaistījušies 307 skolēni no Bauskas Valsts ģimnāzijas, tādējādi skolu 

čempionātā skolai ierindojoties pirmajā vietā. Skolēni ar prieku startē dažāda garuma distancēs, mācās 

pārvarēt šķēršļus, tikt galā ar grūtībām takās un audzināt rakstura stingrību. Fiziskām aktivitātēm jākļūst par 

jauniešu ikdienu, katram savas iespējas jāizvērtē individuāli, daudz ietekmēt mūsu darba grupa nevar. 

Turpmākā nākotnē būtu noderīgi aicināt lektorus, piemēram,  Nilu Saksu Konstantinovu, kuri 

padziļinātāk un nopietnāk varētu pastāstīt par problēmu un tās aktualitāti, sniegt padomus un atbildēt uz 

personīgākiem skolēnu jautājumiem. Šī ir ideja, kas varētu tikt īstenota ilgtermiņā, jo uz šādām lekcijām 

parasti ir jāpiesakās jau laikus. 

Protams, arī pašiem jauniešiem jāapzinās problēmas esamība skolas vidē, to cenšoties uzlabot. 

Visvienkāršākais risinājums ir komunikācija, iesaiste. Piemēram, grupu darbā jauniešiem ir jācenšas veidot 

sarunu, izteikt savu viedokli un izrādīt iniciatīvu, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi pēc ilgstošas sociālās izolācijas 

pamazām aprast ar sabiedrību un cilvēku nepieciešamību komunicēt.  

Visu apkopojot, nonākam pie secinājuma, ka Bauskas Valsts ģimnāzijā jaunieši vecumā no 15 līdz 19 

gadiem, neatkarīgi no dzimuma, saskaras ar mentālās veselības problēmām, ko izraisījusi tieši COVID – 19 

pandēmija. Skolas psihologs un skolas medmāsa nav apzinājuši problēmas eksistenci un nopietnību, jo, 

galvenokārt, jaunieši izvēlas vērsties pēc palīdzības pie ģimenes ārsta vai nevērsties pēc tās vispār. Visbiežāk 

ģimnāzijas jauniešu vidū mentālās veselības problēmas izpaužas kā grūtības koncentrēties un/vai mācīties.  

Lai kaut kādā veidā mazinātu COVID-19 pandēmijas atstātās sekas, skolotājiem, skolēniem un darbiniekiem 

jābūt, pirmkārt, jau informētiem par problēmas eksistenci. Mēs piedāvājam skolā rīkot pasākumus, pieaicinot 

profesionālus lektorus vai skolas psiholoģi, aktīvi darbojoties. Esam sagatavojuši arī uzskatāmu materiālu par 

iespējām vērsties pēc palīdzības.  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470658/


Atsauces 

• https://nra.lv/viedokli/amanda-laura-krumina-rigas-katolu-gimnazijas-12-klases-skolniece/374558-

ko-darit-ja-juties-slikti-padomi-jauniesiem.htm 

• https://nyctherapy.com/therapists-nyc-blog/how-does-mental-health-affect-physical-health/ 

• https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-

problems-introduction/causes/ 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470658/ 

• https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/symptoms-causes/syc-20374968 

• https://www.stirnubuks.lv/rezultati/2021/mezaparks/skola_total/ 

Pielikumā: 

• intervijas ar skolas medmāsu, psiholoģi un Bauskas novadā praktizējošo ģimenes ārsti 

• intervijas ar skolēniem 

• atgriezeniskā saite no skolēniem par lekciju 

• aptaujas anketas dati 

• plakāts  
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