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Kur sabiedrība ir 
nonākusi? 



Kur sabiedrība ir 
nonākusi? -1

• Ievērojama darba ņēmēju daļa neuzskata par 
netikumu darba devēju krāpšanos ar 
nodokļiem, aplokšņu algu praksi un korupciju.

• Ievērojama sabiedrības daļa vienaldzīgi 
izturas pret nodokļu vai citu finanšu 
resursu izkrāpējiem.



Kur sabiedrība ir 
nonākusi? -2

• Ievērojama sabiedrības daļa vienaldzīgi 
izturas pret acīmredzamiem valsts pārvaldes 
ierēdņu un politiķu pārkāpumiem un zemo 
morāles līmeni.

• Slimības lapu skaita pieaugums norāda ne 
tikai uz slimu sabiedrību, bet arī uz slimības 
lapu izmantošanu, lai nebūtu jāstrādā un varētu 
dzīvot uz valsts rēķina – tātad valsts apzagšanu.



Kur sabiedrība ir 
nonākusi? -3

• Bezdarbnieku vēlme izmantot “valsts 
apmaksātu atvaļinājumu” netiek uzskatīta 
par netikumu.

• Dažādas shēmas naudas izkrāpšanā, lai 
vairotu personisko labklājību, tiek uztverta kā 
gudru cilvēku rīcība nevis kā netikums.

• Meli, lišķība, divkosība un viltība tiek 
akceptēta visos līmeņos.



Kur sabiedrība ir 
nonākusi? -4

• Laulības pārkāpumi, viendzimuma, biseksuālas 
un grupveida seksuālas attiecības vairs nav 
nekas īpašs.

• Tā varētu uzskaitīt ļoti daudzas sabiedrības 
degradācijas pazīmes.

• Tas viss kopumā liecina tikai par zemo 
sabiedrības morāles līmeni.



Kas ir TIKUMĪBA? 



Kas ir TIKUMĪBA? -1

• «Tikumība ir normu, principu un noteikumu 
sistēma, kas regulē cilvēka izturēšanos, rīcību 
sabiedrībā un attieksmē pret citiem cilvēkiem.»    
/Konfūcijs/

• Latviešu tautas dziesmās tikums ir 
daudzināts kā labas reputācijas un 
laimīgas dzīves priekšnosacījums: "Kas no 
meitas daiļumiņa, ja nav laba tikumiņa?"



Kas ir TIKUMĪBA? -2

• Visu reliģiju pamatlicēji, arī latvju viedie mums 
ir mācījuši likt savas dzīves pamatos taisnīgos 
garīgi tikumiskos principus, uz kuriem balstīta 
kārtība Visumā. 

• Tikumība ir Dievišķo uzvedības standartu 
un visaugstāko tikumisko un garīgo 
standartu ievērošana ikdienas dzīvē.



Kas ir TIKUMĪBA? -3

• Vienmēr ir pastāvējuši aizliegumi, kuri tika 
realizēti reliģiskā un valstiskā līmenī.

• Mūsdienās tikai mūsu apziņa var kalpot par 
cenzoru, kas var mums aizliegt darīt to vai ko 
citu.



• Ja cilvēks savā apziņā neglabā orientierus, 
pareizus paraugus, uzvedības un tiekšanās 
etalonus, tad sabiedrība kļūst slima un ir 
lemta izmiršanai.

• Tāpēc sabiedrībā pastāvīgi ir jāatjauno 
tikumiskie un morāles orientieri.

Kas ir TIKUMĪBA? -4



Tikumības Zelta likums  



Tikumības Zelta likums

• Pirmais, kas ir katrā tai vai citā formā izteiktā 
reliģijā, ir tikumības Zelta likums: "Izturies 
pret citiem tā, kā tu gribi, lai citi izturas 
pret tevi" jeb "nedari citiem to, ko tu 
negribi, lai citi darītu tev". 

• Bībelē tas minēts Kalna sprediķī šādā 
formulējumā: "Tad nu visu, ko jūs gribat, lai 
cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem." 
(Mateja ev. 7:12). 



Tikumības baušļi 



Tikumības baušļi -1
Svarīgākie baušļi:
1. Mīlēt jūsu tuvākos un visu Radīto: akmeņus, 
augus, ikvienu zvēru un dzīvnieku, visu dabu.

2. Nepieļaut laulības pārkāpumus.

3. Neiekārot sava tuvākā mantu.

4. Nemelot, būt atklātiem un patiesiem.

5. Neapskaust.

6. Nenogalināt dzīvību.



Tikumības baušļi -2
Attiecību veidošanas baušļi:

1. Jums jābūt likumīgā laulībā ar jūsu seksuālo partneri.

2. Jūs nedrīkstat stāties nekādās seksuālās attiecībās ar
gadījuma partneriem un ar tāda paša dzimuma cilvēkiem 
kā jūs.

3. Katru jūsu laulāto attiecību aktu jums jādara Dieva
vārdā.



Kā tikumisko 
audzināšanu uztver 
bērni un jaunieši? 



Kāpēc tikumiskā 
audzināšana sastopas ir 

milzīgu pretestību 
sabiedrībā?



Kāda loma ir uzticēta 
pedagogiem?



Kāda loma ir uzticēta 
pedagogiem? -1

• Pedagoga darbs ir Dieva svētīts darbs.

• No pedagoga prasmēm runāt par tikumiskajiem 
jautājumiem, bet pats galvenais ar savu 
piemēru demonstrējot tikumību, var gaidīt 
pārmaiņas bērnu un jauniešu domāšanā.

• Svarīgi ir bērniem un jauniešiem skaidrot 
dzīvi.



Kāda loma ir uzticēta 
pedagogiem? -2

• Mēs nevaram mainīt audzināmo vecākus, bet 
mēs varam censties tiem palīdzēt labāk 
izprast dzīvi.

• Mīlošs pedagogs spēj panākt brīnumus –
atverot bērnu nocietinātās dvēseles.



Kāda loma ir uzticēta 
pedagogiem? -3

• Mums jāmāca nenosodīt tos, kas pieļauj 
kļūdas.

• Mums jāmāca izprast atšķirību starp 
laicīgām un pārejošām vērtībām no 
mūžīgām vērtībām.

• Mums jāmāca mīlēt, jo vislielākais spēks 
Visumā ir Mīlestība.



Kāda loma ir uzticēta 
pedagogiem? -4

• Mums jāmāca piedot, jo ar piedošanu mēs 
spējam atrisināt visas problēmas.

• Mums jārunā par Dievu.

• Mums jāizskaidro Dievišķie likumi.

• Mums jāpalīdz bērniem attīstīt ticība.



Grāmata «Bērnu un 
jauniešu tikumiskā 

audzināšana»



Paldies par uzmanību!


