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Aktualitāte 

• Sievietes dzimumloma (Auðardóttir & Rúdólfsdóttir,   2020) 

• Mātes un bērna psiholoģiskās labklājības mijiedarbība (Di Giorgio et al., 
2020) 

• Mātes un bērna psihiskā veselība nenoteiktības apstākļos (Cameron et 
al., 2020) 

• Komunikācija ar bērnu (Dalton et al.,2020)  

• Vecāka rūpes pašam par sevi (Coyne et al., 2020) 

 

 



Pētījuma mērķis un jautājums 

Pētījuma mērķis: 
Noskaidrot, kādi atbalsta avoti palīdz strādājošām sievietēm ar 
pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā pārvarēt Covid-19 krīzi. 

 

Pētījuma jautājums: 
Kādi atbalsta avoti palīdz strādājošām sievietēm ar pirmsskolas 
vecuma bērniem Latvijā pārvarēt Covid-19 krīzi? 



Strādājošas sievietes ar pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā (N = 2608, n = 120) 

Vidējais  vecums: 37 gadi (M = 36,48 , SD = 8,12) 

 

 

 

Pētījuma mērķauditorija 

Mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku 

skaits 
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Pētījuma rezultāti 

Attēls 1. Atbalsta avoti, kas palīdz pārvarēt Covid-19 krīzi 

strādājošām sievietēm ar pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā  
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Pētījuma rezultāti (turpinājums) 

Attēls 2. Atbalsta avoti, kas palīdz pārvarēt Covid-19 krīzi 

strādājošām sievietēm ar pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā  
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Secinājumi 

1.Ļoti un vidēji labi palīdzēja: pastaigas (65,83%), pilnvērtīgs miegs (64,17%), darbs 

(darba esamība) (60%),  piesardzības pasākumu ievērošana (57%),  dienas režīma 

ievērošana  ( 46, 67% ), TV, seriālu, filmu u.tml.skatīšanās (46,66%) 
 

2. Nemaz nepalīdzeja vai netika izmantots: cits (96, 67%), narkotisko un psihotropo vielu 

lietošana (94,17%), brīvprātīgo palīgu atbalsts (91,67%), profesionālā medicīniskā (90, 

83%) un psiholoģiskā palīdzība (90,83%) 

 

3. Cilvēciskā atbalsta veidi netika pietiekami augstu novērtēti*: ģimenes locekļu atbalsts 

(45%), draugu, paziņu atbalsts (30,84%), darba devēja atbalsts (33,33%), kolēģu 

atbalsts (27,5%), kaimiņu atbalsts (11,66%), studiju biedru (5,48%), baznīcas, draudzes 

atbalsts (6,67%), profesionāla psiholoģiskā palīdzība (1,67%), profesionāla medicīniskā 

palīdzība (0,83%), brīvprātīgo palīgu atbalsts (0) 

 
*Atbillžu varianti «Ļoti palīdzēja» un «Vidēji labi palīdzēja» 

 



Rekomendācijas 

Nenoteiktības apstākļos parūpējies vispirms par sevi! : 

 

1.Parūpējies par sevi.  

2.Runā ar bērnu.  

3.Lūdz atbalstu.  

4.Meklē profesionālu palīdzību. 
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