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NOZARES GATAVĪBAS NĀKOTNES EPIDĒMIJĀM 

STIPRINĀŠANA



Psiholoģisko pašizjūtu ietekmējošie faktori 
ārkārtējās situācijas un tās pagarinājuma laikā 
cilvēkiem virs 50 gadu vecuma: 
pieredze un risinājumi. 

VPP-COVID-2020/1-0011 apakšprojektā (WP4) 
COVID-19 ietekme uz Latvijas iedzīvotāju grupām vecumā virs 50 gadiem:
ieteikumi veselības un sociālo seku mazināšanai un sagatavotībai 
iespējamām krīzēm nākotnē.

Ieva Reine, Dr.med., Mg.psych., Mg.sc.sal., vadošā pētniece, apakšprojekta vadītāja
Guntis Balodis, BA psych., pētnieks
Ilze Koroļeva, Dr.sc.soc., vadošā pētniece

Rīgas Stradiņa universitāte, Statistikas mācību laboratorija 
Latvijas Universitāte, Filozofijas un socioloģijas institūts
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Populācija	un	metode

Kvantitatīvie	dati	(n=980,	629	
siev.,	351	vīr.),	aprakstošā	un	
šķērsgriezuma	analīze
SHARE	(Survey of Health,	Ageing
and Retirement in Europe –
ESFRI	infrastruktūra,	kas	
nodrošina	informāciju	par	
veselību,	novecošanos	un	
pensionēšanos	Eiropā)
• 7.	posma	demogrāfiskie	dati
• Latvijas	COVID-19	anketa
• 8.	posma	pirms	COVID-19	un		
add-on aptauja	(plānota	
izmantošana)

Kvalitatīvie	dati	(n=16,	6	siev.,	9	
vīr.),	teksta	analīze	un	
fenomenoloģisks	pētījums

Padziļinātas,	daļēji	strukturētas	
intervijas	dažādos	Latvijas	
novados



Datu ieguve

Jūnijs AugustsJūlijs Septembris Oktobris

• Interviju
kopsavilkums
• SHARE 
COVID-19 add-on
ievadīšana un 
apstrāde.
• Latvijas anketas
aptaujas datu 
ievadīšana un 
apstrāde.

• Daļēji
strukturēto interviju 
vadlīniju izstrāde
• Atsākts lauka
darbs SHARE 
projektā.
• COVID-19
add-on aptaujas 
iekļaušana 
intervijās

• Interviju
veikšana.
• SHARE
lauka darbs.

• COVID-19
Latvijas 
anketas 
izstrāde.
• SHARE
COVID-19 add-
on aptaujas 
izstrāde, 
tulkošana un 
adaptēšana.

• Interviju
transkribēšana.
• Latvijas anketas
datu analīze.
• COVID-19 add-on
aptaujas sākotnējās 0 
versijas pieejamība 
(centralizēti veic 
Maksa Planka institūts 
Vācijā).
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Covid-19 laikā izjutuši dažādus negatīvus psihiskos stāvokļus: sadalījums pēc dzimuma
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Covid-19	laikā	izjutuši	dažādus	
negatīvus	psihiskos	stāvokļus:	atbilžu	
sadalījums	pēc	vecuma	

• Nav novērojamas statistiski nozīmīgas 
atšķirības pēc demogrāfiskajām pazīmēm 
(dzimuma un vecuma, izglītības līmeņa) 
un atsevišķu psihiskās veselības 
rādītāju izmaiņām. 

• Nedaudz biežāk kādu no psihiskā stāvokļa 
izmaiņām COVID -19 laikā (miega  
problēmas, nervozitāti vai satraukumu un 
skumjas vai nomāktību) izjūt vīrieši, kā arī 
indivīdi līdz nosacītajam pensijas 
vecumam (līdz 65 gadiem).
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Problēmas un risinājumi (no intervijām)

• Prieks, ka cilvēki kļuvuši 
mazliet laipnāki. 

• Vairāk bija laiks filozofēt 
par dzīvi. 

• Tas pat bija patīkami, jo
bija vairāk laika sev.

• Atšķirtība pat 
netraucētu, jo lielas 
ļaužu masas nepatīk.

• Bija dusmīgs uz valdību, 
iedzēra šņabi, pārgāja.

• Viss ir galvā. Sargāsim 
sevi un savus tuvos!

1 2 3

• Neziņa nomāc.
• Neliels uztraukums par 

nezināmo nākotni. 
• Šobrīd liekas, ka tas 

(ārkārtējais stāvoklis) bija 
bezjēdzīgs.

• Vientulība visur nomāc, 
vispārēja nomāktība. 

• Patīkami nebija, bet pozīcija 
- nogaidoša.

• Uztraukums, pārdzīvojumi  
par bērniem, mazbērniem 
gan Latvijā, gan ārzemēs.

• Sākumā bija šausmīgi bail 
saslimt un par tuviniekiem, 
ko var pats aplipināt.

• Bija izjaukts līdzsvars. 

• Ienākumu 
samazināšanās 
nospiež, jo izdevumi 
praktiski nemainās. 

• Valsts apmaksātie 
medicīnas pakalpojumi 
ilgi jāgaida. 

• Ja vajag ātri, jāiet par 
maksu, kas arī daudz 
tika darīts.

• Izjauca daudzus plānus, 
īpaši darba jomā.

• Emocionāli nebija 
patīkami, jo mainījās 
plāni ne sevis dēļ.

• Nobruka gan biznesa, 
gan ceļojumu plāni. 

• Pagarinājums bija lieks!
• Liela nozīme bija 

savstarpējai 
komunikācijai, izpratnei. 

• Attālinātā komunikācija 
bija jāapgūst.
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Paldies!


