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Kāpēc nepieciešams aktualizēt diskusiju par jēdziena 
«resilience» tulkojumu?

• Salīdzinoši bieži viens un tas pats jēdziens dažādās nozarēs tiek tulkots atšķirīgi. Piemēram,
jēdziens «function» matemātikā, medicīnā un vadības zinātnē var tikt tulkots kā funkcija,
darbība, loma, pienākumi. Līdzīgi ir ar jēdzienu «resilience», kam latviski atrodami vismaz 8
dažādi tulkojumi. (fizikā - elastība vai pretošanās spēja, vides zinātnē – dzīvotspēja, sociālajās
zinātnēs - dzīvesspēks, dzīvotspēja, sociālā elastība, psiholoģiskā noturība, drošumspēja.)

• Tomēr problēma ir tajā, ka nekonsekvence jēdziena «resilience» lietojumā pastāv arī runājot
par vienu un to pašu fenomenu, proti, psiholoģisko resilience jeb indivīda spēju pārvarēt
grūtības, adaptēties pārmaiņām un turpināt labi funkcionēt pēc smagiem dzīves notikumiem.

• Psiholoģijas specialitātes studentiem, lietojot šo jēdzienu maģistra un promocijas darbos, būtu
vēlams pieturēties pie vienota tulkojuma, kas visprecīzāk atbilstu jēdziena būtībai, un par to
būtu jāvienojas plašākai psiholoģijas pētnieku kopienai Latvijā.

• Gadījumā, ja psiholoģijas pētnieku kopiena nolemtu līdztekus lietotot dažādus «resilience»
tulkojumus, šai izvēlei būtu jābūt konceptuāli pamatotai kopienas ietvaros, un tā nedrīkstētu
kļūt par atsevišķu pētnieku «gaumes» jautājumu.



Kāds ir manas izpētes mērķis un uzdevumi?

Mērķis: Salīdzināt dažādus jēdziena «resilience» tulkojumus latviešu valodā un izvirzīt
vienu vai vairākus piemērotākos tulkojumus.

Uzdevumi:

1) Noskaidrot jēdziena «resilience» izcelsmi.

2) Noskaidrot, kā citās valstīs sociālie zinātnieki tulko jēdzienu «resilience».

3) Apkopot informāciju par to, kā Latvijas psihologu un sociālo zinātnieku vidū jēdziens
«resilience» ticis tulkots.

4) Dziļāk izpētīt psiholoģiskās «resilience» fenomenu, lai noskaidrotu, vai tas ir
viendabīgs, vai tomēr pastāv dažādi psiholoģiskās «resilience» veidi, kas var tikt
tulkoti atšķirīgi.

5) Balstoties uz veikto izpēti, izvēlēties pamatotāko un atbilstošāko «resilience»
tulkojumu latviešu valodā.



Jēdziena «resilience» izcelsme

Vārds "resilience" nāk no latīņu valodas vārda "resilire", kas
nozīmē atgūties, atgriezties pie iepriekšējā stāvokļa. Prievārds
“re” norāda uz virzību atpakaļ, bet vārds “salire” nozīmē lēkt,
atsisties. Tātad tiešais tulkojums būtu atlēkt atpakaļ.
(www.etymonline.com)



Jēdziena «resilience» lietojums sociālajās zinātnēs 

• Sociālajās zinātnēs jēdziens “resilience” tiek lietots, lai aprakstītu dažādu organizāciju,
sabiedrību vai valstu spēju pārvarēt krīzes un satricinājumus, tomēr nepazaudēt
pamatstruktūru un turpināt veiksmīgi funkcionēt. Pateicoties «resilience» tiek nodrošināta
šo organizāciju ilgtspēja.

• Psiholoģijā jēdziens «resilience» tiek lietots šaurāk, aprakstot atsevišķa indivīda spēju
pārvarēt dažādus dzīves satricinājumus, tomēr adaptēties pārmaiņām un turpināt veiksmīgi
funkcionēt.

• Amerikas Psihologu asociācija «resilience» definē kā spēju veiksmīgi pielāgoties grūtībām,
traumām, traģēdijām, draudiem vai nozīmīgiem stresa avotiem.



Jēdziena «resilience» tulkojumi citās valodās (attiecībā uz 
psiholoģisko «resilience»)

• krievu - психологическая резилентность, психологическая выносливость* 
(psiholoģiskā izturība), жизнестойкость (dzīves noturība), устойчивость (ilgtspējība), 
жизнеспособность (dzīvesspēja),  упругость (elastība).

• igauņu – vastupidavus* (izturība, ilgnoturība), 

• lietuviešu – atsparumas* (elastība)

• vācu – resilenz* vai elastizitat (elastība)

• franču - la resilience*, élasticité (elastība)

• spāņu – resiliencia*

* - šie jēdzieni tiek izmantoti arī oficiālajos ES dokumentos, piemēram, Eiropas
atveseļošanās plānā (Recovery and resilience post COVID-19).



Jēdziena «resilience»  tulkojumi latviešu 
valodā dažādos kontekstos



Kā jēdziens «resilience» tulkots dažādos valsts iestāžu 
dokumentos

Gads Institūcija Avots Lietojums Piezīmes

2014. Valsts Izglītības un 

satura centrs

Metodiskais līdzeklis 

„Vērtībizglītība ētikas, sociālo 

zinību un klases stundām 1.- 6. 

klasē”.

Dzīvesspēks Tiek lietots, runājot par 

apzinātu dzīvošanu un 

rūpēm par sevi.

2014. Nacionālais attīstības plāns 2014. 

– 2020. gadam.

Drošumspēja Tā ir cilvēka spēja 

adaptēties strauji mainīgā 

vidē. Angliski šis jēdziens 

tiek lietots kopā ar 

jēdzienu  “securitability” 

(securability – a form of 

resilience). 

2019. Valsts Investīciju un 

attīstības aģentūra

Rokasgrāmata pedagogiem un 

karjeras konsultantiem individuālo 

karjeras konsultāciju īstenošanai 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs.

Dzīvesspēks jeb 

sociālā elastība

Tiek lietots, runājot par 

spēju pārvarēt izteikti 

kritiskus apstākļus.

2020. ES oficiālie 

dokumenti

Valsts pētījumu programma “Covid-

19 seku mazināšanai”.

Noturība Tiek lietots, runājot par 

spēju pārvarēt pandēmijas 

radīto krīzi.



Izturība

• Jēdzienu izturība kā «resilience» tulkojumu promocijas darbā “Latvijas sieviešu
sērošanas pieredze pēc tuva cilvēka nāves, riski un iespējas” (2008) lietojusi LU
psiholoģijas doktore Kristīne Maslovska.

• Jāatzīst, ka šis nav darba centrālais jēdziens un darbā pieminēts tikai kā viens no
faktoriem, kas ietekmē labāku adaptāciju sērošanas procesā.

Vārdam izturība piemērotāks būtu angļu vārds hardiness. Vārds izturība vairāk norāda uz
nepakļaušanos ārējo faktoru ietekmei un neietver būtisku resilience raksturlielumu - spēju
adaptēties.



Noturība vai psiholoģiskā noturība

• Jēdzienu „psiholoģiskā noturība” maģistra darbā „Dzīves izturības mērījumi ar
eksplicītajām un implicītajām metodēm (ar risku saistīto profesiju pārstāvjiem)” lietojusi
Daugavpils Universitātes sociālās psiholoģijas studente Jeļena Šaplavska.

• Valsts pētījumu programmā “Covid-19 seku mazināšanai” jēdziens “resilience” tiek tulkots
kā noturība.

Kuģniecībā noturība ir kuģa spēja peldēt stabila līdzsvara stāvoklī gan taisni, gan ar sānsveri.
Kuģis ir noturīgs, ja uz to iedarbojoties ārējiem vai iekšējiem spēkiem, tas ir spējīgs
neapgāzties un atgriezties sākotnējā līdzsvara stāvoklī .

Psiholoģiskā noturība varētu tikt definēta kā emocionālā līdzsvara saglabāšana dažādās
krīzes situācijās. Šis jēdziens lielā mērā atspoguļo resilience būtību, tomēr ne pilnībā. Ja
runājam par «resilience» ilgtermiņā, tā ietver spēju ne vien saglabāt līdzsvaru stresa
apstākļos un grūtībās, bet arī mainīties un stāties pretī apstākļiem.



Sociālais elastīgums

• Socioloģijas doktore Ieva Kārkliņa savā promocijas darbā “Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu
izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori” (2013) jēdzienu resilience tulkojusi un
interpretējusi kā sociālo elastīgumu.

• “Termins ‘(sociālais) elastīgums’ skaidri parāda jēdziena resilience divas raksturīgākās
komponentes – izteikti kritiskus apstākļus un spēju tos pārvarēt.”(Kārkliņa, 2013).

Elastīgums kā spēja adaptēties ir viens no centrālajiem «resilience» raksturlielumiem, kas
parādās gandrīz katrā šī jēdziena definīcijā. Elastīgums kā «resilience» tulkojums tiek bieži
lietots arī citās valodās un sakrīt ar sākotnējo šī jēdziena izcelsmi. Taču vārdu savienojums
«sociālais elastīgums» sašaurina resilience izpratni, jo elastība nav tikai sociāla, tas var būt
arī iekšējs process, kura laikā cilvēks maina savu domāšanu un atieksmi. Šis, iespējams, ir
labs jēdziens socioloģijas kontekstā, bet īsti nav piemērots lietošanai psiholoģijas
kontekstā.



Dzīvotspēja

• Tālis Tisenkopfs, LZA korespondētājloceklis, 2016.gadā notiekošajā Latvijas zinātnieku
savienības diskusijā, runājot par ilgtspēju pieaugoša riska, krīžu un nedrošības sabiedrībā,
piedāvā jēdzienu «resilience» tulkot kā dzīvotspēja.

• Dzīvotspēja ietver trīs nozīmīgas spējas:

- spēju pārvarēt šokus, saglabājot savu identitāti,

- spēju pielāgoties,

- spēju mainīties.

• Zinātnes gadījumā dzīvotspēja nozīmē spēju izturēt triecienus, piemēram, finansējuma
samazinājumu; spēju pielāgoties, piemēram, atrast citus finansējuma avotus; un spēju mainīties,
piemēram, veidot jaunu sadarbību, kas veicina dzīvotspēju ilgtermiņā.

Vides zinātnēs jēdziens “resilience” tiek tulkots kā dzīvotspēja. Tas norāda uz kāda procesa
ilgtspēju, piemēram, uz ekosistēmu spēju atjaunoties pēc klimata pārmaiņām.

Arī sociālajās zinātnēs dzīvotspēja ir tā, pateicoties kurai organizācijas var turpināt veiksmīgi
funkcionēt par spīti dažādām pārmaiņām.

Kaut arī autors jēdzienu dzīvotspēja piedāvā lietot, runājot par sociāliem procesiem, tas varētu tikt
izmantots arī psiholoģijas kontekstā. Ja domājam par atsevišķa indivīda dzīvotspēju, tad arī šajā
gadījumā tas varētu būt divējāds process- no vienas puses palikt tam, kas esi, no otras –
pielāgoties un mainīties.



Sociālā dzīvotspēja

• Socialā darba maģistre Aiga Romāne-Meiere rakstā “Sociālā dzīvotspēja ārkārtas
situācijā profesionālajā darbībā” (2020) ierosināja jēdzienu “resilience” lietot kā sociālā
dzīvotspēja.

• “Resiliences koncepts pēdējos gadu desmitos ir strauji attīstījies, un šobrīd tā
lietojums tiek attiecināts gan uz rakstura iezīmēm, gan prasmēm, gan procesu, gan
rezultātu, gan arī transformācijām pēc traumatiskiem notikumiem. Ja termina
latviskojumos saglabājas tieša norāde uz indivīda īpašībām, tad jēdziena būtība tiek
sašaurināta. Līdz ar to raksta autore piedāvā terminu resilience latviskot kā sociālā
dzīvotspēja, kas ļauj saglabāt sasaisti gan ar personiskajām īpašībām, gan procesu,
gan arī rezultātu.” (Romāne-Meiere, 2020)

Kaut arī piedāvātā tulkojuma autore uzskata,ka jēdziens «sociālā dzīvotspēja» pilnībā
aptver resilience fenomenu, gluži tāpat kā jēdziena «sociālais elastīgums» gadījumā,
vārda «sociāls» lietojums tomēr sašaurina resilience izpratni un var tikt lietots socioloģijas
un sociālā darba kontekstā, bet ne psiholoģijas kontekstā.



Dzīvesspēks

• Jēdzienu dzīvesspēks latviešu valodā adaptēja psiholoģijas doktore, Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) un vēlāk Latvijas universitātes profesore Guna
Svence un to tālāk savos darbos lietoja vairāki RPIVA un Latvijas Universitātes studenti.

- Svence, G., Pumpuriņa, I. (2012). Dzīvesspēka rādītāju pozitīvās intervences
grupā vientuļām mātēm vecumā no 35-50 gadiem. Maģistra darbs.
Vadītāja Svence,G. RPIVA.

- Svence, G., Freimane, G. (2012). Cukura diabēta pacientu dzīvesspēka,
slimības pozitīvās nozīmes apzināšanās un iekšējās saskaņas saistība ar
pēctraumas izaugsmi un veselības uzvedību. Maģistra darbs, RPIVA.

-Svence, G., Lielšvāgere, S. (2017). Dzīvesspēka, izdegšanas un fiziskās
veselības pašnovērtējuma saistība mediķiem. Maģistra darbs. Vadītāja
Svence, G. Latvijas Universitāte.

• Jēdzienu dzīvesspēks lieto arī RSU Psiholoģijas maģistranti, kuri 2020.gadā ir izveidojuši
vairākas video sērijas, kas veltītas dzīvesspēka veicināšanai.
(https://www.youtube.com/watch?v=wazSThJRrTM)

https://www.youtube.com/watch?v=wazSThJRrTM


Dzīvesspēks

Latvijā adaptētās aptaujas, kurās jēdziens «resilience» tiek tulkots kā dzīvesspēks:

• Dzīvesspēka aptauja (Resilience scale, Wagnild &Young, 1993, adaptējušas Bērziņa & 
Svence, 2012) 

• Dzīvesspēka aptauja pieaugušajiem (Resilience Scale of Adults, Hjemdal et al., 2001, 
adaptējušas Sovere & Bite, 2010).

Dzīvesspēks ir līdz šim visbiežāk lietotais «resilience» latviskais tulkojums psihologu darbos.
Tas ir saturiski līdzīgs jēdzienam dzīvotspēja un ietver sevī prasmes, kas nepieciešamas,lai
rastu spēku dzīvot neskatoties uz dažādiem satricinājumiem. Dzīvesspēks var ietvert gan
noturību, gan spēju pielāgoties un mainīties.



Resilience

NOTURĪBA ELASTĪBA

(saglabāju līdzsvaru) (adaptējos, mainos)

DZĪVESSPĒKS

DZĪVOTSPĒJA



Situatīvā jeb īstermiņa un ilgtermiņa «resilience»

• Vairāki autori, kas pētījuši hroniski slimu cilvēku «resilience», atzīst, ka «resilience»
dažādos dzīves posmos var atšķirties. Daži autori (Geard et al., 2018) nošķir divu veidu
«resilience» – spēju atkopties pēc grūtām dzīves situācijām, kas ir īslaicīgas un pārejošas,
un spēju sadzīvot ar patstāvīgām grūtībām, bet citi autori (Santis et al., 2013) runā par
«resilience» stadijām. Akūtajā stadijā likstas rada draudus, ar kuriem cilvēks mācās tikt
galā. Kad cilvēks ir adaptējies, viņš reorganizē savu dzīvi un iekļauj tajā dzīves grūtību
izraisītās pārmaiņas, kas rezultējas kā «resilience».

• Situatīvās «resilience» gadījuma svarīga ir psiholoģiskā noturība, bet, lai uzturētu
«resilience» ilgtermiņā, būtiska loma ir elastībai un spējai mainīties.



Secinājumi

• Izvērtējot līdzšinējos «resilience» tulkojumus, manuprāt vistuvāk psiholoģiskās
«resilience» būtībai ir jēdzieni psiholoģiskā noturība, elastība, dzīvotspēja un
dzīvesspēks.

• Jēdzieni psiholoģiskā noturība un elastība atklāj ļoti būtiskas «resilience» šķautnes,
tomēr nav pietiekami aptveroši.

• Jēdzieni dzīvotspēja un dzīvesspēks ir pietiekami plaši un ietver sevī gan noturību, gan
elastību, jo dažādās situācijās ir vajadzīgas atšķirīgas prasmes, lai izdzīvotu. Tomēr, tā
kā jēdziens dzīvesspēks līdz šim psihologu vidū ticis plašāk lietots, tas ir adaptēts
latviešu valodā un izmantots mērījuma skalu nosaukumos, manuprāt, būtu lietderīgi arī
turpmāk psiholoģisko «resilience» tulkot kā dzīvesspēks.

• Runājot par kādu konkrētu psiholoģiskās «resilience» šķautni un pieminot to noteiktā
kontekstā varētu tikt lietoti arī citi jēdzieni, piemēram, psiholoģiskā noturība vai elastība.

• Arī citās nozarēs ir sastopami gadījumi, kad daudznozīmīgs jēdziens var tikt tulkots
atšķirīgi atkarībā no tā, kāds ir konteksts, kurā to lietojam. Piemēram, jēdziens «victim»
var tikt tulkots gan kā cietušais, gan kā upuris.



Paldies par uzmanību!


