
Dzīve ar COVID-19 (COVIDzīve): 

Novērtējums par koronavīrusa 

izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā 

un priekšlikumi sabiedrības 

noturībai nākotnē  

22.04.2021.

Nr. VPP-COVID-2020/1-0013 



2COVIDzīve

Sociālā kapitāla indikatoru saistība ar 

spēju adaptēties Covid-19 pandēmijas apstākļos

Mg paed., Mg.sc.sal. Sanita Šuriņa

Prof. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone

Dr. psych. Viktorija Perepjolkina

Bc. psych. Inta Ozerovska



3COVIDzīve

Aktualitāte un problēma

.
Covid-19 pandēmija

Spēja adaptēties pārmaiņām

Resursi:

❑ Iekšējie resursi: individuālās spējas pielāgoties, tikt galā ar grūtībām (Castañeda & Hernández-

Cervantes, 2020; Fisher, Ragsdale, & Fisher, 2019; Morales-Vives, Dueñas, Vigil-Colet, & 

Camarero-Figuerola, 2020)

❑ Ārējie resursi: sociālais kapitāls (Wong & Kohler, 2020; Wu, 2021)
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Pētījuma mērķis un pētījuma uzdevumi

Mērķis: izpētīt Latvijas iedzīvotāju sociālā kapitāla indikatoru saistību ar spēju adaptēties COVID-19 

pandēmijas apstākļos. 

Uzdevumi:

1) Izveidot un empīriski pārbaudīt sociālā kapitāla modeli

2) Noskaidrot vai pastāv saistība starp sociālā kapitāla indikatoriem:

- institucionālo uzticēšanos

- atbalstu un kopīgas vērtības ar ģimeni un tuvākajiem draugiem 

- atbalstu no domubiedriem un paziņām

- attieksmi pret sabiedrībā pieņemtajām normām 

un spēju adaptēties COVID-19 pandēmijas apstākļos
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Teorētiskais ietvars

Sociālais kapitāls ir resurss, ko indivīdam, ģimenei vai grupai dod labāki kontakti. 

Sociālo kapitālu raksturo sociālā iesaistīšanās, 

uzticēšanās, piederības izjūta, 

atbalsts un savstarpēja sadarbība 

(Ehsana, Klaasa, Bastianena, & Spini, 2019)
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Teorētiskais ietvars

(Šuriņa, & Mārtinsone, 2020)

SOCIĀLAIS KAPITĀLS

PIESAISTOŠAIS (BONDING) SAVIENOJOŠAIS (BRIDGING) SASAISTOŠAIS (LINKING)

KOGNITĪVAIS

1) Uzticēšanās

ģimenes locekļiem

2) Atbalsts no 

ģimenes un 

tuvākajiem 

draugiem

3) Kopīgas vērtības 

ar ģimenes 

locekļiem un 

4)Piederības izjūta 

STRUKTURĀLAIS

Sociālā 

iesaistīšanās (3. 

,5. līmenis):

1)Kontaktu

biežums ar ģimeni

2)Sniegtais atbalsts

ģimenes locekļiem

KOGNITĪVAIS

1) Vispārējā 

uzticēšanās

2) Piederības izjūta

3) Atbalsts no 

draugiem un 

paziņām

4) Kopīgas vērtības 

ar pazīstamiem 

cilvēkiem

STRUKTURĀLAIS

Sociālā 

iesaistīšanās (4.,5. 

līmenis):

1) Dalība sociālajās

grupās

2) Tīklošanās

(Network)

3) Atbalsta sniegšana

un labdarība

KOGNITĪVAIS

1) Institucionālā 

uzticēšanās

2) Nacionālā 

identitāte

3)Kopīgas vērtības 

ar sabiedrību 

kopumā

4) Attieksme pret  

likumiem un 

normām

5) Uztvertais 

institucionālais 

(valsts) atbalsts

STRUKTURĀLAIS

Sociālā 

iesaistīšanās (6. 

līmenis):

1)Pilsoniskā

līdzdalība
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Pētījuma metode

.
Procedūra: Dati tika ievākti sadarbībā ar pētījumu centru SKDS tika organizētas tiešās intervijas 

respondentu dzīvesvietās laika posmā no 18.09.2020. līdz 29.09.2020.
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Pētījuma metode. 
Izlase: Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju izlase (N=1003) izmantojot stratificēto 

nejaušās izlases metodi, pēc administratīvi teritoriālā dalījuma

.
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Metode

Instrumentārijs: VPP «Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes 

pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē» aptauja. 

Institucionālā uzticēšanās (α=.915). 

«Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs personīgi uzticaties katrai no zemāk minētajām iestādēm?

1. Valdībai (Ministru kabinetam)

2. Latvijas tiesu sistēmai

3. Ziņu medijiem

4. Vietējai pašvaldībai

5. Policijai

6. Veselības aprūpes sistēmai

7. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai»

Skalā no 1 līdz 10, kur 1 apzīmē «neuzticos vispār», bet 10 «pilnībā uzticos»
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Metode

Atbalsts un kopīgas vērtības ar ģimeni un tuvākajiem draugiem (α=.792) 

«Es zinu, ka nonākot finansiālās grūtībās mana ģimene vai tuvākie  draugi man palīdzēs»

«Ja radīsies nepieciešamība, man ir ģimene vai tuvākie  draugi pie kā vērsties pēc padoma»

«Lai cik grūti man būtu, mana ģimene mani vienmēr emocionāli atbalstīs»

«Manas vērtības saskan ar manas ģimenes vērtībām»

Atbalsts no domubiedriem un paziņām (α=.866) 

«Vai Jūsu draugu, paziņu vai domubiedru vidū ir cilvēki kuri: 

1) palīdzētu, Ja Jums rastos finansiālas problēmas

2) spētu palīdzēt ar profesionālu padomu, ja rastos tāda nepieciešamība

3) grūtā brīdī spētu Jūs emocionāli atbalstīt»

Skalā no 1 līdz 5, kur 1 apzīmē «Pilnībā nepiekrītu» un 5 apzīmē «Pilnībā piekrītu»
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Metode

Attieksme pret sabiedrībā pieņemtajiem likumiem un normām (α=.825)

«Es cienu likumus»

«Es rīkojos saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām normām»

«Es vienmēr cenšos rīkoties saskaņa ar likumu»

Spēja adaptēties COVID-19 pandēmijas apstākļos (α=.825) 

«Pārmaiņās es saskatu jaunas iespējas»

«Es spēju pieņemt apstākļus, kuri raisa nenoteiktību vai neskaidrību par nākotni»

Skalā no 1 līdz 5, kur 1 apzīmē «Pilnībā nepiekrītu» un 5 apzīmē «Pilnībā piekrītu»
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Rezultāti. 

Izzinošās faktoranalīzes rezultāti

Component
1 2 3 4

f27_06 Uzticas Policijai .839
f27_05 Uzticas Vietējai pašvaldībai .836
f27_03 Uzticas Latvijas tiesu sistēmai .832
f27_07 Uzticas Veselības aprūpes sistēmai .791
f27_08 Uzticas Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai .782
f27_02 Uzticas Valdībai (Ministru kabinetam) .781
f27_04 Uzticas Ziņu medijiem .766
f32_08r Lai cik grūti man būtu, man ir gimene pie ka vērsties pēc emocionāla atbalsta .816

f32_09r Manas vērtības saskaņā ar manas ģimenes vērtībām .774

f32_06r Ja radīsies nepieciešamība, man ir ģmene un tuvākie draugi pie kā vērsties pēc padoma .744

f32_05r Es zinu, ka nonākot finansiālās grūtībās mana ģimene vai tuvākie draugi man palīdzēs .717

f35_02r Man ir draugi un paziņas, kas palīdzētu ar profesionālu padomu, ja būtu tāda 
nepieciešamība

.879

f35_01r Man ir draugi un paziņas, kas palīdzētu ar finansiālu atbalstu, ja būtu tāda nepieciešamība .851

f35_03r Man ir draugi un paziņas, kas  mani emocionāli atbalstīt, ja būtu tāda nepieciešamība .849

f32_15r Es vienmēr cenšos rīkoties saskaņā ar likumu .885
f32_14r Es cienu likumus .828

f32_16r Es rīkojos saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām normām .796

KMO = 0.861       Bārtleta tests p < 0.001.       GFA (principal axis factoring) 4 faktori, kas izskaidro

70 % (Faktoru svari virs 0.4)     Katra faktora dispersijas daļa veido no 7% līdz 33% dispersijas daļas
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Rezultāti.

Apstiprinošās faktoranalīzes rezultāti četru faktoru modelim

F1-Institucionālā 

uzticēšanās

F2 - Sociālais atbalsts 

no ģimenes

F2- Sociālais atbalsts 

no draugiem

F4 - Attieksme 

pret likumiem

Pantu skaits Faktoru slodze

1 0.74 0.76 0.87 0.79

2 0.82 0.77 0.79 0.84

3 0.74 0.74 0.68 0.87

4 0.82 0.69

5 0.85

6 0.74

χ2 df TLI CFI RMSEA

Modelis 636.667 0.98 0.92 0.93 0.074

Piezīme. N=1003. Apzīmējumi: χ2 – Hī kvadrāta tests,  df – brīvības pakāpes, TLI – Takera Levisa 

indekss,

CFI – apstiprinošā faktora indekss, RMSEA –tuvinājuma vidējā kvadrātiskā kļūda.
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F1 - Institucionālā uzticēšanās

F2 - Atbalsts un kopīgas vērtības ar ģimeni 

un tuvākajiem draugiem 

F3 - Atbalsts no domubiedriem un paziņām

F4 - Attieksme pret sabiedrībā 

pieņemtajiem likumiem un normām

Rezultāti
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Rezultāti

Spēja adaptēties 

COVID-19

pandēmijas 

apstākļos
Atbalsts un 

kopīgas vērtības 

ar ģimeni un 

tuvākajiem 

draugiem

r = 0.189**

Atbalsts no 

domubiedriem 

un paziņām

r = 0.152**

Institucionālā 

uzticēšanās

r = 0.092*

Attieksme pret 

sabiedrībā 

pieņemtajiem 

likumiem un  

normām

r = 0.065

***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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Secinājumi

❑ Aptiprināts četru faktoru modelis

❑ Sociālā kapitāla elementi uzrāda vāju saistību ar spēju adaptēties COVID-19 pandēmijas 

apstākļiem

❑ Kultūras atsķirības attiecībā uz ārējo un iekšējo faktoru saistību ar spēju adaptēties pārmaiņām 

(Ehsana, Klaasa, Bastianena, & Spini, 2019)

❑ Turpināt pētīt spējas adaptēties pārmaiņām saistību ar citiem ārējiem un iekšējiem resursiem

❑ Pētījuma ierobežojumi: izveidotais modelis neaptver visas sociālā kapitāla dimensijas un veidus; 

spēja adaptēties novērtēta ar diviem pantiem, kas noskaidro viedokli, bet ne uzvedību
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