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Darba un 
privātās dzīves 
līdzsvars

 Agrīnais 20. gadsimts un industriālā revolūcija
 Darbs un privātā dzīve kā nodalītas sfēras

 Strādnieku dehumanizācija un mēģinājumi to novērst

 20. gadsimta vidus līdz 21. gadsimtam 
 Sievietes kā darbaspēks

 Zināšanu ekonomika

 “Cilvēks-projekts” – 21. gadsimta pieeja nodarbinātībai
 Nodarbinātības projektizācija

 Tehnoloģiju ietekme

 Medikalizācija un individualizācija



Agrīnais 20. 
gadsimts un 
industriālā 
revolūcija

Strādnieku atsvešinātība no 
darba vietas

Strādnieks-mašīna

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/5523964229/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


20. gadsimta 
vidus līdz 21. 
gadsimtam 

 Sieviešu “ienākšana” 

 Zināšanu ekonomika



Cilvēks-
projekts” – 21. 
gadsimts

 Nodarbinātības projektizācija

 Tehnoloģiju ietekme

 Medikalizācija un 
individualizācija



Apkopojums

 Izpratne par darba un privātās dzīves attiecībām ir mainīga un cieši 
saistīta ar vispārēju izpratni par darba nozīmi cilvēku dzīvē

 Darba un privātās dzīves līdzsvars var tikt piesaukts lai reproducētu 
sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus

 Svarīgi turpināt pētījumus par īpaši neaizsargāto grupu iespējām 
ietekmēt savu nodarbinātības pieredzi



ATBILDĪBA, LABBŪTĪBA 
UN STUDIJU ATTIECĪBAS 
AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ

Pētījuma ziņojums izstrādāts projekta “Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības 
izpētē” ietvaros. Projekta nr. lzp-2018/1-0068



Pētījuma
apraksts

 Kultūras un sociālās antropoloģijas 2. kursa studentu pētījums

 2021. pavasara semestris

 Psiholoģijas studiju programma

 25 dalībnieki (17 neklātiene)

 Videozvanu un tērzētavu intervijas



Studentu 
atbirums

 Kāpēc?

 Nesagatavotība vai atbalsta trūkums?

 Risinājums- stingrākas uzņemšanas prasības

 Sekas- Smagāka nasta studentu pleciem



Studenta 
ideāls

“Frustrācija ir tas, ka gribas visu izdarīt labāk un gūt labākus vērtējumus. Jo vērtējumi 
ļoti motivē un tie, kas nesanāk, liek justies diskomfortabli.” (Ieva)

 Studenta statuss- identitāti veidojošs faktors

 Dihotomija- būs vai nebūs?

 “Nepamatoti” brīvais laiks, “neproduktīvais” laiks

 Kauns un vilšanās



168h= 1 nedēļa

 40h – mācības

 49h – miegs

 79 h – Darbs? Ģimene? Privātā dzīve? Laiks sev?

“Slimība man vismaz nenāk pēkšņi, es parasti jūtu, būs slikti, un es veicu visus 
profilaktiskos pasākumus, un pa lielam es neslimoju. Nu, es nevaru atļauties. Kā es 

varu slimot, ja man ir dzīvnieki un man ir bērni? Viņiem tak vienalga, vai es slimoju vai 
neslimoju. Man ir jāiet tāpat.” (Alise)



Sekas:
stress un 
izdegšana

“Ar studijām vairāk ir bezmiegs, nogurums, aizkaitināmība psiholoģiski. Somatiski ir –
galvassāpes, fiziskās izjūtas, ir bijis, ka veidojas iekaisumi, aktivizējas muguras sāpes, 

parādās iepriekš nekad nebijušas kaites, piemēram, asinsizplūdums acī, kas pāriet 
burtiski 1-2 dienu laikā pēc stresa.” (Reinis)

 Cēloņi: laika organizācija, dzīvesveids, mentālā veselība

 Laika atvēlēšana sev tikai tad, kad “pavilkt vairs nevar”

 “Pareizais” un “nepareizais” -> vainas apziņa

“Es tajā brīdī sev ļoti par to pārmetu, par to, ka es esmu iekavējusi un tā tālāk, bet pēc 
tam es paņēmu kaut kādu vienu, divas dienas, kur es nekoncentrējos vispār uz 

studijām, kur es vairāk koncentrējos tieši uz sevi, kad es vienkārši atpūtos…” (Maija)



Kāpēc studenti 
vēlas turpināt?

 Personīgi mērķi

 “Ideāla” realizēšana, statuss

 Komunikācija ar kursabiedriem

 Pasniedzēju studiju organizācija

 Atbalsts no tuviniekiem

 Pašorganizācija



Risinājumi

Atbalsta paplašināšana un pielāgošana

Vienlīdzīgāku attiecību veidošana

Strukturāli ieteikumi



Atbalsta 
paplašināšana 
un pielāgošana

 Atbalsts studējošajiem vecākiem un strādājošajiem studentiem

 Nevienlīdzības mazināšana stipendiju un budžeta vietu piemērošanā

 Psiholoģiskā atbalsta popularizēšana

 Izcilības kultūras problematizēšana

 Mazināt problēmsituāciju normalizēšanu
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Vienlīdzīgāku 
attiecību veidošana

 Studentu iesaiste studiju organizācijā

 Attiecību hierarhijas samazināšana

 Iesaistošs un uz sadarbību vērsts attālināto studiju formāts



Vienlīdzīgāku 
attiecību veidošana

 Studentu iesaiste studiju organizācijā

 Attiecību hierarhijas samazināšana

 Iesaistošs un uz sadarbību vērsts attālināto studiju formāts



Vienlīdzīgāku 
attiecību veidošana

 Studentu iesaiste studiju organizācijā

 Attiecību hierarhijas samazināšana

 Iesaistošs un uz sadarbību vērsts attālināto studiju formāts



Strukturāli 
ieteikumi

 Savstarpējās saziņas uzlabošana

 Labo piemēru apmaiņa pasniedzēju vidū
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Paldies par uzmanību!


