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Problēma
Latvijas sabiedrībā, kā citās Eiropas valstīs, valda “intensīvās mātišķības” diskurss (Hays, 1996), 

kas paredz sievietes “nesavtīgu sava laika, naudas un mīlestības ziedošanu bērnam”, 
vienlaikus sūtot skaidrus signālus par nepieciešamību ievērot “racionalizētas tirgus 
sabiedrības” normas.  Sievietes misija un galvenā loma ir radīt bērnus, kā arī gādāt par viņu 
pašu veiksmīgāko attīstību. 

Vēsturiski “intensīvās mātišķības” diskurss balstīts “baltas ādas krāsas, vidusšķiras” ģimeņu 
vērtībās neoliberālā sabiedrībā, tomēr tā ietekme jūtama arī citās grupās, globalizācijas dēļ 
šķērsojot valstu un pat kultūru robežas. 

«Intensīvā mātišķība» uztur tradicionālās dzimtes lomas, pat tās idealizējot (Schoppe-Sullivan, 
Yavorsky, Bartholomew et al., 2017), 

Svarīgi saglabāt labās mātes tēlu («a good mother face» (Cronin-Fisher & Sahlstein Parcel, 2019)

Tas paredz lielu spiedienu investēt ievērojamus, pat pārcilvēcīgus fiziskos un emocionālos 
resursus bērna labklājībā, savas vecāka, īpaši mātes, intereses atstājot novārtā vai 
uzņemoties lielus riskus. 
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Problēma
Dominējošais diskurss uzbur ainu par ideālo ģimeni, kurā sieviete investē visus savus resursus bērna 

labklājībā un attīstībā, publiski pieņemot savu privileģēto un laimīgo stāvokli , kamēr vīrs ir atbildīgs 
par iztikas nodrošināšanu un neapgrūtina sevi ar nogurdinošiem mājas darbiem, tai skaitā bērnu 
audzināšanu, tomēr reālā ģimenes aina gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs ir atšķirīga (Bronwen et. al, 
2017)

Lai gan Latvijā kopumā notiek virzība uz līdztiesību dzimumu lomu izpratnē, mazu bērnu aprūpe ir vienīgā 
joma, kuru gan sievietes pašas, gan vīrieši vēl aizvien uzskata galvenokārt par “sieviešu teritoriju”; arī 
mājas darbu veikšanā pastāv izteikta nevienlīdzība (Trapezņikova et. al, 2019). 

Vidēji Eiropas Savienībā sievietes, kuras strādā pilnu slodzi, mājās strādā papildus 19 stundas nedēļā, rūpējoties par kopīgo
mājsaimniecību un bērniem, kamēr vīrieši tam atvelta apmēram 10 stundas, līdz ar to “otrā slodze” un sievietes-mātes izdegšana 
ir nopietna problēma arī mūsdienās (van Belle, 2016; Hochschild & Machung, 1989). 

Dzimstības samazinājums 

1/24/2023 3



Teorētiskais ietvars

Emociju socioloģija 

Ā. Hohšīldas (Hochschild, 
1983) emociju un emociju 
darba pieeja, caur kuru 
tiek aplūkotas jauno māšu 
izjūtas un to komunicēšana 
līdzcilvēkiem – vīram, 
tuvākajiem ģimenes 
locekļiem, radiem, 
draugiem un plašākai 
sabiedrībai. 

«Intensīvā mātišķība»

Š. Heisa (Hays, 1996)

Rietumu sabiedrībā dominējošais 
“intensīvās mātišķības” diskurss 
(intensive mothering), ne tikai 
uzstāj, ka mātei jānodrošina labākā 
iespējamā vide sava bērna attīstībai, 
jāizpilda viņa vajadzības, tās 
apmierinot pirms savējām, bet arī 
jāuzskata bērna audzināšana par 
“nerimstoši apmierinošu un 
atalgojošu pieredzi”. Līdz ar to – gan 
privāti, gan publiski – jaunajā māte 
izjūt spiedienu nepārtraukti tiekties 
uz “perfektās mātes” lomu, sekojot 
sabiedrības un savām gaidām, 
nemitīgi apliecinot sevi kā visvarošu, 
laipnu, pacietīgu un laimīgu sievieti 
mātes lomā, nereti uzņemoties 
lielus riskus (Das, 2019, Steiner, 
Bronstein, 2017)
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«Dziļais stāsts»

Visaptverošs, emocijās 
balstīts naratīvs, kas 
atspoguļo konkrētas 
sabiedrības grupas uzskatus, 
izjūtas, sapņus, netaisnības 
un konfliktus (Hochschild, 
2016).



Pētījuma jautājumi

1) Vai jauno māšu naratīvos ir emociju medžementa un «jūtu likumu» klātbūtne?

2) Kādas ir jauno māšu «dziļā stāsta» galvenās tēmas?

Pētījuma ietvaros par jauno māti tiek uzskatīta sieviete, kurai ir bērns, kas ir jaunāks par divu gadu vecumu 

(sievietei var būt arī citi, vecāki bērni), izejot no valstī noteiktā bērna kopšanas pabalstu ilguma un ņemot vērā 

arī psihologu atzinumus, piemēram, klasiķi Žanu Piažē (Jean Piaget, 1896-1980), kas bērna pirmo attīstības 

posmu atzīmē no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam, kura laikā norisinās “sensomotorā intelekta attīstība”, 

kuras veicināšanā ir izšķirīga sadarbība.
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Metodoloģija

10 intervijas ar jaunajām mātēm (klātienē 
un attālināti)

Fenomenoloģiskās 
intervijas

Dziļā stāsta konstruēšana

Kopīgo tēmu meklēšana

Naratīvu analīze
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Mātes
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No Pseidonīms Vecums Izglītība Nacionalitāte Dzīvesvieta Bērnu skaits (vecums)

1. Inga 30 Augstākā Latviete Rīga 1 (5 m.)

2. Kate 31 Augstākā Latviete Rīga 1 (1 g. 3 m.)

3. Līna 31 Augstākā Latviete Rīga 1 (1 g. 3 m.)

4. Elīna 38 Augstākā Latviete Ķekava 2 (1 g. 9 m., 4 m.)

5. Linda 32 Augstākā Latviete Rīga 2 (3 g., 1 g.)

6. Elza 32 Augstākā Latviete Rīga 1 (1 g. 6 m.)

7. Magda 37 Augstākā Latviete Rīga 2 (2 g. 8 m., 1 g.)

8. Rita 34 Augstākā Latviete Rīga 1 (1 g. 6 m.)

9. Anete 27 Augstākā Latviete Rīga 1 (1 g. 6 m.); gaida otro bērnu

10. Lita 33 Augstākā Latviete Rīga 2 (8 g., 8 m.)



Rezultāti



Naratīvu tēmas

Jauno māmiņu naratīvus caurvij līdzīgas tēmas, kas 
atkārtojas gandrīz ikkatrā individuālā stāstā: atšķirības ir 
tikai intensitātē, taču aplūkotās problēmas ir līdzīgas.  

Raksturīgākās un biežāk sastopamās tēmas, ko mātes izceļ 
savos stāstos ir:

• Pašizolācija un “piespiedu” izolācija no sabiedrības jeb 
“mātišķības trimda”

• Nogurums, emocionāls izsīkums un vienmuļība, no kuras nav 
atpūtas.
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Naratīvu tēmas

Raksturīgākās un biežāk sastopamās tēmas, ko māmiņas izceļ 
savos stāstos ir:

• Mātes “otrā plāna” loma jeb bērna vajadzību izvirzīšana 
priekšplānā, savas vajadzības tām pakārtojot un tiecoties pēc 
“intensīvās mātišķības” ideāliem

• “Tabu” tēmas, par kurām nav pieņemts runāt, jeb negatīvā
pieredze, izaicinājumi, šaubas, kļūdas un bailes

• Kopīgais un atšķirīgais ar iepriekšējo paaudzi jeb atšķirības 
audzināšanas metodēs, konflikti un to slēpšana, lai saudzētu 
vecākās paaudzes jūtas
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Naratīvu tēmas

Raksturīgākās un biežāk sastopamās tēmas, ko māmiņas 
izceļ savos stāstos ir:

• Informācijas nozīme un vērtība jeb pūles rast balansu starp 
“dominējošo autoritatīvo zināšanu” radītajām normām un 
savu pieeju un sajūtām, nemitīgi realizējot “riska-novēršanas” 
uzvedību

• Sabiedrības spiediens jeb manāmās un nemanāmās “acis”, kas 
var nosodīt vai izteikt pārmetumus par jaunās mātes izvēlēm 
un to realizāciju praksē
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Naratīvu tēmas

Jaunās mātes runā par prieku, kas saistās ar jaunām pieredzēm, 
piemēram, bērna pirmajiem solīšiem, taču negatīvās emocijas, 
kā, piemēram, dusmas, bailes, skumjas, vainas izjūta, arī ir 
klātesošas. 

Tā kā par negatīvo, pēc jauno māšu domām, nav iespējams 
runāt atklāti, ar šīm emocijām tiek realizēts “emociju darbs” gan 
iekšēji, gan komunikācijā ar citiem.
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Uzticības personas

Lai gūtu apstiprinājumu, ka iekšējās sajūtas un pieredze atbilst “normai”, kā arī 
“izrunātos”, sakārtotu domas un saņemtu atbalstu, par saviem izaicinājumiem 
un emocijām jaunās mātes komunicē ar noteiktām “uzticības personām”, 
piemēram, vīru, tuvu ģimenes locekli, draudzeni/-ēm vai profesionāli, 
piemēram, psihologu, terapeitu, dūlu u.c. 

Par savām personīgajām sajūtām un bailēm plašākai sabiedrībai, piemēram, 
sociālajos tīklos, jaunās mātes bieži vien izvēlas nestāstīt, baidoties saskarties ar 
neizpratni, nevēlamiem un neiejūtīgiem komentāriem vai nosodījumu. 

Ja persona, kam uzticēta sensitīva “atzīšanās” kādā kļūdā, izrāda neizpratni, 
jaunā māmiņa pārsvarā pieņem lēmumu vairs neko tamlīdzīgu viņai/viņam 
neuzticēt.
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Emociju darbs

Visas jaunās māmiņas savos naratīvos piemin lielāku vai mazāku “emociju 
darbu” – “virsmas” vai “dziļo tēlošanu”, “paklanīšanos” ar emociju jeb 
“dāvanas pieņemšanu”. 

Izplatītākais “sajūtu likums” diktē, ka jaunajām mātēm vajadzētu justies 
priecīgām, apmierinātām un pateicīgām.

Ja šīs sajūtas nav, tad tā tiek radīta gan mākslīgi – pielietojot “virsmas” 
tēlošanu, gan manipulējot emociju un pielietojot “dziļo” tēlošanu, lai 
“sajustos” atbilstoši. 
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Emociju darbs

Komunikācijā ar, piemēram, padomu devēju bieži vien tiek lietota “virsmas” 
tēlošana, izrādot “pateicību” par gūtu informāciju, kas nav bijusi vajadzīga. 

“Virsmas” un “dziļā” tēlošana tiek izmantota, arī lai apvaldītu dusmas par, 
piemēram, bērna nepaklausību – jaunās māmiņas cenšas izlikties mierīgas, 
skaitīt līdz 10, dziļi elpot, pamest istabu, lai tikai “neuzsprāgtu” bērna priekšā. 

Skumjas savukārt no bērna slēpt mātes necenšas. 

Izplatīts “izjūtu likumu atgādinātājs” ir vainas sajūta, kas izpaužas sevis 
šaustīšanā par to, ka nav, pēc jaunās mātes domām, izdarīts maksimāli 
iespējamais.
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Naratīvu galvenās tēmas
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Izolācija
Fizisks un 

emocionāls 
spēku izsīkums

Sabiedrības 
spiediens

Jūtu likumi Emociju darbs
Uzticības 
persona



Dziļais stāsts

Latvijas jauno māšu “dziļais stāsts” – emocionāls naratīvs, kas vieno katru individuālo jaunās 
mātes stāstu vienā veselumā, atspoguļojot patiesās sajūtas un domas:

stāsts par nemitīgu konfliktu ar sabiedrības “normām” un savām iekšējām izjūtām, dzīšanos pēc maksimālas 
sevis ziedošanas bērnam, sniedzot pašu labāko, pārbaudot speciālistu dotos padomus, meklējot svaigāko, 
uzticamo informāciju un baidoties, ka par pieļautām kļūdām tiks nosodīta vai radīs neatgriezenisku bērnības 
traumu. 

Tas ir stāsts par mīlestības darbu praktiski bez atpūtas, bieži vien ilgstoši aizmirstot par 
savām vajadzībām un savu “es”.

1/24/2023 17



1/24/2023 18

«Mātišķības 
trimda»

Emocionāls 
izsīkums

Fizisks 
nogurums

«Mammas 
karjera»

«Otrā plāna 
loma»

«Mammot 
mammu»

Sabiedrības 
spiediens

Uzticības 
personas

Pozitīvās 
emocijas

Sabiedrības 
normas

Negatīvās 
emocijas



Noslēgums

• Mātišķības subjektivitāte – burbuļa atspoguļojums; 

• Striktie «jūtu likumi» un vainas izjūta;

• Dezinformācija – «intensīvās mātišķībais» destruktīvais spēks; atšķirības 

«patiesajā» mātišķības pieredzē un dominējošajā diskursā

• Potenciāls longitudinālam pētījumam; izlases paplašinājums
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