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ĪSS KOPSAVILKUMS

Dzimumu vienlīdzība ir salīdzinoši jauns koncepts Latvijā. Dzimumu līdztiesības
īstenošanas institucionālais mehānisms tika izveidots 1999. gadā. Labklājības ministrijai
tika piešķirta galvenā atbildība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē. Kopš tā laika Latvijai
vēl nav izdevies panākt stingru un konsekventu dzimumu līdztiesības politiku. Latvijas
pievienošanās ES veicināja dzimumu līdztiesības iekļaušanu valsts politiskajā darba kārtībā.

Latvijā nav konkrētu tiesību aktu diskriminācijas nepieļaušanai vai dzimumu
līdztiesības panākšanai. Nozīmīgākie dzimumu līdztiesību veicinošie tiesību akti ir Darba
likums un Darba aizsardzības likums. Pēdējo desmit gadu laikā Labklājības ministrija ir
izstrādājusi trīs programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai.

Latvijā nav tiesību aktu vai ieteikumu, lai veicinātu vienlīdzīgu dzimumu pārstāvību
politiskajās un uzņēmējdarbības sfērās. Tomēr šajā ziņā Latvijas sievietes labāk nekā
citās ES dalībvalstīs ir pārstāvētas ar lēmumu pieņemšanu saistītajos amatos, jo īpaši
uzņēmējdarbības vadošajos amatos. Stereotipi par dzimumiem parasti tiek minēti kā
galvenais vienlīdzīgas pārstāvības šķērslis.

Latvijā nav integrētas pieejas vardarbības pret sievietēm izskaušanai. Iestāžu
sadarbība ir salīdzinoši vāja. Diezgan labi šī politika ir izstrādāta divās jomās: lai novērstu
vardarbību ģimenē un cilvēku tirdzniecību.

Sievietes ieņem salīdzinoši nozīmīgu vietu darba tirgū. Šo pozitīvo vēsturisko mantojumu
pastiprina finanšu apsvērumi. Tomēr pastāv spēcīgi dzimumu stereotipi un dzimumu
segregāciju izglītības, profesiju un ekonomikas nozaru vidū. Tas rada pastāvīgas vīriešu un
sieviešu darba samaksas atšķirības, kurām politikas veidotāji nav pietiekoši pievērsuši
uzmanību.

Darba likumā noteiktas vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem darba apstākļiem, kā arī
uz taisnīgu darba samaksu, neatkarīgi no dzimuma. Darba inspekcija un Tiesībsargs
uzrauga dzimumu līdztiesības principa īstenošanu darba tirgū. Tomēr dažkārt Darba likums
Latvijā ir nepietiekami ieviests.

Latvijā ir viens no visaugstākajiem to personu īpatsvariem, kurām ir grūtības darba un
ģimenes dzīves saskaņošanā. Diezgan dāsnie maternitātes, paternitātes un vecāku
pabalsti nodrošina labu finanšu atbalstu, līdz bērns kļūst pusotru gadu vecs. Vietējo
pašvaldību organizētie valsts bērnudārzi piedāvā darba un ģimenes dzīves saskaņošanas
iespējas vecākiem, kuru bērni ir pusotra līdz septiņus gadus veci. Tomēr nav pietiekami
vietu maziem bērniem. Kaut gan valdība 2013. gadā ieviesa vairākas politikas
pamatnostādnes šīs problēmas novēršanai, maz ticams, ka tiks izvērtēts, kādā mērā šie
pasākumi ir sasnieguši savu mērķi.

Latvijā paredzamā mūža ilguma atšķirība sieviešu un vīriešu starpā ir daudz augstāka
nekā citās ES valstīs. Parasti vīriešiem ir neveselīgāks dzīvesveids un pastāv lielāka iespēja,
ka viņi var nomirt no ārēju cēloņu izraisītas nāves (jo īpaši pašnāvības).

Seksuālās un reproduktīvās veselības jomā par ievērojamu problēmu tiek uzskatīta
neauglība. Latvijā ir augsti abortu rādītāji, kas iespējams ir saistīti ar nepietiekamām
zināšanām par kontracepciju un minimālu tās lietošanu. Ķeizargrieziena operāciju skaits ir
liels un aizvien pieaug. Pierādījumi liecina, ka jāpārskata vadlīnijas medicīniskajām
indikācijām ķeizargrieziena veikšanai.
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IEVADS

Šajā dokumentā aprakstīta pašreizējā politika, prakse un tiesību akti dzimumu
līdztiesības jomā Latvijā. Tālāk ir apskatītas šādas jomas: vienlīdzība ekonomiskajā
neatkarībā, darba un ģimenes dzīves saskaņošana, vienlīdzīga vīriešu un sieviešu
pārstāvība ar lēmumu pieņemšanu saistītajos amatos, dzimumu vardarbības izskaušana un
dzimumu stereotipu laušana. Dokumentā ir iztirzāti arī jautājumi par cilvēku tirdzniecību
seksuālai izmantošanai un seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības.

Dzimumu vienlīdzība ir salīdzinoši jauns koncepts Latvijā. Latvija atjaunoja savu
neatkarību 1990. gadā. Tās tiesiskajā sistēmā bija jāveic būtiskas izmaiņas ļoti īsā
laikposmā. Dzimumu līdztiesība nebija starp svarīgākajām prioritātēm šajā nemierpilnajā
laikā. Tādēļ Latvijai vēl nav izdevies izveidot stingru un konsekventu dzimumu līdztiesības
politiku. Dzimumu līdztiesības īstenošanas institucionālais mehānisms tika izveidots
1999. gadā, Labklājības ministrijai piešķirot galveno atbildību dzimumu līdztiesības politikas
izstrādē. Latvijas pievienošanās ES un Acquis Communautaire pieņemšana veicināja
dzimumu līdztiesības iekļaušanu valsts politiskajā darba kārtībā.

Latvija izmanto integrētu pieeju dzimumu līdztiesības iekļaušanai politikas virzienos. Tas
nozīmē, ka dzimumu līdztiesības principi tiek ņemti vērā, izstrādājot politikas
pamatnostādnes jebkurā jomā visos līmeņos. Tomēr politikas pasākumos netiek tieši
uzsvērta dzimumu līdztiesības iekļaušana. Tas padara sarežģītāku dzimumu līdztiesības
politikas un tiesību aktu analīzi.

Sasniegumus dzimumu līdztiesībā Latvijā nopietni apdraudēja nesenā ekonomiskā krīze.
Ierobežotie finanšu resursi un budžeta samazināšana visās nozarēs apstādināja daudzus
pasākumus dzimumu līdztiesības jomā.
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

GALVENIE KONSTATĒJUMI

 Sievietes Latvijā ieņem salīdzinoši nozīmīgu vietu darba tirgū un aktīvi piedalās
ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanā.

 Dzimumu stereotipi rada spēcīgu dzimumu segregāciju izglītības, profesiju un
ekonomikas nozaru vidū.

 Elastīgu nodarbinātības shēmu un bērnu aprūpes iestāžu trūkums apgrūtina darba
un ģimenes dzīves saskaņošanu.

 Labklājības ministrija kopš 1999. gada ir atbildīga par dzimumu līdztiesības
politikas izstrādi Latvijā.

 Dzimumu līdztiesības nodaļa ir galvenā dzimumu līdztiesības politikas
izpildinstitūcija un Dzimumu līdztiesības komitejai ir konsultatīva un
koordinējoša funkcija.

 Nozīmīgākie tiesību akti, kuros ir dzimumu līdztiesības normas ir Darba likums un
Darba aizsardzības likums.

 Pēdējo desmit gadu laikā valdība ir uzsākusi trīs programmas dzimumu
līdztiesības īstenošanai.

1.1. Priekšvēsture

Latvija atjaunoja savu neatkarību 1990. gadā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Latvijā
bija salīdzinoši augsti algotā darbā strādājošu sieviešu rādītāji. Pastāvēja spēcīga tradīcija
sievietēm ar maziem bērniem saskaņot darba un ģimenes dzīvi. To varētu uzskatīt par
pozitīvu mantojumu no Padomju režīma, kurā sievietes strādāja to pašu stundu skaitu,
ko vīrieši, un tika cītīgi mudinātas izmantot valsts nodrošinātās bērnu aprūpes iespējas,
apmaksāto grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un citus saskaņošanas politikas veidus.

Tomēr Latvijā joprojām pastāv stingri dzimumu stereotipi, un tie tiek atspoguļoti
dzimumu segregācijā tādās jomās kā izglītība, nodarbošanās un ekonomikas nozares. Nav
pilnībā izveidojusies arī īsta izpratne par dzimumu līdztiesību. Izpratne par dzimumu
līdztiesību ir vāja gan vispārīgi iedzīvotāju vidū, gan arī politiķu starpā.

Latvijas tradicionālās kultūras vērtības ir patriarhālas zemnieku ģimenes vērtības. Šajā
ziņā sieviete tiek cienīta un izmanto dažas privilēģijas, tomēr galvenokārt tiek uzskatīta par
māti. Tradicionālās vērtības diezgan spēcīgi atbalsta Latvijas nacionālistiskās kustības.

Savā īsajā pastāvēšanas laikā Latvijas valsts piedzīvoja milzīgas kultūras, politiskās un
ekonomiskās izmaiņas. Šajos nemierīgajos laikos dzimumu līdztiesība nebija politiskās
darba kārtības augšgalā. Tomēr dzimumu līdztiesības jautājumiem sāka pievērst vairāk
uzmanības pēc pievienošanās ES.
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1.2. Galvenie dzimumu līdztiesības jautājumi

Latvija ierindojas zem ES vidējā līmeņa dzimumu līdztiesības indeksā. Latvijas rādītāji virs
vidējā līmeņa ir tikai vienā jomā – vara. Tas ir saistīts ar relatīvi augsto sieviešu dalību
ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanā. Iepriekš Latvijā bija prezidente un
tagad ir Ministru prezidente. Biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu amatos, kuri saistīti ar
lēmumu pieņemšanu, 2014. gadā sieviešu īpatsvars bija augstākais ES. Tomēr nepastāv
politikas pamatnostādnes, lai atbalstītu sieviešu dalību lēmumu pieņemšanā.

Vēsturiski, sievietēm Latvijā ir raksturīgs augsts nodarbinātības līmenis un augsti
dalības rādītāji darba tirgū. Viņām ir raksturīgi arī ievērojami sasniegumi izglītībā. Tomēr
sieviešu iegūtās prasmes atšķiras no tām, kuras ir ieguvuši vīrieši. Latvijā pastāv diezgan
stipri dzimumu stereotipi. Segregācija izglītības, kā arī nodarbošanās un ekonomikas
nozaru ziņā ir ievērojama, un rada vīriešu un sieviešu samaksas atšķirības.
Nodarbinātības politika Latvijā galvenokārt ir dzimumu ziņā neitrāla. Segregācijas un
stereotipu radītās problēmas pamatā tiek risinātas ar izpratnes palielināšanas kampaņām
un informatīviem semināriem.

Cilvēkiem Latvijā nav viegli saskaņot darba un ģimenes dzīvi. Elastīgu nodarbinātības
shēmu un bērnu aprūpes iestāžu trūkums tiem bērniem, kuri nav sasnieguši obligāto skolas
vecumu, bieži dubulto darba un aprūpes slodzi, kuru nes sievietes (kas tiek uzskatītas par
galvenajām aprūpes nodrošinātājām), salīdzinājumā ar vīriešiem. Ir panākti daži
uzlabojumi saistībā ar bērnu aprūpes iestāžu pieejamību maziem bērniem, gan palielinot
vietu skaitu valsts pirmsskolas iestādēs, gan līdzfinansējot privātās aprūpes izmaksas.
Tomēr maz ticams, ka šo pasākumu efektivitāte tiks izvērtēta.

Vājais darba un privātās dzīves līdzsvars nepalīdz atrisināt akūtās Latvijas demogrāfiskās
problēmas. Latvijā ir viens no zemākajiem auglības rādītājiem ES un raksturīga
iedzīvotāju novecošanās. Demogrāfiskā situācija ir viens no svarīgākajiem jautājumiem
Latvijas politiskajā dienas kārtībā. Bērna pabalsti tādēļ tie uzskatīti par iespēju uzlabot
demogrāfisko situāciju, nevis par pasākumiem, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību. Kaut gan
tēva loma ģimenē tiek atbalstīta un veicināta, tiek uzskatīts, ka mātes loma ir pati par sevi
saprotama. Šajā ziņā vienlīdzīgs apmaksāta un neapmaksāta darba sadalījums starp
vīriešiem un sievietēm nav izteikts.

Vardarbība pret sievietēm Latvijā ir plaši izplatīta, taču par šo jautājumu nav uzticamas
un konsekventas statistikas. Nepastāv integrēta pieeja, lai izskaustu dzimumu vardarbību.
Iesaistīto iestāžu sadarbība ir salīdzinoši vāja. Tomēr pēdējo gadu laikā vardarbībai tiek
pievērsta liela uzmanība un ir panākts neliels progress.
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1.3. Dzimumu līdztiesību veicinošās struktūrvienības

Dzimumu līdztiesības īstenošanas institucionālais mehānisms tika izveidots 1999. gadā,
Labklājības ministrijai piešķirot galveno atbildību dzimumu līdztiesības politikas izstrādē.
Ministrija ir atbildīga par dzimumu līdztiesības politikas koordinēšanu, dzimumu līdztiesības
iniciatīvu uzraudzību un novērtēšanu, vispārējās situācijas pārraudzību un novērtējumiem
par ietekmi uz dzimumiem.

Labklājības ministrijā 2003. gadā tika izveidota Dzimumu līdztiesības nodaļa, lai
koordinētu un veicinātu atbildes pasākumus saistībā ar dzimumu līdztiesības problēmām.
Kopš 2009. gada Dzimumu līdztiesības nodaļa ir daļa no Vienlīdzīgu iespēju politikas
nodaļas. Dzimumu vienlīdzības padome tika izveidota 2002. gadā, lai augstākajā līmenī
nodrošinātu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu. 2010. gada maijā tā tika
reorganizēta par Dzimumu līdztiesības komiteju, kas koordinē dzimumu līdztiesības
politiku un veicina ministriju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru, pašvaldību un citu
struktūru sadarbību. Dzimumu līdztiesības nodaļa ir galvenā dzimumu līdztiesības politikas
izpildinstitūcija Latvijas administrācijā. Dzimumu līdztiesības komitejai ir konsultatīva un
koordinējoša loma attiecībā uz dzimumu līdztiesības politiku dažādu ieinteresēto personu
starpā.

Latvija izmanto integrētu pieeju dzimumu līdztiesības iekļaušanai politikas virzienos.1

Tas nozīmē, ka dzimumu līdztiesības principi tiek ņemti vērā, izstrādājot politikas
pamatnostādnes jebkurā jomā visos līmeņos. Tomēr dzimums nav pieminēts politikas
pasākumos un ir grūti novērtēt to efektivitāti. Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības
iekļaušanu politikas virzienos, katra ministrija un Valsts kanceleja ir deleģējusi vienu
amatpersonu, kas ir atbildīga par dzimumu līdztiesības pamatprincipa īstenošanu savā
kompetences jomā.

Latvijā nav konkrētu tiesību aktu diskriminācijas nepieļaušanai vai dzimumu līdztiesības
panākšanai. Līdztiesības princips ir iekļauts Latvijas Satversmes 91. pantā. Tajā noteikts:
"Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez
jebkādas diskriminācijas."

Nozīmīgākie nozaru tiesību akti, kuros ir dzimumu līdztiesību veicinošas normas ir Darba
likums un Darba aizsardzības likums (spēkā kopš 2002. gada). Darba likumā ir
vispārīgs noteikums, ar kuru tiek aizliegta tieša un netieša diskriminācija, pamatojoties uz
dažādiem iemesliem, tostarp dzimumu. Attiecīgas Eiropas Komisijas direktīvas par
vienlīdzīgām iespējam ir iekļautas šajos divos dokumentos2.

Pirmais stratēģiskais dokuments Latvijā par dzimumu līdztiesības politiku bija Koncepcija
dzimumu līdztiesības īstenošanai (Labklājības ministrija, 2001). Šī koncepcija tiek
izmantota kā pamatbāze tālāku rīcības plānu un dokumentu izstrādē, lai īstenotu dzimumu
līdztiesības politikas mērķus.

Pēdējo desmit gadu laikā valdība ir nākusi klajā ar trijiem dokumentiem dzimumu
līdztiesības jomā. Pirmais bija Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005.–
2006.gadam (Labklājības ministrija, 2004). Plāna mērķis bija veicināt efektīvu, integrētu
un koordinētu dzimumu līdztiesības īstenošanu un izveidot ilgtspējīgus institucionālus

1 Sk. Labklājības ministrijas tīmekļa vietni: http://www.lm.gov.lv/text/726
2 Saites uz tiesību aktiem, kuri tiek izmantoti šajā ziņojumā, tiek iekļautas atsauču sarakstā.
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mehānismus. Tika noteikti četri galvenie darbības virzieni: 1) sabiedrības izpratnes
palielināšana par dzimumu līdztiesības jautājumiem; 2) darba un ģimenes dzīves
saskaņošana; 3) administratīvo spēju uzlabošana, lai strādātu pie dzimumu līdztiesības
problēmām un uzlabotu dzimumu līdztiesības politikas mehānismu; kā arī 4) vardarbības
novēršana.

Otrajā dokumentā Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.–2010.gadam
(Labklājības ministrija, 2006), uzmanība saskaņā ar ES dzimumu līdztiesības ceļvedi tika
pievērsta sešiem virzieniem: 1) plašu sabiedrības loku izpratnes palielināšana par dzimumu
līdztiesības jautājumiem; 2) galveno valdības iestāžu speciālistu un citu speciālistu
apmācība dzimumu līdztiesības jautājumos; 3) labāka dzimumu līdztiesības politikas
īstenošanas pārraudzība; 4) lielākas uzmanības pievēršana vardarbībai ģimenē; 5) ar
veselību saistītu vīriešu un sieviešu dzīvesveida paradumu pētniecība un 6) darba un
ģimenes dzīves saskaņošana. Programmas īstenošana notika ļoti sarežģītā ekonomiskās
krīzes periodā. Tādēļ daudzas plānotās iniciatīvas tika atliktas finanšu resursu trūkuma dēļ.

Trešais un jaunākais valsts dzimumu līdztiesības politikas dokuments ir Plāns dzimumu
līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam, kuru Labklājības ministrija izstrādāja
sadarbībā ar citām ministrijām, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (Labklājības
ministrija, 2011). Ar šo plānu tiek turpinātas darbības, kuras tika aizsāktas divās
iepriekšējās programmās. Plānā galvenā uzmanība pievērsta četrām galvenajām rīcības
jomām: 1) dzimumu lomu un stereotipu samazināšana; 2) veselīga un videi draudzīga
vīriešu un sieviešu dzīvesveida veicināšana; 3) vīriešu un sieviešu ekonomiskās neatkarības
un vienlīdzīgu darba tirgus iespēju veicināšana; 4) dzimumu līdztiesības politikas
novērtēšana un pārraudzība. Finanšu resursu trūkuma un budžeta samazinājumu dēļ plānā
tika iekļauti tikai tie politikas pasākumi, kuriem nav nepieciešami papildu finanšu vai
cilvēkresursi. Līdz 2015. gada 1. jūlijam Labklājības ministrija publicēs informatīvu
ziņojumu par šā plāna īstenošanu. Nākamās programmas izstrādi ir ieplānots veikt
2015. gada trešajā ceturksnī.

Līdz šim Latvijā nenotiek dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta
plānošanā vai revīzijā. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) ziņojumā (2014b)
par Institucionālajiem mehānismiem dzimumu līdztiesības veicināšanai ir teikts, ka Latvijai
nav juridisku saistību izmantot metodes attiecībā uz ietekmes uz dzimumu līdztiesību
novērtējumu un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā, un ka
pēdējais no nosauktajiem Latvijā praktiski nav pazīstams.



C Politikas departaments — Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi
____________________________________________________________________________________________

10

2. TEMATISKIE NOTEIKUMI

2.1. Vienlīdzīga dalība lēmumu pieņemšana

GALVENIE KONSTATĒJUMI

 Latvijā nav tiesību aktu vai ieteikumu, lai veicinātu vienlīdzīgu dzimumu
pārstāvību politiskajās un uzņēmējdarbības sfērās.

 Sākotnēji Latvija noraidīja Eiropas Komisijas priekšlikumu noteikt mērķi
obligātajam minimumam vīriešu un sieviešu pārstāvībai starp biržā kotēto
uzņēmumu direktoriem bez izpildpilnvarām.

 Saskaņā ar Eiropas dzimumu līdztiesības indeksu "vara" ir viena no jomām,
kurā Latvijas rezultāti pārsniedz vidējo.

 Ir pieejami vairāki pētījumi par faktoriem, kuri veicina vai apgrūtina sieviešu dalību
lēmumu pieņemšanā. Stereotipi tiek minēti kā nozīmīgs šķērslis visos no tiem.

Latvijā nav tiesību aktu vai ieteikumu par dzimumu kvotām politiskajās vai
ekonomiskajās jomās. Neraugoties uz to, vīriešu un sieviešu dalība lēmumu pieņemšanā ir
viena no jomām, kurā saskaņā ar 2012. gada Eiropas dzimumu līdztiesības indeksu Latvijas
rezultāti ir salīdzinoši labi.

2.1.1. Lēmumu pieņemšana politikā

Latvijas sievietes politiskajā sfērā ir diezgan labi pamanāmas. Vaira Vīķe-Freiberga bija
pirmā prezidente, un šo amatu viņa ieņēma no 1999. gada līdz 2007. gadam. Solvita
Āboltiņa no 2010. gada līdz 2014. gadam bija Saeimas priekšsēdētāja. Laimdota
Straujuma, kura tika ievēlēta 2014. gadā, ir pirmā ministru prezidente. Šīs sievietes ir
pozitīvi piemēri visām Latvijas sievietēm kopumā.

Tomēr neraugoties uz šiem pozitīvajiem piemēriem, sieviešu īpatsvars ar lēmumu
pieņemšanu saistītajos amatos ir daudz zemāks par vīriešu īpatsvaru. Valsts parlamentā
tikai viens no pieciem deputātiem ir sieviete. Pēdējo četru gadu laikā sieviešu daļa
palielinājās, sasniedzot 26% trešajā 2014. gada ceturksnī.3 Taču pēc vēlēšanām
2014. gada oktobrī, šis rādītājs pazeminājās līdz 18 %, kas ir viens no zemākajiem
rādītājiem kopš 2004. gada. 2014. gadā tikai 1 no 6 lielākajām politiskajām partijām vadīja
sieviete. Sieviešu īpatsvars valsts valdībā ir 29 %. Laika gaitā rādītājiem ir tendence
lēnām uzlaboties. Latvijas rezultāti attiecībā uz šiem rādītājiem ir aptuveni ES 28
dalībvalstu vidējo rādītāju robežās.

Sieviešu dalība politikā netiek atbalstīta ar kvotām vai citiem politikas pasākumiem.
Nepastāv arī regulatīvi šķēršļi, lai apgrūtinātu sieviešu dalību politikā. Saskaņā ar

3 Šajā sadaļā izmantotā statistika atrodama datubāzē par vīriešiem un sievietēm lēmumu pieņemšanā:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm
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speciālistu viedokli stereotipiem ir liela nozīme4. Dominējošais vīrieša tēls politikā ir
pārliecināts, spēcīgs un racionāls indivīds, turpretim sievietes tiek uzskatītas par
emocionālām un neuzticamām. Plašsaziņas līdzekļi acīmredzami pievērš uzmanību ne tikai
sieviešu politiķu profesionālajam sniegumam, bet arī viņu izskatam.

Galvenie šķēršļi sievietēm politikā, kā uzskata Putniņa un Zīverte (2004) un Latvijas
Universitātes pārstāvji (2004), ir šādi: vertikāla dzimumu segregācija politikā, negatīva
attieksme pret sievietēm politikā, pamatojoties uz morāli, sievietēm neesošu neformālu
kontaktu lielā nozīme politikā, dzimumu stereotipi, plašsaziņas līdzekļi un sieviešu politiķu
savstarpējā atbalsta un sadarbības trūkums.

2.1.2. Administratīvā joma un ekonomisko lēmumu pieņemšana

Neraugoties uz to, ka nepastāv dzimumu kvotas, Latvijā ir relatīvi augsts sieviešu
īpatsvars administratīvos un ar ekonomisku lēmumu pieņemšanu saistītajos amatos.
Salīdzinot ar ES, Latvijā 2014. gadā bija lielākais sieviešu īpatsvars ar lēmumu pieņemšanu
saistītajos amatos biržas sarakstā iekļautajos uzņēmumos, proti, 31 %. Tas ir ievērojami
augstāks rādītājs par ES 28 dalībvalstu vidējo 19 % līmeni. Sieviešu proporcija ar lēmumu
pieņemšanu saistītos amatos ir stabila centrālajā bankā (21 %) un ir palielinājusies
Augstākajā tiesā (līdz 55 % 2014. gadā). Valsts pārvaldē proporcija ir palielinājusies līdz
61 % 2013. gadā. Šie rādītāji pārsniedz attiecīgos ES 28 dalībvalstu vidējos rādītājus.

Tomēr ir jānorāda, ka vērojama vertikāla dzimumu segregācija valsts pārvaldē un
augstākajās tiesās. Sieviešu īpatsvars ir ievērojami lielāks zema, nevis augsta ranga
amatos (Labklājības ministrija, 2014).

Nepastāv īpaši pasākumi līdzsvarotas dzimumu pārstāvības veicināšanai
uzņēmējdarbībā un saistībā ar ekonomisko lēmumu pieņemšanu. Diskusijās par šo
jautājumu galvenā uzmanība tiek pievērsta dzimumu kvotu ieviešanai lielu uzņēmumu
valdēs. Tomēr plaši ir izplatīts viedoklis, ka šādi pasākumi nav nepieciešami, jo
salīdzinājumā ar citām ES valstīm sieviešu pārstāvība uzņēmējdarbībā un politikā ir diezgan
laba. Tiek uzskatīts, ka sievietes nesaskaras ar šķēršļiem, lai piedalītos uzņēmējdarbības
lēmumu pieņemšanā, un ka kvotas tikai radīs liekus ierobežojumus uzņēmumiem.5

Tādēļ 2013. gada maijā Latvija noraidīja Eiropas Komisijas priekšlikumu noteikt mērķi
par obligāto minimumu mazāk pārstāvētajam dzimumam starp biržā kotēto uzņēmumu
direktoriem bez izpildpilnvarām, proti, 40 %, kas jāpanāk līdz 2020. gadam. Interesanti
atzīmēt, ka arī politiķes neatbalstīja dzimumu kvotas. Iepriekšējā Latvijas prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga pauda neapmierinātību ar dzimumu kvotām, nosaucot tās par
"pazemojošām".6 Arī Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa neatbalstīja dzimumu
kvotas, kaut gan iestājās par vienlīdzības veicināšanu vīriešu un sieviešu izglītībā un
ekonomiskajā neatkarībā.

2014. gada novembrī tika publicēts pētījums par vīriešu un sieviešu situāciju lielos
uzņēmumos Latvijā (veikts ar sociālās solidaritātes programmas "Progress" atbalstu un
koordinēts ar Sabiedrības integrācijas fonda palīdzību) (SAFEGE BALTIJA & ArtSmart,

4 Iepazīstieties ar pētniecības centra "Providus" diskusiju „Sievietes un vīrieša loma politikā Latvijā”:
http://providus.lv/article/iespeja-diskusija-sievietes-un-viriesa-loma-politika-latvija
5 Iepazīstieties ar diskusijām par dzimumu kvotām uzņēmumu valdēs: http://www.diena.lv/diena-
tv/politika/diskusija-vai-vajadzetu-ieviest-kvotas-sievietem-uznemumu-valdes-13891042
6 http://euobserver.com/political/31944

http://providus.lv/article/iespeja-diskusija-sievietes-un-viriesa-loma-politika-latvija
http://www.diena.lv/diena-tv/politika/diskusija-vai-vajadzetu-ieviest-kvotas-sievietem-uznemumu-valdes-13891042
http://www.diena.lv/diena-tv/politika/diskusija-vai-vajadzetu-ieviest-kvotas-sievietem-uznemumu-valdes-13891042
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2014). Šis ir plašs pētījums par faktoriem, kas kavē vai veicina sieviešu dalību
korporatīvajā lēmumu pieņemšanā.

Pētījumā atklājas, ka vietējos uzņēmumos reti notiek atbalstoši pasākumi vai
iniciatīvas, lai piesaistītu sievietes kā darbinieces dažādos uzņēmuma pārvaldes līmeņos.
Šāda prakse biežāk pastāv starptautisku uzņēmumu filiālēs Latvijā. Daži no labas prakses
piemēriem ir šādi: konkrētu rādītāju (piemēram, dažādu līmeņu darbinieku skaita un viņu
samaksas atkarībā no dzimuma) uzraudzība, dzimumu līdztiesības apsvērumu iekļaušana
iekšējos uzņēmuma dokumentos, sociālie pasākumi mazāk pārstāvētā dzimuma iekļaušanai
uzņēmumā, kā arī ierosmes darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam sievietēm un
vīriešiem ar maziem bērniem.

Saskaņā ar pētījumu galvenie šķēršļi sieviešu dalībai uzņēmumu vadības augstākajos
līmeņos ir tradicionālie uzskati par dzimumu lomu un stereotipi. Pētījumā ir sniegti politikas
veidošanas ieteikumi politiķiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmumiem.

2.2. Dzimumu vardarbības izskaušana

GALVENIE KONSTATĒJUMI

 Latvijā nav integrētas pieejas, lai izskaustu dzimumu vardarbību. Iestāžu
sadarbība ir vāja.

 Statistika par dzimuma vardarbību ir fragmentāra un nepilnīga, kā arī bieži nav
savstarpēji salīdzināma.

 Saistībā ar Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam,
tika veikti daži pasākumi tiesību aktu un iestāžu sadarbības uzlabošanai. Valsts
finansētas sociālās rehabilitācijas dienesti tiek ieviesti 2015. gadā. NVO joprojām ir
galvenie pakalpojumu sniedzēji upuriem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.

 Latvijas Krimināllikumā ir definēta un atzīta par krimināli sodāmu cilvēku
tirdzniecība un nosūtīšana seksuālai izmantošanai.

 Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam
noteikts mērķis novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt cietušos un
palīdzēt tiem, kā arī veicināt visu nozaru sadarbību.

Latvijā nav integrētas politiskās pieejas, lai izskaustu dzimumu vardarbību. Iesaistīto
iestāžu (proti, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Tiesu
administrācijas, valsts un vietējās policijas un nevalstisko organizāciju) sadarbība un
darbības saskaņošana ir salīdzinoši vāja.

Vardarbība pret sievietēm ir plaši izplatīta, un par to netiek pietiekami ziņots (Putniņa,
2008). Vardarbības upuri bieži nav informēti par savām tiesībām un negribīgi ziņo par to
policijai. Pēdējo gadu laikā ir panākti ievērojami sasniegumi, apkopojot statistiku par
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dzimumu vardarbību.7 Tomēr dati joprojām ir fragmentāri un nepilnīgi un bieži -
savstarpēji nesalīdzināmi dažādas metodikas izmantojuma dēļ.8

Jaunākie dati par vardarbību ģimenē ir pieejami Labklājības ministrijas (2013) publicētajā
Informatīvajā ziņojumā par vardarbības ģimenē gadījumiem. Saskaņā ar ziņojumu
katru otro savainoto sievieti Latvijā savainoja viņas partneris. No visiem gadījumiem, kad
notika vardarbība pret sievietēm, aptuveni 40% notika ģimenē. Ceturtā daļa no visiem
vardarbīgiem noziegumiem (slepkavībām un fiziskas vardarbības), par kuriem persona tiek
notiesāta, notiek ģimenē. Katru dienu Latvijā policija saņem vidēji 13 zvanus par
konfliktiem ģimenē. Pēdējo trīs gadu laikā tika nogalinātas 16 sievietes un 60 tika nopietni
ievainotas vardarbības gadījumos ģimenē.

2.2.1. Vardarbība ģimenē

Latvija vēl nav ratificējusi Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju).

Pirmā Programma vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam tika ieviesta
2008. gadā (Labklājības ministrija, 2008). Tajā nebija iekļauti budžeta līdzekļi, lai apkarotu
vardarbību ģimenē. Pasākumu lielākās daļas mērķis bija statistikas informācijas
apkopošana un analīze, kā arī attiecīgo speciālistu un plašas sabiedrības informēšana par
vardarbību ģimenē. Tika veikti daži pasākumi tiesību aktu un iestāžu sadarbības
uzlabošanai. Neskatoties uz nepietiekamu statistiku un uzticamu informāciju, nevalstiskās
organizācijas ir jāuzskata par galvenajām pakalpojumu sniedzējām (rehabilitācija,
patversmes, karstās tālruņa līnijas utt.) no vardarbības ģimenē cietušajām personām.

Jautājums par vardarbību ģimenē ir piesaistījis vairāk uzmanības pēdējo gadu laikā un ir
ieviestas nozīmīgas politikas pamatnostādnes:

2014. gada martā stājās spēkā jauni noteikumi par aizsardzību pret vardarbību
ģimenē9, kuru mērķis bija samazināt vardarbību ģimenē un (potenciālo) vardarbības upuru
aizsardzība. Saskaņā ar šiem noteikumiem policija varēs piespiest vardarbīgo personu
pamest mājokli, ierobežot šo personu atgriešanos tajā un nepieļaut tuvošanos
(potenciālajam) upurim septiņu dienu ilgā laikposmā.

2015. gadā pirmo reizi tika ieviesti valsts finansēti sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi tiem pieaugušajiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, kā arī vainīgajiem.
Upuriem piedāvātajos pakalpojumos tiks iekļauti rehabilitācijas kursi sociālās rehabilitācijas
iestādēs un profesionālu psihologu un juristu konsultācijas. Vainīgajiem valsts nodrošinās
individuālas konsultācijas un grupu nodarbības, kuras palīdzēs samazināt vardarbīgo
uzvedību. Vainīgajiem piedāvāto rehabilitācijas pakalpojumu pamatā ir veiksmīgs
izmēģinājuma projekts, kas notika no 2011. gada līdz 2013. gadam un kuru organizēja
Labklājības ministrija sadarbībā ar piecām vietējām pašvaldībām. Rehabilitācijas
pakalpojumi tika piedāvāti īpašās grupās, kurās psihologi un sociālie darbinieki strādāja ar
cilvēkiem, kuri bija pastrādājuši vardarbību ģimenē. Visas pašvaldības novērtēja šo
projektu kā ļoti lietderīgu.

7 EIGE (2014a) piedāvā visaptverošu analīzi par administratīvu datu avotu pieejamību visas valsts perspektīvā.
8 Ministru kabinets 2013. gadā izdeva protokola lēmumu, kurā paredzēta pasākumu veikšana, lai uzlabotu
dzimumu vardarbības statistikas vākšanu un pārvaldību.
9 Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=265314

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention 210 English.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention 210 English.pdf
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2.2.2. Seksuālā vardarbība

Latvijā termins "seksuālā vardarbība" galvenokārt tiek lietots saistībā ar seksuālo
vardarbību pret bērniem un vardarbību ģimenē. Citus "seksuālas vardarbības" gadījumus
reglamentē Krimināllikums. Tās tiek minēta, definējot noziegumus pret cilvēci un cilvēku
tirdzniecību. Septītajā sadaļā "Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un
dzimumneaizskaramību"10 iekļauti tādi seksuālas vardarbības veidi kā izvarošana un
seksuāls uzbrukums.

Krimināllikumā 2014. gadā tika izdarīts grozījums, ar kuru izvarošanas definīcijas tika
paplašināta, iekļaujot gadījumus, kad dzimumakts tika uzspiests upurim, izmantojot varu,
upura uzticību vai līdzīgas metodes.

Regulāri tiek rīkota Informācijas kampaņa "Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par
to!" (nesenākā notika 2013. gada aprīlī, 2014. gada maijā un 2014. gada novembrī).
Seksuālu izmantošanu pieredzējušie bērni un jaunieši var zvanīt uz karsto tālruņa līniju un
ziņot par seksuālas vardarbības gadījumiem, un saņemt profesionālu psiholoģisku
konsultāciju un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju. Šīs darbības mērķis ir palīdzēt
bērniem un jauniešiem atpazīt seksuālu vardarbību, nepieļaut to un samazināt tās
negatīvās sekas. Saistībā ar šo kampaņu tika sagatavoti informatīvi materiāli. 11

2.2.3. Personas aizskaršana

Latvijas tiesību aktos nav precīzi definēta "personas aizskaršana". Darba likumā (29. pantā
par atšķirīgas attieksmes aizliegumu) minēta aizskaršana darbā.

2.2.4. Kaitējošas darbības

Latvija ir ratificējusi vairākas starptautiskas konvencijas, kuras nosoda sieviešu
dzimumorgānu kropļošanu (FGM). Valsts tiesību aktos noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar
kaitējošām darbībām, piemēram, FGM, tiek reglamentēti ar Krimināllikumu. Saskaņā ar
EIGE datiem (2013) Latvijā nav atrasti FGM upuri.

2.2.5. Cilvēku tirdzniecība un seksuāla izmantošana

Cilvēku tirdzniecība un seksuāla izmantošana Latvijas teritorijā nav prevalējošs noziedzīga
nodarījuma veids. Līdz šim nav bijuši (nav atklāti) piespiedu darba izmantošanas gadījumi
saskaņā ar Latvijas Krimināllikuma definīciju. Tomēr Latvija ir kļuvusi par cilvēku
tirdzniecībā cietušo upuru izcelsmes valsti. Nabadzība un sociālā atstumtība, nesenās
ekonomiskās krīzes negatīvā ietekme izraisīja masveida emigrāciju, kas ir riska faktors,
kurš veicina cilvēku tirdzniecību. Latvijas valstspiederīgie pamatā nonāk izmantošanas
situācijā Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Nīderlandē, Grieķijā, Beļģijā un Zviedrijā.
Cilvēku tirdzniecības riska grupas ir galvenokārt jaunas sievietes, vientuļās mātes,
bezdarbnieces, personas no lielām ģimenēm ar zemiem ienākumiem, bērnu namiem un

10 "Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību" (latv.).
11 Komikss un infolapa ir pieejama šeit: www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/pretvardarbibas_kampana/
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sociālās aprūpes iestādēm, personas ar zemu izglītības līmeni un personas ar lielām
parādsaistībām.12

Noteikumi, kas ietverti Direktīvā 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un
apkarošanu un cietušo aizsardzību, tika iekļauti vairākos valsts tiesību aktos, piemēram,
Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā, Likumā par valsts kompensācijām cietušajiem un
divos Ministru kabineta noteikumos. Visi šie tiesību akti stājās spēkā 2013. gada aprīlī13.

Ministru kabinets (Iekšlietu ministrija, 2013) 2014. gada janvārī apstiprināja Cilvēku
tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. To mērķis ir nepieļaut
un apkarot cilvēku tirdzniecību, aizsargāt un palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem, pilnībā
ievērojot viņu cilvēktiesības, un veicināt visu nozaru sadarbību šā mērķa sasniegšanai. Šī
nacionālā stratēģija ir trešais valdības politikas plānošanas dokuments cilvēku tirdzniecības
nepieļaušanai.

Latvijas Ministru prezidente 2014. gada augustā izdeva rīkojumu izveidot darba grupu , lai
koordinētu to, kā tiek īstenotas Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam. Grupas uzdevums būs koordinēt valsts regulatīvās iestādes, vietējās
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pamatnostādņu īstenošanā, kā arī nodrošināt
efektīvu informācijas apmaiņu un saskaņotu rīcību cilvēku tirdzniecības nepieļaušanā un
sociālo pakalpojumu sniegšanā tirdzniecības upuriem.

Latvijas Krimināllikumā tika definēta un atzīta par krimināli sodāmu cilvēku tirdzniecība
(154. pants) un personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai (165. pants)14. Latvijas
Augstākā tiesa 2006. gadā atzina arī personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai ar viņas
piekrišanu par vienu no cilvēku tirdzniecības veidiem.

12 Cilvēku tirdzniecībai veltītā tīmekļa vietne Latvijā: http://www.cilvektirdznieciba.lv
13 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/latvia-2-institutional-and-legal-framework_en
14 165. pants "Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai" (XVI nodaļa – Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un
dzimumneaizskaramību) ir nodalīts no 146.1. panta "Cilvēku tirdzniecība" (XV nodaļa– Noziedzīgi nodarījumi pret
personas brīvību, godu un cieņu). Tomēr cilvēku tirdzniecības definīcijā (146.2. pants) iekļauta arī personas
iesaistīšanās prostitūcijā un citos seksuālas izmantošanas veidos.

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/latvia-2-institutional-and-legal-framework_en
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2.3. Sievietes darba tirgū

GALVENIE KONSTATĒJUMI

 Vēsturiski, sievietēm Latvijā ir raksturīgs augsts nodarbinātības līmenis un
augsti dalības rādītāji darba tirgū.

 Darba likumā noteiktas vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem darba apstākļiem,
kā arī uz taisnīgu darba samaksu, neatkarīgi no dzimuma. Tajā ir noteikumi arī par
īslaicīgu darbu un darba stundām.

 Darba inspekcija un Tiesībsarga birojs uzrauga dzimumu līdztiesības principa
īstenošanu darba tirgū. Tomēr Darba likums Latvijā joprojām tiek nepietiekami
ieviests.

 Segregācija ekonomisko nozaru un profesiju vidū un izglītības jomās cita starpā
rada pastāvīgas vīriešu un sieviešu samaksas atšķirības. Nesen izziņotajās
Iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam tiek
ierosināts izmantot neizlīdzinātas vīriešu un sieviešu samaksas atšķirības, lai
novērtētu dzimumu līdztiesības politikas rezultātus darba tirgū.

 Likumā noteiktais pensijas vecums gan vīriešiem, gan sievietēm 2025. gadā
sasniegs 65 gadus. Pēc ievērojama nodarbinātības līmeņa pieauguma vecāku
sieviešu vidū (55-64), kas sekoja iepriekšējai pensijas reformai, pašlaik tas ir lielāks
par ES vidējo.

Vēsturiski, sievietēm Latvijā ir raksturīgs augsts nodarbinātības līmenis un augsti
dalības rādītāji darba tirgū. Divu pelnītāju ģimenes arī ir izplatītākas finansiālu apsvērumu
dēļ. Sievietēm ir raksturīgi ievērojami sasniegumi izglītībā. Trešdaļa no Latvijas sievietēm
2013. gadā (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) bija ieguvušas augstāko izglītību, taču ES
28 dalībvalstīs vidējais rādītājs bija 26,8 %.15

Tomēr sieviešu iegūtās prasmes, iespējams, atšķirsies no tām, kuras ieguvuši vīrieši.
Horizontālā segregācija izglītības jomās, profesijās un ekonomikas nozarēs ir ļoti izteikta
un ievērojami veicina pastāvīgas vīriešu un sieviešu samaksas atšķirības. Latvijā joprojām
ir diezgan stipri dzimumu stereotipi.

2.3.1. Darba likums

Darba likumā noteiktas vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem darba apstākļiem, kā
arī uz taisnīgu darba samaksu, neatkarīgi no dzimuma, kā arī vecuma, rases, ādas krāsas,
reliģiskās piederības utt. Ar likumu tiek aizliegta nevienlīdzīga attieksme uz dzimuma
pamata saistībā ar apmācības pieejamību, paaugstinājumu amatā un atlaišanu no darba.
Saskaņā ar likumu darba devējam ir pienākums noteikt vienādu samaksu vīriešiem un

15 Eurostat dati.
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sievietēm, kuri veic vienādu vai līdzvērtīgu darbu. Komisija 2013. gadā konstatēja, ka
Latvijas likums atbilst Direktīvai 2006/54/EK16.
Darba likumā reglamentēts maksimāls tādu darba attiecību ilgums, kuru pamatā ir
pagaidu darba līgumi (3 gadi vai 10 mēneši sezonāla darba), un nosaka situācijas, kad
tiek atļauti pagaidu darba līgumi. Tajā tiek reglamentētas arī darba stundas, standarta
darba nedēļa un situācijas, kad darba devējam (pēc pieprasījuma) jāīsteno īsāka darba
nedēļa darbiniekam (grūtniecības gadījumā vai pēc dzemdībām, laika periodā, kad bērnu
baro ar krūti utt.). Gan uz darbiniekiem ar pagaidu darba līgumiem, gan arī uz nepilna laika
darbiniekiem attiecas tie paši noteikumi, kas attiecas uz pilna laika darbiniekiem ar
beztermiņa līgumiem.

Tomēr Latvijā nav pārāk izplatīta nepilna laika un pagaidu nodarbinātība, un tā nav
spēcīgi izteikta konkrēta dzimuma vidū. Nepilna laika nodarbinātība 2013. gadā veidoja
tikai 10% no kopējās sieviešu nodarbinātības un 6,1% - no vīriešu nodarbinātības. ES 28
dalībvalstīs šie rādītāji ir daudz augstāki, jo īpaši attiecībā uz sievietēm – 32,8%. To
darbinieku daļa, kuri strādā uz terminēta līguma pamata, 2013. gadā bija 5,3% vīriešu vidū
un 3,6% starp sievietēm. Parasti darba līgumi Latvijā tiek noslēgti uz nenoteiktu laiku.
Terminēta laika līgumi tiek atļauti tikai īpašos gadījumos, piemēram, sezonālam darbam,
darbinieka aizvietošanai u.c. ES 28 dalībvalstīs terminēta laika darba līgumi ir 13,3%
vīriešu un 14,3% sieviešu.17

2013. un 2014. gadā tikai veikts plašs darbs, lai pārskatītu Darba likumu. Tā jaunie
grozījumi stājās spēkā 2015. gada janvārī. To darbinieču īpašās aizsardzības ilgums, kuras
baro bērnu ar krūti, tika ierobežots (piem., samaksas, atlaišanas, virsstundu u.c.
noteikumi). Jaunajos noteikumos paredzēts, ka gadījumos, kas nav saistīti ar
nepieciešamību aizsargāt arodveselību un drošību, kā arī mātes un bērna veselību, šādus
īpašus aizsardzības noteikumus ierobežo uz laika periodu, līdz bērns sasniedz divu gadu
vecumu (iepriekš netika piemēroti ierobežojumi). Īpaši atvieglojumi tika ieviesti
darbiniekiem ar apgādājamiem bērniem, piemēram, papildu ikgadējā atvaļinājuma diena,
tiesības uz īslaicīgu prombūtni bērna slimības (vai veselības pārbaudes) laikā, kā arī
ierobežojumi atvilkumiem no algas (saistībā ar darba devējam radītajiem zaudējumiem).

Ir jāatzīmē, ka Darba likuma izpilde Latvijas darba tirgū joprojām ir diezgan vāja. Notiek
privātas vienošanās starp darbinieku un darba devēju par daudziem nodarbinātības
aspektiem, un bieži var tikt pārkāptas juridiskās normas.

Sociālo partneru loma dzimumu līdztiesības nodrošināšanai darbvietā ir ļoti ierobežota.
Saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2014. gada
datiem Latvijā nav izstrādāta politika dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Mēs cenšamies
panākt, ka šā jautājuma svarīgums tiek saprasts Latvijas organizācijās, taču nepastāv
konkrēta politika vai pasākumi.

Latvijā ir divas kompetentas iestādes dzimumu līdztiesības principa īstenošanas
pārraudzībai darba tirgū – Darba inspekcija un Tiesībsarga birojs. Tiesībsarga birojs
izmeklē samaksas diskriminācijas gadījumus, reaģējot uz personu iesniegtajām sūdzībām.
Tomēr šādu sūdzību skaits parasti ir neliels. Lielākā daļa sūdzību ir par atlaišanu no darba
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, kā arī nespēju nodrošināt vienlīdzīgus
apstākļus sievietēm, kuras atgriežas darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Darba
inspekcijai ir tiesības uzraudzīt visu darba tiesību piemērošanu. Tomēr līdz šim neviena no

16 Skatīt COM(2013)0861 final par Direktīvas 2006/54/EK piemērošanu, 4. lpp.
17 Eurostat dati.
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šīm divām iestādēm nav sistēmiski risinājusi dzimumu nelīdztiesību un diskrimināciju darba
tirgū.

2.3.2. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības

Segregācija ekonomikas nozaru, profesiju un izglītības jomu starpā (jo īpaši sieviešu
koncentrācija zemi atalgotās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē un izglītībā) rada
pastāvīgas vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības.

Neizlīdzinātas dzimumu darba samaksas atšķirības18 ievērojami palielinājās 2008.–
2010. gadā (līdz 15,5%), bet samazinājās 2012. gadā līdz 13,8%19. Iespējams, ka valsts
sektora algu samazinājumi veicināja vīriešu un sieviešu samaksas atšķirību
palielināšanos 2008.–2010. gadā, jo tradicionāli valsts sektors ir viens no svarīgākajiem
sieviešu nodarbinātībā. Vīriešu un sieviešu samaksas atšķirību samazināšanās, kura tika
novērota 2010. gadā, sakrīt ar valsts sektora algu izaugsmes atsākšanos.

Latvijas Centrālā statistikas pārvalde regulāri publicē neizlīdzinātās dzimumu darba
samaksas atšķirības aplēses pēc saimnieciskās darbības veida un profesijas. Visaptverošāku
pētījumu par vīriešu un sieviešu samaksas atšķirībām 2006. gadā veica mārketinga
pētījumu grupa FACTUM un Baltijas Sociālo zinātņu institūts (BISS). Rezultāti parāda, ka
neizlīdzinātā dzimumu darba samaksas atšķirība ir aptuveni 22-28% un ka tā samazinās
līdz 18,5-21,5%, ja tiek kontrolētas vīriešu un sieviešu (tostarp profesiju) novērojamās
pazīmes.

2014. gada augustā tika laistas klajā Iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnes
2014.–2020.gadam20. Pamatnostādņu mērķis ir veicināt iekļaujoša darba tirgus
veidošanu, samazināt bezdarba sociālās sekas un sekmēt bezdarbnieku atgriešanos darbā.
Pamatnostādnēs tiek atzīta ļoti izteiktā dzimumu segregācija ekonomisko nozaru un
profesiju starpā Latvijā, kas rada lielākas vīriešu un sieviešu samaksas atšķirības. Vienā no
nodaļām ir apskatītas vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū. Tiek ierosināts
politikas rezultātu novērtēšanai izmantot neizlīdzinātas vīriešu un sieviešu samaksas
atšķirības rādītāju. Tomēr trūkst saites starp mērķi un ierosināto politikas pasākumu. Nav
skaidrs, kādi politikas pasākumi tiek ieplānoti, lai veicinātu dzimumu līdztiesību darba tirgū
un samazinātu dzimumu segregāciju un vīriešu un sieviešu samaksas atšķirības.

2.3.3. Vecākas sievietes

Likumā noteiktais pensijas vecums Latvijā ir 62 gadi un 6 mēneši gadi gan vīriešiem, gan
sievietēm 2015. gadā. Reālais pensionēšanās vecums ir augstāks par oficiālo
pensionēšanās vecumu – 65,2 gadi vīriešiem un 64,5 gadi sievietēm (2011. gads).21 Tā kā
vidēji pensijas ir salīdzinoši mazas, vecākiem cilvēkiem ir stimuls saglabāt apmaksātu
nodarbinātību ilgāk, ja viņiem to atļauj veselības stāvoklis.

18 Neizlīdzinātā dzimumu darba samaksas atšķirība tie definēta kā procentuāla relatīva atšķirība starp vidējo bruto
darba samaksu stundā, ko saņem sievietes un vīrieši. Vairāk informācijas par šo rādītāju var izlasīt šeit:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
19 Eurostat dati.
20 Pamatnostādņu projekts ir pieejams šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40331535
21 Eurostat dati.
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Jaunākā īstenotā reforma ir likumā paredzētā pensijas vecuma palielināšana. Lai
uzlabotu ilgtermiņa pensijas sistēmas ilgtspējīgumu, tika nolemts palielināt pensionēšanās
vecumu no 62 līdz 65 gadiem (abiem dzimumiem) laikposmā no 2014. gada līdz
2025. gadam. Pensionēšanās vecums katru gadu pieaugs par 3 mēnešiem. Tiks saglabāta
iespēja aiziet agrāk pensijā, tomēr agrīnas pensionēšanās vecums pakāpeniski pieaugs no
60 līdz 63 gadiem. Minimālais darba pieredzes laiks, lai pretendētu uz vecuma pensiju
pašlaik ir 15 gadi (palielināts no 10 gadiem 2013. gadā). No 2015. gada tas tiks palielināts
uz 20 gadiem.
Jāatzīmē, ka tā nav pirmā reize, kad Latvijā tika paaugstināts likumā noteiktais
pensionēšanās vecums. Padomju Savienības laikos Latvijā bija zems likumā noteiktais
pensionēšanās vecums – 60 gadi vīriešiem un 55 – sievietēm. Pakāpeniski 2008. gadā tas
tika palielināts līdz 62 gadiem.

Vecāku sieviešu nodarbinātības līmenis (55-64) pozitīvi reaģēja uz pensionēšanās
vecuma reformu. Tas 2000.–2008. gadā pārsniedza iepriekšējo līmeni vairāk nekā divas
reizes (no 27% līdz 56%). Tas samazinājās ekonomiskās krīzes laikā, taču patlaban atkal
pieaug. 2013. gadā tas par vairāk kā 10% pārsniedza ES 28 dalībvalstu vidējo rādītāju.22

Var sagaidīt, ka vecāku sieviešu nodarbinātība palielināsies turpmāko gadu laikā, ja
ekonomiskā situācija būs pozitīva. Tomēr ir iespējams, ka dažas sievietes var pieņemt
lēmumu aiziet pensijā agrāk veselības stāvokļa pasliktināšanās vai darba prasmju
samazināšanās dēļ.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem (2013) Latvijā ir trešā zemākā vīriešu un sieviešu
pensiju atšķirība Eiropas Savienībā – 9%. ES 27 dalībvalstīs vidēji tā ir 39%. Šāda zema
vīriešu un sieviešu pensiju atšķirība ir saistīta ar to, ka lielākā daļa pensionāru nopelnīja
savas pensijas Padomju laikā. Algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm bija mazas un
sievietēm nebija ilgu pārtraukumu karjerā.

2.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

GALVENIE KONSTATĒJUMI

 Daudziem Latvijā nav viegli saskaņot darba un ģimenes dzīvi.

 Maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsti ir diezgan dāsni, tomēr tie tiek
uzskatīti par līdzekli auglības uzlabošanai. Kad bērns kļūst pusotru gadu vecs,
finanšu atbalsts vecākiem ievērojami samazinās.

 Valsts bērnudārzus organizē vietējās pašvaldības. Bērniem no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam nav pietiekams skaits vietu. 2013. gadā tikai ieviesti vairāki
politikas pasākumi šīs problēmas risināšanai.

 Darba likumā noteiktas tiesības darbiniekiem ar bērniem pieprasīt nepilna laika
darba līgumu. Praksē nepilna laika darbs nav izplatīts.

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana, audzinot mazus bērnus, bija parasta
parādība sievietēm Padomju laikos. Sievietes izmantoja pilna laika bērnu aprūpes iespējas,

22 Eurostat dati.
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grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī citus politikas pasākumus darba un ģimenes
dzīves saskaņošanai. Pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā sieviešu, kurām bija mazi
bērni, nodarbinātība tika uzskatīta par sociālistu režīma zīmi un netika ideoloģiski veicināta
(Putniņa, 2008). Tomēr finanšu apsvērumi lika sievietēm palikt darba tirgū.

Mūsdienās saskaņā ar Eurofound (2010) Latvijā ir viens no visaugstākajiem to personu
īpatsvariem, kurām ir grūtības darba un ģimenes dzīves saskaņošanā. Elastīgu
nodarbinātības shēmu un bērnu aprūpes iestāžu trūkums tiem bērniem, kuri nav sasnieguši
obligāto skolas vecumu, bieži dubulto darba un aprūpes slodzi, kuru nes jo īpaši sievietes
(kas tiek uzskatītas par galvenajām aprūpes nodrošinātājām).
Vājais darba un privātās dzīves līdzsvars nepalīdz atrisināt Latvijas demogrāfiskās
problēmas. Latvijā 2010.-2011. gadā bija viens no zemākajiem auglības rādītājiem ES.
2012. gadā šis rādītājs pieauga uz 1,44. Tomēr tas joprojām nesasniedz ES 28 dalībvalstu
vidējo 1,58 rādītāju.23

Ar bērniem saistītie pabalsti Latvijā tiek galvenokārt uzskatīti par līdzekli demogrāfiskās
situācijas uzlabošanai, nevis darba un ģimenes dzīves saskaņošanai un vienlīdzīga
apmaksāta un neapmaksāta darba sadalījuma starp vīriešiem un sievietēm veicināšanai.

Kā tika minēts iepriekš, tēva lomas stiprināšana ģimenē ir viens no svarīgiem Latvijas
politikas virzieniem. Vienlaikus mātes loma paliek relatīvi nemainīga.

2.4.1. Maternitātes, paternitātes un vecāku atvaļinājumi

Maternitātes atvaļinājuma ilgums parasti ir 126 kalendārās dienas (112 kalendārās
dienas, ja sieviete reģistrējas pie ārsta pēc 12 grūtniecības nedēļas; 140 dienu maksimālais
skaits īpašos gadījumos). 70 vai 56 kalendārās dienas (atkarībā no apstākļiem) tiek
piešķirtas pirms un pēc bērna piedzimšanas. Paternitātes atvaļinājums ir 10 kalendārās
dienas. Gan maternitātes, gan paternitātes pabalsti tiek aprēķināti 80% apmērā no vidējās
no iemaksām atkarīgās algas.

Vecāku vai bērnu aprūpes atvaļinājums tiek piešķirts katram vecākam uz laikposmu,
kas nepārsniedz 18 mēnešus (un to var izmantot, līdz bērns sasniedz astoņu gadu
vecumu). Vecāku pabalstu saņem tikai viens no vecākiem – māte vai tēvs. Tomēr nepastāv
noteikumi, kas ļautu vecākiem dalīt vienlīdzīgās daļās apmaksāto atvaļinājumu.

Vecāku pabalstu veido divas daļas – no iemaksām neatkarīgā un atkarīgā daļa. No
iemaksām neatkarīgā daļa ir EUR 171 mēnesī. No iemaksām atkarīgo daļu aprēķina kā
procentu no vidējās no iemaksām atkarīgās algas. Procentuālā daļa ir atkarīga no pabalsta
ilguma – 60%, ja pabalsts tiek maksāts vienu gadu, un 43,75%, ja pabalsts tiek maksāts
pusotru gadu. Ja bērnu aprūpējošais vecāks sāk strādāt, no iemaksām atkarīgā pabalsta
daļa tiek samazināta uz 30% (pirms 2014. gada 1. oktobra pabalsts tika pilnībā atcelts).
Laikposmā starp bērna pusotra gada un divu gadu vecumu kopējā nauda summa, ko vecāki
saņem ir tikai EUR 43 mēnesī.

Vecākiem bez sociālās apdrošināšanas nav tiesību saņemt maternitātes, paternitātes
vai vecāku pabalstu, taču viņi var saņemt bērna kopšanas pabalstu EUR 171 mēnesī līdz
bērns paliek pusotru gadu vecs un EUR 43 mēnesī līdz bērns paliek divus gadus vecs.

23 Eurostat dati.
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Maternitātes, paternitātes, vecāku un bērnu kopšanas pabalstus finansē valsts. Par
personām maternitātes, paternitātes vai vecāku atvaļinājumā (līdz bērns kļūst pusotru
gadu vecs) tiek maksātas obligātās sociālā nodrošinājuma iemaksas vecuma pensijai.

Izmantojuma rādītāji24 visticamāk ir augsti saistībā ar maternitātes un vecāku
pabalstiem, bet relatīvi zemi – paternitātes pabalstam. Precīzi dati par neizmantošanu nav
pieejami. Labklājības ministrija orientējoši ir aplēsusi, ka tikai 38% no visiem tēviem ir
saņēmuši paternitātes pabalstus 2012. gada jūlijā.25

Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju, atbalsts ģimenei un bērniem kļuva par vienu
no politikas veidotāju centrālajiem jautājumiem. Maternitātes, paternitātes un vecāku
pabalstiem vienmēr tiek pievērsta uzmanība. Šie ir vieni no visdāsnākajiem pabalstiem
Latvijas nodokļu atvieglojumu sistēmā, kā arī pabalsti, kuri tiek visbiežāk reformēti.
Pagājušogad pabalsti kļuva vēl dāsnāki un tika ieviesta iespēja pagarināt vecāku pabalstu
līdz pat pusotra gada vecumam. Taupības pasākumu gaitā 2013. gadā piemērotie griesti
maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem tika samazināti. Sākot no 2015. gada šie
griesti tika pilnībā atcelti.

Viena no nopietnākajām maternitātes un paternitātes atvaļinājumu problēmām ir to mātes
tiesību pārkāpšana, kas viņai ļauj atgriezties tieši tajos pašos nodarbinātības nosacījumos,
kā pirms atvaļinājuma. Ir ļoti grūti pierādīt diskrimināciju šajā jomā. Tiesībsargs (2013)
iepazīstina ar satraucošu statistiku, kuras pamatā ir aptaujas, par to jauno māmiņu
diskrimināciju, kuras atgriežas no vecāku vai maternitātes atvaļinājuma savā darba
vietā.26

2.4.2. Bērnu aprūpe

Valsts finansētas bērnu aprūpes nodrošināšana ir viens no galvenajiem pasākumiem, ko
politikas veidotāji ir paredzējuši darba un privātās dzīves saskaņošanai Latvijā.

Valsts bērnudārzus organizē vietējās pašvaldības. Bērniem, kuri sasnieguši 6 gadu vecumu,
bērnu aprūpe ir iekļauta pirmsskolas izglītības sistēmā. Bērnudārzi vai pirmsskolas ir
nozīmīgākās bērnu aprūpes iestādes. Septiņu gadu vecumā bērni uzsāk apmācību skolās.
Ja skolās stundas notiek tikai daļu no dienas, skolas var nodrošināt arī ārpusskolas bērnu
aprūpi (atkarīga no pieejamības).

Vietējām pašvaldībām ir dažāda finanšu resursu pieejamība. Tas rada atšķirības bērnu
aprūpes iespēju sniegšanas kvalitātē un kvantitātē.

24 Pabalstiem ir paredzēta pieteikuma procedūra. Personai ir jāiesniedz noteikti dokumenti Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai. Viņi pārbauda tiesības, aprēķina pabalstu un veic maksājumus. Attiecībā uz
maternitātes un paternitātes pabalstiem/atvaļinājumiem, atvaļinājumu un pabalstu izmantojums ir saistīts. Vecāku
pabalstam saistībā ar bērna aprūpes atvaļinājumu ir paredzēta sarežģītāka procedūra. Tiesības uz atvaļinājumu un
pabalstiem atšķiras. 1) Katram darbiniekam ir tiesības uz bērnu aprūpes atvaļinājumu (skatīt attiecīgo punktu). Tā
ilgums sasniedz 18 mēnešus (pirms bērns sasniedz 8 gadu vecumu). Tas ir noteikts darba tiesībās. Principā abi
vecāki var doties šajā atvaļinājumā vienlaikus (vai dažādos laikos). Tās ir individuālas tiesības. 2) Ja persona ir
saņēmusi apstiprinājumu no darba devēja par bērnu kopšanas atvaļinājumu, viņš vai viņa var pieteikties uz
vecāku pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Tomēr tikai viens no vecākiem ir tiesīgs saņemt
pabalstu un bērns nedrīkst būt vecāks par vienu vai pusotru gadu.
25 Avots: http://www.lm.gov.lv/news/id/3847. Nav skaidrs, vai visi tēvi vai tikai tiesīgie tēvi tika apskatīti šajā
aplēsē.
26 Eiropas Komisija (2012) piedāvā padziļinātu spēkā esošo Latvijas tiesību aktu un to trūkumu analīzi, kuri ir
saistīti ar diskrimināciju, pamatojoties uz grūtniecības, mātes vai vecāka stāvokli.



C Politikas departaments — Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi
____________________________________________________________________________________________

22

Valsts bērnu aprūpe tiek sniegta par brīvu; vecākiem ir jāsedz maltīšu izmaksas un
dažkārt – dažu ārpusstundu nodarbību izmaksas. Šīs cenas, parasti, ir diezgan zemas.
Tomēr dažas ģimenes ar maziem ienākumiem, iespējams, to nevar atļauties. Šādos
gadījumos varētu griezties pie pašvaldības, lai lūgtu finanšu atbalstu (taču dažādās
pašvaldībās ir dažādi noteikumi).

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, pašvaldībām ir jānodrošina valsts bērnudārzā vieta
bērnam, sākot no piecu gadu vecuma. Bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam
pašvaldībām ir jānodrošina vienlīdzīga pirmsskolas iestāžu pieejamība. Bērnudārzu trūkuma
dēļ bērnu aprūpes iespējas bērniem, kas nav sasnieguši četrus gadus, ir
nepietiekamas. Tas vecākiem rada grūtības apvienot darba un privāto dzīvi. Alternatīvi
bērnu aprūpes sniedzēji joprojām ir reta parādība.

Pašvaldībām ir jāatbalsta ārpusskolas aprūpe saskaņā ar savās iespējām un finanšu
resursiem, taču tām nav pienākuma garantēt to visiem bērniem. Daudzas skolas organizē
pagarinātās dienas grupiņas, tomēr tas nenotiek obligātā kārtā (cenas un pieejamība
var atšķirties). Nav oficiālas valsts statistikas par ārpusskolas aprūpes pieejamību. Saskaņā
ar O. Rastriginas (2011) aptuvenām aplēsēm 2004.–2008. gadā vairāk par 70% skolu (un
tikai 36% skolu 2009. gadā) organizēja īpašas pagarinātās dienas grupiņas, kurās bērni
varēja uzturēties pēc stundām, sagatavot mājasdarbus un iesaistīties citās darbībās.
Aptuveni 40% pamatizglītības bērnu 2004.–2008. gadā piedalījās pagarinātās dienas
grupiņās (2009. gadā tikai 15%).

2013. gadā tika piešķirts papildu budžets EUR 4 600 000 apmērā, lai uzlabotu pirmsskolas
bērnu aprūpes pieejamību. Kopš 2013. gada septembra vietējās pašvaldības līdzfinansē
privātu bērnu aprūpes iestāžu apmeklēšanas maksu bērniem no pusotra līdz četru
gadu vecumam, ja viņi bija reģistrēti valsts bērnudārza rezerves sarakstā, taču viņiem
netika iedalīta vieta. Līdzfinansētā summa ir atkarīga no pašvaldības un ir vienlīdzīga ar
vidējām viena bērna izmaksām valsts pirmsskolas izglītības iestādē šajā pašvaldībā. Šobrīd
vēl nav pieejami dati par to bērnu skaitu, kuri tiek iekļauti šajā jaunajā politikā.

2013. gada septembrī stājās spēkā jauni noteikumi, kuros ietverti maigāki kritēriji
privātpersonām un uzņēmumiem, kas nodrošina bērnu aprūpes pakalpojumus. Tiek
sagaidīts, ka pārskatītie kritēriji dos lielāku elastību bērnu aprūpes sniedzējiem, un tādēļ
palīdzēs atrisināt vai vismaz samazināt valsts bērnudārzu vietu trūkuma radīto ietekmi.

2.4.3. Elastīgs darba laiks

Saskaņā ar Darba likumu, darba devējam ir jānodrošina nepilna laika darba iespēja pēc
pilna laika darbinieka pieprasījuma šādos gadījumos: grūtniecība; laikposms pēc
dzemdībām; laikposms, kad bērnu baro ar krūti; ja darbiniekam ir bērns, kas nav
sasniedzis 14 gadu vecumu. Tomēr praksē nepilna laika darbs tiek izmantots reti (gan
attiecībā uz vīriešiem, gan sievietēm), kā tas jau tika izklāstīts iepriekš. Nav īpašu
noteikumu par elastīgu darba laiku. To apspriež darbinieks un darba devējs.

2.4.4. Vecāku ģimenes locekļu aprūpe

Darba tiesībās nav īpašu noteikumu par vecāku apgādājamo personu aprūpi.
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2.5. Veselības un reproduktīvās tiesības

GALVENIE KONSTATĒJUMI

 Latvijā pastāv milzīga paredzamā mūža ilguma atšķirība starp sievietēm un
vīriešiem.

 Parasti vīriešiem ir neveselīgāks dzīvesveids nekā sievietēm. Pastāv lielāka
iespēja, ka vīrieši var nomirt no ārēju cēloņu izraisītas nāves, piemēram,
pašnāvības un ceļu satiksmes negadījuma.

 Latvijā 2009. gadā tika uzsāktas valsts (konkrētam dzimuma paredzēta) vēža
skrīninga programmas.

 Neauglība tiek uzskatīta par nopietnu problēmu seksuālās un reproduktīvās
veselības jomā. Kopš 2012. gada valsts nodrošina bezmaksas neauglības ārstēšanu
sievietēm līdz 37 gadiem.

 Pēc pieprasījuma līdz 12 grūtniecības nedēļai ir iespējams veikt abortu. Abortu
rādītāji Latvijā ir ļoti augsti. Saskaņā ar nesenajiem pētījumiem zināšanas par
kontracepciju ir viduvējas.

 Ķeizargrieziena operāciju skaits ir liels un ir pieaudzis pēdējo piecu gadu laikā.
Bieži ķeizargrieziena operācijas veikšanai ir nepamatotas medicīniskas indikācijas.
Veselības ministrija plāno par to izstrādāt stingrākas pamatnostādnes.

 Nav datu par epidurālās anestēzijas pieejamību un izmantošanu Latvijā.

Latvijas sabiedrības veselības politikas mērķis ir pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgas
dzīves gadus un novērst priekšlaicīgas nāves gadījumus, vienlaikus uzturot, uzlabojot un
atjaunojot veselību. Politikas mērķis ir noteikts Veselības ministrijas izstrādātajā
Sabiedrības veselības stratēģijā (2001).

Saskaņā ar likumu valsts finansētās veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti
atbilstoši vienlīdzības principam visiem Latvijas rezidentiem, nešķirojot tos pēc
dzimuma, izņemot īpašas dzimumu atšķirības, kas saistītas ar pakalpojumiem (Labklājības
ministrija, 2014).

2.5.1. Galvenās vīriešu un sieviešu veselības problēmas27

Latvijā pastāv milzīga paredzamā mūža ilguma atšķirība starp sievietēm un vīriešiem.
2012. gadā šī atšķirība bija 10 gadi, turpretim ES 28 dalībvalstīs vidēji tā tikai nedaudz
pārsniedza 5 gadus.28 Atšķirības rodas no dažādiem dzīvesveidiem, veselības aprūpes
izmantošanas un citiem ar veselību saistītiem paradumiem.

Parasti Latvijā vīriešiem ir neveselīgāks dzīvesveids nekā sievietēm. Viņi biežāk lieto
atkarību izraisošas vietas (piemēram, smēķēšana, alkohols, narkotikas) un iesaistās
riskantākā uzvedībā. Vīriešiem ir četras reizes lielāka iespēja (salīdzinājumā ar sievietēm)

27 Šī sadaļa pamatojas uz Labklājības ministrijas (2014) ziņojuma nodaļu "Sievietes un veselība".
28 Eurostat dati.
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nomirt no ārēju cēloņu izraisītas nāves. Šīs dzimumu atšķirības daļēji tiek saistītas ar
spēcīgajiem stereotipiem par to, kas ir "vīrišķība".

Kopš 2008. gada ievērojama vīriešu ārējo nāves cēloņu kategorija ir pašnāvības
(īpaši jauniešu vidū no 25 līdz 34 gadiem). Ekonomiskās un finanšu grūtības apvienojumā
ar spēcīgiem dzimumu stereotipiem (vīrietim ir jābūt stipram, finansiāli jānodrošina
ģimene, un viņš "nedrīkst raudāt") veicina vīriešu pašnāvniecisku uzvedību krīzes situācijās.
Līdzīgas tendences varēja novērot 90. gadu sākumā. Sieviešu vidū šāda tendence nav
novērota – pašnāvību līmenis laika gaitā ir saglabājies stabils. Otrā ievērojamākā ārējo
nāves cēloņu kategorija vīriešiem ir ceļu satiksmes negadījumi.

Visizplatītākais sieviešu un vīriešu nāves cēlonis ir sirds un asinsrites sistēmas
slimības. Ļaundabīgie audzēji ierindojas otrajā vietā. Trešais visbiežākais nāves cēlonis ir
ārēji nāves cēloņi (piemēram, pašnāvība, ceļu satiksmes negadījumi, noslīkšana,
slepkavības, nāvējoši negadījumi darba vietā u.c.).

Kopš 2009. gada tiek īstenota valsts atbalstīta vēža skrīninga programma. Skrīninga
programmā iekļauta centralizēta dzemdes kakla vēža profilaktisks skrīnings sievietēm no 25
līdz 70 gadiem (uzaicinājuma vēstule tiek nosūtīta reizi trijos gados) un profilaktisks krūts
vēža skrīnings sievietēm no 50 līdz 69 gadiem (ielūguma vēstule tiek nosūtīta reizi divos
gados). Profilaktiskajā programmā tiek iekļauts arī zarnu vēža profilaktisks skrīnings
vīriešiem un sievietēm no 50 līdz 74 gadiem, taču tas nenotiek centralizēti.

2012. gadā Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests uzsāka sociālo
kampaņu “Pārbaudi veselību, valsts maksā!” Kampaņas mērķis ir palielināt iedzīvotāju
izprati par profilaktisko pārbaužu svarīgumu.

Veselības ministrija uzskata, ka viena no visnozīmīgākajām seksuālās un reproduktīvās
veselības problēmām ir neauglība (Veselības ministrija, 2012). Viņi uzskata, ka
grūtniecības atlikšana, palielināts ķermeņa svars un aptaukošanās, kā arī seksuāli
transmisīvās slimības varētu būt faktori, kas veicina neauglību. Kaut gan Latvijā nav
uzticamu, sistemātiski apkopotu datu par neauglības izplatību iedzīvotāju vidū, kas ļautu
veikt salīdzinājumus ar citām dalībvalstīm, kopš 2012. gada valsts piedāvā bezmaksas
neauglības ārstēšanu sievietēm līdz 37 gadu vecumam.

2.5.2. Aborti un dzimstības kontroles līdzekļi

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums tika pieņems 2002. gadā. Likumā noteikti
iemesli grūtniecības pārtraukšanai. Pēc pieprasījuma līdz 12 grūtniecības nedēļai ir
iespējams veikt abortu. Visām sievietēm, kuras izvēlas veikt abortu, ir jāparaksta
informācijas lapa, kurā tiek izskaidroti morālie grūtniecības pārtraukšanas aspekti,
iespējamās medicīniskās komplikācijas un iespējas saglabāt topošā bērniņa dzīvību. Tajā ir
ietverta arī informācija par grūtniecības pārtraukšanas raksturu. Šajā brošūrā tomēr nav
sniegta informācija par ģimenes plānošanu vai sievietes tiesībām (Putniņa, 2008).
Grūtniecības pārtraukšanu nevar veikt ātrāk kā 72 stundas pēc tam, ka norunāta
grūtniecības pārtraukšanas vizīte.

Abortu rādītāji Latvijā ir ļoti augsti, kaut gan tie nepārtraukti samazinās. 2009. gadā uz
1000 reproduktīvā vecuma (15-49) sievietēm bija 16,8, bet 2012. gadā – 15,3. Tas ir viens
no augstākajiem abortu rādītājiem ES (Labklājības ministrija, 2014).29

29 Arī Apvienoto Nāciju Organizācija (2014) norāda, ka Latvijā ir diezgan augsts abortu, kā arī māšu mirstības
rādītājs.
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Latvijas Universitātes pētījumā (2013) lauzti stereotipi par sievietēm, kuras veic abortus
Latvijā. Saskaņā ar šo pētījumu 80% no aptaujātajām sievietēm, kurām ir bijis aborts, bija
stabilās attiecībās. Vidējais sievietes vecums bija 29 gadi. Tikai 10% sieviešu bija zemi
ienākumi (mazāk par EUR 284 mēnesī). Pētījumā tiek atklāts, ka sieviešu zināšanas par
kontracepcijas metodēm ir viduvējas, un nav atkarīgas no vecuma, izglītības līmeņa un
iepriekšējās pieredzes ar grūtniecību.

Populārākie kontracepcijas līdzekļi Latvijā ir prezervatīvi, intrauterīnās ierīces un
hormonālā kontracepcija. Organizācijas "Papardes zieds" veiktajā aptaujā (2012) 22,7%
sieviešu norādīja, ka viņas bieži vai dažkārt nevar atļauties nopirkt kontracepcijas līdzekļus.
Hormonālo kontracepciju lieto 13% sieviešu. Aptuveni viena no trijām seksuāli aktīvajām
sievietēm un viens no četriem seksuāli aktīvajiem vīriešiem izmanto nedrošas
kontracepcijas metodes. 48% sieviešu un 57% vīriešu uzskata, ka hormonālā kontracepcija
ir kaitīga veselībai.

Avārijas kontracepcija ir pieejama Latvijas aptiekās un nopērkama bez receptes.

2.5.3. Mātes veselība, ķeizargrieziena operācijas un epidurālā anestēzija

2012.gadā Ministru kabinets apstiprināja Plānu mātes un bērna veselības uzlabošanai
2012–2014. gadam (Veselības ministrija, 2012). Šis īstermiņa politikas plānošanas
dokuments tika izstrādāts saskaņā ar vienu no apakšmērķiem Sabiedrības veselības
stratēģijā 2011.–2017. gadam, prot, uzlabot mātes un bērna veselību un samazināt zīdaiņu
mirstību. Dokumentā galvenokārt ir apskatīta sievietes veselība kā līdzeklis nodrošināt
jaundzimušā bērna veselību un tas netiek saistīts ar plānu dzimumu līdztiesības īstenošanai
2012.–2014.gadam.

Līdzīgi kā citās ES valstīs ķeizargrieziena operāciju skaits Latvijā ir palielinājies
pēdējo piecu gadu laikā. Latvijā ir augstākais ķeizargriezienu operāciju skaits triju Baltijas
valstu starpā. Tomēr šis rādītājs nesasniedz ES 27 dalībvalstu vidējo rādītāju (Veselības
ministrija, 2012). Viens no ķeizargriezienu īpatsvara pieauguma iemesliem ir aizvien
pieaugošais māšu vecums un izplatītākās hroniskās slimības.

Veselības ministrija sagatavoja informatīvu ziņojumu par ķeizargrieziena operācijām un
dzemdību komplikācijām Latvijā. Ziņojumā redzams, ka bieži ķeizargrieziena operācijas
medicīniskās indikācijas nav pamatotas. Ziņojumā ir norādītas arī citas grūtnieču aprūpes
problēmas. Ministrija plāno izstrādāt jaunas pirmsdzemdību aprūpes vadlīnijas un piemērot
stingrākas indikācijas ķeizargrieziena operācijām.30

Nav datu par epidurālās anestēzijas izmantošanu Latvijā. Dažās slimnīcās tā ir pieejama,
taču tā ir par maksu. Sabiedrībai un ārstiem joprojām nav pilnīgas informācijas par
epidurālo anestēziju. Dažās slimnīcās tiek ierosināts ieteikt izmantot epidurālo anestēziju
ķeizargrieziena operācijas vietā (ja pēdējā minētā izmantošana nav pamatota).31

30 http://www.diena.lv/latvija/zinas/plano-noteikt-stingrakas-indikacijas-keizargrieziena-veiksanai-14044928
31 Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēdes protokols (2014. gada marts):
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/mbves_kpad_sdes_protokols_050314.pdf
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3. NOBEIGUMA PIEZĪMES

Latvija joprojām ir agrīnā dzimumu līdztiesības politikas izveides posmā. Ir daudz jāpaveic,
lai politika kļūtu stipra un konsekventa. Konkrētas jomas ir izstrādātas labāk, nekā citas
(piemēram, Darba likums).

Sievietēm Latvijā augsti dalības rādītāji darba tirgū, un viņas salīdzinoši aktīvi piedalās
ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanā. Tomēr nav pievērsta pietiekama uzmanība
tādām problēmām kā horizontālā un vertikālā segregācija izglītībā un nodarbinātībā, kā arī
vīriešu un sieviešu samaksas atšķirībām. Joprojām liela nozīme ir stereotipiem par
dzimumu.

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana ir sarežģīta. Bērnu aprūpes pieejamība un kvalitāte
netiek labi uzraudzīta. Politiskajās diskusijās bieži tiek dota priekšroka demogrāfiskajiem
apsvērumiem (piemēram, auglības veicināšanai), nevis dzimumu līdztiesības jautājumiem.

Nesen ir panākta virzība, izstrādājot politiku dzimumu vardarbības (jo īpaši vardarbības
ģimenē) izskaušanas jomā. Tomēr politikā nav apskatīti visi šīs jomas jautājumi iekļaujošā
veidā. Atbildīgo iestāžu sadarbība ir salīdzinoši vāja.

Starp vīriešiem un sievietēm ir novērojamas ievērojamas veselības atšķirības. Latvijas
vīriešiem ir satraucoši zems paredzamais mūža ilgums neveselīga dzīvesveida dēļ un augsti
pašnāvību rādītāji. Seksuālās un reproduktīvās veselības jomā augsti abortu un
ķeizargriezienu operāciju rādītāji norāda un nozīmīgām problēmām.
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