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Anotācija 
 

Globālā dzimumu nelīdztiesība neapmaksātā aprūpē: 
kādēļ mājas darbs joprojām ir sievietes nasta 
 
3.-7. lpp. 
 

COVID-19 pandēmijas rezultātā daudzi ziņojumi norāda uz faktu, ka pieaugošo mājas aprūpes pienākumu 

nasta gulstas galvenokārt uz sievietēm. Taču pat pirms pandēmijas gan jaunattīstības, gan attīstītajās valstīs 

sievietes veica vairāk nekā divas trešdaļas neapmaksāto mājas aprūpes darbu. Dzimumu paritātes trūkums 

mājas darbu sadalē ir saistīts ar būtisku ekonomisko neefektivitāti, kā arī ievērojamām sociālām un 

ekonomiskām sekām sievietēm, jo īpaši ietekmējot viņu spēju aizstāvēt savas intereses mājsaimniecībā un viņu 

rezultātus darba tirgū. Šajā rakstā es sniedzu literatūras pārskatu par ekonomiskajiem un socioloģiskajiem 

faktoriem, kuri saglabā dzimumu nelīdztiesību neapmaksātajā mājas aprūpes darbā. Turklāt es apkopoju 

“identificēšanas, samazināšanas un pārdalīšanas” rīcībpolitiku, kuras varētu izmantot problēmas atrisināšanai. 

 

Latvijas stiprās un vājās puses dzimumu nelīdztiesības 
novēršanai neapmaksātos mājas darbos un aprūpē  
 
7.-10. lpp. 

 

Saskaņā ar Dzimumu līdztiesības indeksu Latvija ir otrā līdztiesīgākā valsts Eiropas Savienībā, runājot par 

sieviešu un vīriešu iesaistīšanos aprūpes pienākumos, kā arī viņu ieguldījumu ēdiena gatavošanā un mājas 

darbos. Šajā rakstā es pievērsīšos Latvijas stiprajām un vājajām pusēm dzimumu nelīdztiesības novēršanai 

neapmaksātos mājas darbos un aprūpē. Jo īpaši es parādīšu, ka, par spīti plaši izplatītajam labvēlīgajam 

viedoklim par dzimumu līdztiesību ģimenes dzīvē, Latvijas mājsaimniecībās liels aprūpes un mājas darbu slogs 

joprojām gulstas uz sieviešu pleciem.  
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Globālā dzimumu 
nelīdztiesība neapmaksātā 
aprūpē: kādēļ mājas darbs 
joprojām ir sievietes nasta 
Pēdējā laikā politikā un akadēmiskajās aprindās 

liela uzmanība tiek pievērsta neapmaksātas aprūpes 

un mājsaimniecības darbu realitātei, jo īpaši ņemot 

vērā COVID-19 pandēmiju (Van Houtven et al., 

2020; Craig and Churchill, 2020; Duragova, 2020). 

Jaunākās aptaujas un ziņojumi apliecina – lai gan 

visā pasaulē pandēmijas laikā neapmaksātā 

mājsaimniecības darba slogs pieauga abiem 

dzimumiem, sievietes veica lielāko daļu dažādu 

mājsaimniecības darbu un aprūpes pienākumu 

(UN Women, 2020). Daudzās valstīs ilgstošās 

mājsēdes rezultātā uzmanības centrā nokļuva 

cilvēku ekonomiskās dzīves “apslēptā” puse, kas 

parasti netiek atspoguļota nacionālo kontu datos. 

Nav pārsteidzoši, ka viena no galvenajām 

problēmām, kas saistīta ar neapmaksātu aprūpes 

darbu, ir ļoti izteiktā dzimumu darba dalīšana 

“mājsaimniecības sektorā” un tās ietekme uz 

ģimeņu emocionālo un ekonomisko labklājību. 

Šajā rakstā es izpētu dzimumu nelīdztiesības 

pašreizējo stāvokli un tās evolūciju neapmaksātā 

mājas aprūpes darbā visā pasaulē, kā arī iztirzāju 

akadēmisko literatūru, kurā aplūkoti tās iemesli 

un sekas. Turklāt es iztirzāju iespējamos politikas 

pasākumus, kas varētu uzlabot darba un privātās 

dzīves līdzsvaru un veicināt gan sociālo, gan 

ģimenes labklājību.  

Dzimumu nelīdztiesība neapmaksātā 
aprūpes darbā 

Jēdziens neapmaksāta aprūpe un mājsaimniecības 

darbs tiek izmantots daudzos terminoloģiskos 

aizsegos, tostarp “neapmaksāts aprūpes darbs”, 

“neapmaksāts mājsaimniecības darbs”, 

“neapmaksāts mājas aprūpes darbs” un citos. Šie 

termini būtībā nozīmē vienu un to pašu – 

mājsaimniecībā veiktās bezatlīdzības aprūpes 

darbības. To skaitā ietilpst ēdiena gatavošana, 

tīrīšana, mazgāšana, ūdens un kurināmā sagāde, 

iepirkšanās, apkope, mājsaimniecības pārvaldība, 

bērnu un sirmgalvju aprūpe utt. (Addati et al., 

2018). Minēto darbību aprakstam šajā rakstā 

terminus izmantošu kā sinonīmus, galvenokārt 

lietojot “neapmaksātu aprūpi”, “mājas darbu” vai 

“neapmaksātu mājas aprūpi”. Lai gan 

neapmaksātā aprūpes darba vērtība nav iekļauta 

nacionālajos kontos, to var noteikt, izmantojot 

daudzu valstu nacionālo statistikas pārvalžu 

veiktos laika izlietojuma apsekojumus. 

Nesenākās aptaujas (Charmes, 2019) liecina, ka 

visā pasaulē vairāk nekā trīs ceturtdaļas (76,4%) 

neapmaksāto mājas aprūpes darbu veic sievietes, 

bet 23,6% – vīrieši. Attīstītajās valstīs sieviešu 

veikto darbu īpatsvars ir nedaudz mazāks (65%), 

savukārt jaunattīstības un jaunietekmes 

ekonomikās sievietes veic 80,2% neapmaksātas 

aprūpes darbu. Tādējādi dati liecina, ka pat 

attīstītajās valstīs sievietes veic aptuveni divas 

trešdaļas neapmaksāto mājas aprūpes darbu. 

Pašlaik neviena pasaules valsts nav sasniegusi 

dzimumu paritāti, runājot par neapmaksātas 

aprūpes sadalījumu mājsaimniecībās (U.N. 

Women., 2019).  

Vai pastāv liecības par mājas aprūpes 
pienākumu konverģenci?  

Ņemot vērā, ka laika izlietojuma apsekojumi 

daudzās valstīs ir veikti tikai salīdzinoši nesen, 

var būt pāragri apgalvot par izmaiņām mājas 

darbu sadalījumā un iespējamo dzimumu 

nelīdztiesības samazināšanos. Tomēr valstīs ar 

ilgāku laika izlietojuma datu vēsturi, jo īpaši 

ASV, gūtā informācija liecina, ka laika posmā no 

1965. līdz 2011. gadam ir krasi mainījies veids, kā 

mātes un tēvi sadala savu laiku starp algotu un 

neapmaksātu darbu. Proti, kā redzams 1. attēlā 

(no Parker and Wang, 2013), 2011. gadā, 
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salīdzinot ar 1965. gadu, sievietes algotā darbā 

pavadīja 2,6 reizes vairāk laika (nedēļā par 

13 stundām vairāk), savukārt vīrieši par 

5 stundām mazāk. Gan vīrieši, gan sievietes 

vairāk laika veltīja bērnu aprūpei. Vienlaikus 

sievietēm būtiski samazinājās, bet vīriešiem 

nedaudz palielinājās mājas darba stundu skaits.  

1. attēls. Mammas un tēti, ASV 1965.–

2011. g.: Lomas saplūst, bet atšķirības 

saglabājas 

Piezīme: Dati pamatojas uz pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 

64 gadiem, kuru mājsaimniecībā dzīvo viņu bērns(-i) līdz 

18 gadu vecumam. 
Avots: Parker and Wang (2013). 

Kopumā 40 gadu laika izlietojuma apsekojumu 

datu analīze parāda zināmu konverģenci vīriešu 

un sieviešu neapmaksātā aprūpes darbā (Kan et 

al., 2011; Altintas and Sullivan, 2016). Tomēr Kan 

et al. (2011) pētījums liecina, ka dzimumu 

nelīdztiesība laika gaitā ir diezgan noturīga. 

Proti, vīriešu ieguldījums mājas darbos ir 

koncentrēts uz neikdienišķiem darbiem (t. i., 

mazāk laiku prasošiem uzdevumiem, ar 

nosakāmām robežām un lielāku elastīgumu 

attiecībā uz izpildes laiku salīdzinājumā ar 

ikdienišķiem darbiem), piemēram, iepirkšanās un 

iekšzemes ceļojumi, savukārt sievietes lielāko 

daļu sava laika velta ikdienas darbiem (ēdiena 

gatavošana, tīrīšana, aprūpe). Sieviešu veltītā 

laika samazināšanās mājas darbos (īpaši 

ikdienišķo darbu veikšanā) lielā mērā var būt 

saistīta ar mājsaimniecības tehnoloģiju attīstību 

un lielāku sieviešu līdzdalības 

pieņemšanu/pieprasījumu darba tirgū 

(Gershuny, 1983, 2004). Tādējādi šķiet, ka 

mājsaimniecībās dzimumu līdztiesības 

sasniegšanas “zemais auglis” jau ir noplūkts un 

turpmāk pat attīstītajās valstīs mājas aprūpes 

pienākumu turpmāka pārnešana būs grūtāks 

uzdevums.  

Faktori, kuri nosaka neapmaksātu 
mājas aprūpi kā galvenokārt sieviešu 
pienākumu 

Mājas darbā dzimumu lomu saglabāšanu 

nosakošos faktorus var iedalīt ekonomiskajos 

(specializācija, salīdzinošās priekšrocības) un 

socioloģiskajos (paradumi, tradīcijas, sociālā 

uztvere) aspektos.  

Ekonomiskie argumenti, kurus jau sen izmanto, 

lai izskaidrotu nevienlīdzīgo apmaksātā un 

neapmaksātā aprūpes darba sadalījumu, 

pamatojas uz salīdzinošās priekšrocības teoriju 

un specializācijas ieguvumiem. Sākot ar Bekera 

fundamentālo darbu (Becker, 1985), ģimenes 

ekonomiskie modeļi liecināja, ka darba dalīšanu 

mājsaimniecībā nosaka dažāda pieredze un izvēle 

ieguldīt cilvēkkapitālā. Bekers uzskatīja, ka 

efektīvām mājsaimniecībām ir nepieciešama 

specializācija, un specializācijas modeli vismaz 

daļēji var izskaidrot ar sākotnējā ieguldījuma 

cilvēkkapitālā atšķirībām (tirgus prasmes 

vīriešiem un mājsaimniecības prasmes sievietēm) 

(Becker, 2009). Šajā modelī vīriešu priekšrocības 

apmaksātās tirgus aktivitātēs ir izskaidrojamas ar 

vēsturiskiem iemesliem, kas daļēji izriet no darba 

tirgus fiziskās specifikas. Tomēr mūsdienu autori 

norāda, ka laika gaitā darba specifika ir 
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mainījusies, mazinoties fizisko un palielinoties 

kognitīvo prasmju nozīmei. Tāpat ir mainījies 

mājsaimniecību ražošanas raksturs (Greenwood 

et al., 2017). Ģimenes plānošana nodrošināja 

labāku veidu, kā ģimenēm noteikt bērnu skaitu 

(Juhn and McCue, 2017). Šīm pārmaiņām būtu 

jāpadara vienlīdzīgāka vīriešu un sieviešu 

produktivitāte, un attiecīgi jāsamazina dzimumu 

nelīdztiesība abos darba veidos. Tomēr par spīti 

tam, ka attīstītajās valstīs sievietes bieži vien 

sasniedz augstāku izglītības līmeni nekā vīrieši 

(Goldin, Katz and Kuziemko 2006; Murphy and 

Topel, 2014), ar to nav pieticis, lai novērstu 

dzimumu nelīdztiesību atalgojumā un 

neapmaksāto mājas darbu sadalījumā. Turklāt, kā 

liecina McFarlane et al. (2000) pētījums, kas 

balstīts uz 1992. gada Kanādas datiem, – kaut gan 

sievas mājsaimniecības darbu laiks palielinās, 

kad vīrs vairāk laika pavada algotā darbā, tā ne 

vienmēr notiek pretējā situācijā (vīrieši nevelta 

ievērojami vairāk laika mājsaimniecības darbiem, 

palielinoties sievu nodarbinātībai). Izmantojot 18 

attīstīto un jaunietekmes tirgu ekonomiku datus, 

Alonso et al. (2019) pētījumā atklāts, ka dažādie 

faktori, kas nosaka laika sadalījumu starp algotu 

un neapmaksātu darbu, asimetriski ietekmē 

vīriešus un sievietes. Piemēram, nepilna laika 

nodarbinātība, salīdzinot ar pilnu slodzi, 

ievērojami palielina sieviešu iesaistīšanos 

neapmaksātā darbā, savukārt vīriešiem šāds 

pieaugums ir statistiski nenozīmīgs.  

Tādējādi tīri “pragmatiskais” mājsaimniecību 

darba dalīšanas ekonomiskais arguments nav 

pietiekams, lai izskaidrotu dzimumu pastāvīgo 

nelīdztiesību bezalgas aprūpē. Citiem 

socioloģiskajiem faktoriem, piemēram, sociālās 

attieksmes un kultūras normu noteiktajām 

dzimumu lomām mēdz būt svarīga nozīme 

mājsaimniecības darbu sadalē (Coltrane, 2000; 

Juhn and McCue, 2017). Turklāt var apgalvot, ka 

sieviešu izglītības izvēles, kas mājsaimniecības 

ražošanā veicina viņu “salīdzinošās 

priekšrocības”, pašas nav neatkarīgas no kultūras 

normām un attieksmēm. Šīs izvēles parasti tiek 

veidotas agrā bērnībā un parāda, cik daudz 

ģimene ieguldītu meitenes izglītībā un to 

veicinātu salīdzinājumā ar zēna izglītību; vai zēni 

nodarbojas ar noteiktiem mājas darbiem – 

maltītes gatavošanu, tīrīšanu, mazu bērnu aprūpi 

utt. (UNDP, 2020). Piemēram, Dienvidkaukāzā 

lielā dzimumu nelīdztiesība neapmaksātā mājas 

darbā ir saistīta ar ģimenes modeļiem. 

Azerbaidžānā veiktās aptaujas (CRRC, 2015) dati 

liecina, ka aptuveni 96% sieviešu bērnībā 

apmācītas gatavot, tīrīt māju vai mazgāt veļu, 

savukārt tikai 35% vīriešu tika mācīti gatavot un 

tīrīt. Gruzijā gandrīz 90% sieviešu ziņoja, ka viņas 

tika apmācītas gatavot, tīrīt un mazgāt veļu, 

savukārt par šo iemaņu apmācību ziņoja vidēji 

mazāk nekā 30% vīriešu (UNFPA, 2014).  

Dzimumu nelīdztiesības neapmaksātā 
aprūpes darba sadalījumā sociālās 
izmaksas  

Dzimumu nelīdztiesība nav tikai taisnīguma 

problēma. Nelīdztiesība rada būtisku resursu 

nepareizu sadali, neļaujot pilnībā izpausties 

sieviešu produktīvajam potenciālam. Alonso et al. 

2019. gada pētījumā novērtēts IKP pieaugums, 

kas saistīts ar dzimumu nelīdztiesības potenciālo 

samazināšanu mājas darbā līdz pašlaik Norvēģijā 

novērojamajam līmenim. Tādās valstīs kā 

Pakistānā un Japānā, kur sākotnējā dzimumu 

nelīdztiesība ir diezgan liela, IKP palielinātos par 

aptuveni 3 līdz 4 procentiem. Cits neefektivitātes 

cēlonis ir profesionālā līmeņa pazemināšana, 

kad sievietes strādā savam kvalifikācijas līmenim 

neatbilstošu darbu (Connolly un Gregory, 2007; 

Garnero et al., 2013), lai labāk līdzsvarotu savus 

mājas un darba pienākumus. Uzskats, ka 

sievietes ir galvenokārt atbildīgas par bērnu 

aprūpi un mājas darbu, veicina statistisko 

diskrimināciju darba vietā un ietekmē dzimumu 
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darba samaksas atšķirības “neizskaidroto” daļu 

(Blau un Kahn, 2017). Savukārt atalgojuma 

atšķirības saglabā mājas darbu sadales 

nelīdztiesību. Turklāt atklāta nelīdztiesīga mājas 

darbu sadalījuma saistība ar zemāku attiecību 

apmierinātību, depresiju un laulības šķiršanu 

(Ruppaner et al, 2017). Arī iepriekšējie 

socioloģiskie pētījumi liecināja, ka lielāku 

psiholoģisku stresu izraisa sadalījuma 

nelīdztiesība, nevis darba apjoms (Bird, 1999). 

Dzimumu nelīdztiesības novēršanas 
rīcībpolitika  

Ņemot vērā ievērojamās ekonomiskās un sociālās 

izmaksas, kas saistītas ar dzimumu nelīdztiesību 

neapmaksātā aprūpes darbā, politikas veidotāji 

pievērš lielāku uzmanību dzimumu līdztiesībai 

un veidiem, kā veicināt vīriešu un sieviešu darba 

un privātās dzīves līdzsvaru. Pašlaik vairums 

risinājumu pamatā ir “identificēšanas, 

samazināšanas un pārdalīšanas”  rīcībpolitika 

(Elson, 2017).  

“Identificēšanas” rīcībpolitikā tiek atzīta 

sieviešu neapmaksāta aprūpes darba vērtība, 

veicot ar mazu bērnu audzināšanu saistītus 

naudas maksājumus (t. i., grūtniecības un 

dzemdību atvaļinājuma rīcībpolitika). Lielākajā 

daļā pasaules valstu ir pieņemta valsts finansēta 

apmaksāta grūtniecības un dzemdību 

atvaļinājuma rīcībpolitika, kaut gan daudzās 

valstīs klupšanas akmens joprojām ir grūtniecības 

un dzemdību atvaļinājuma maksājumu atbilstība 

un šādu atvaļinājumu ilgums (Addati et al., 

2014). Dati liecina, ka grūtniecības un dzemdību 

atvaļinājumam, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, 

ir pozitīva ietekme uz māšu nodarbinātību, 

savukārt ilgi atvaļinājumi (vairāk nekā divi gadi) 

palielina sieviešu karjeras izmaksas (Kunze, 2016; 

Ruhm, 1998; Kleven et al., 2019). 

“Samazināšanas” rīcībpolitikas mērķis ir sniegt 

sabiedriskus pakalpojumus, lai sievietēm 

samazinātu bērnu aprūpes un cita veida 

neapmaksāta darba slogu un atbrīvotu laiku 

dalībai darba tirgū. Šādā rīcībpolitikā tiek 

ieguldīts valsts finansētos bērnu aprūpes 

pakalpojumos (kvalitatīvas pirmsskolas izglītības 

iestādes un bērnudārzi) un fiziskajā 

infrastruktūrā, lai atbalstītu tīra ūdens, 

sanitārijas, enerģijas un sabiedriskā transporta 

nodrošināšanu. Empīriskajos pētījumos parasti 

konstatēta pieejamas bērnu aprūpes pozitīva 

ietekme uz sieviešu nodarbinātības līmeni (Vuri, 

2016; Lefebvre et al., 2009; Geyer et al., 2014), taču 

ar dažām atrunām – subsīdijas var būt mazāk 

efektīvas sieviešu darbaspēka piedāvājumam, ja 

pieejamā bērnu aprūpe tikai izspiež citus, ne 

vecāku veiktās aprūpes veidus (piemēram, 

ģimenes locekļu sniegtā neformālā palīdzība) 

(Vuri, 2016; Havnes and Mogstad, 2011).  

Visbeidzot, “pārdales” rīcībpolitikas mērķis ir 

veicināt vīriešu un sieviešu veikto 

mājsaimniecības darbu un bērnu aprūpes 

pienākumu pārdali. Šādā rīcībpolitikā ietilpst 

iniciatīvas, lai elastīgu un saīsinātu darba laiku 

padarītu pievilcīgu un vienlīdz pieejamu 

vīriešiem un sievietēm (piemēram, pāreja no 

standarta darba stundu skaita nedēļā uz ģimenei 

draudzīgākām 35 darba stundām nedēļā, 

piemēram, kā tas ir noteikts Francijā); turklāt 

aktīvās darba tirgus programmas, kuru mērķis ir 

noturēt sievietes darba tirgū, var arī samazināt 

neapmaksātam darbam veltīto stundu skaitu 

(Alonso et al. 2019). Turklāt labāki darba tirgus 

noteikumi (piemēram, tiesību akti, kas 

reglamentē atvaļinājuma laiku, maksimālo darba 

stundu skaitu utt.) ļautu izskaust ilgas darba 

dienas un ģimenes apgādnieka-aprūpētāja 

dzimumu specializācijas modeļus (Hook, 2006). 

Citu piemēru skaitā ietilpst ES nesen pieņemtā 

(ES Direktīva 2019/1158) darba un privātās 

dzīves līdzsvara rīcībpolitika; to mērķis ir 

nodrošināt apmaksātu paternitātes atvaļinājumu 
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un vīriešiem rezervēt citām personām 

nenododamas bērna kopšanas atvaļinājuma 

daļas. Vairāku valstu pētījumos konstatēta šīs 

rīcībpolitikas efektivitāte, gan palielinot tēva 

piedalīšanos neapmaksātā aprūpē, gan ģimenēs 

samazinot dzimumu atalgojuma atšķirības 

(Fernández-Cornejo et al., 2018; Andersen, 2018).  

Svarīgi apzināties, ka vajag veikt vairāk pētījumu, 

lai precīzi noteiktu, kā un kādēļ konkrēta 

rīcībpolitika var dot labumu ģimenēm, un to 

pielāgotu konkrētās valsts kontekstam. Kaut gan 

daudzas iepriekš aprakstītās rīcībpolitikas 

dzimumu nelīdztiesības problēmu neatrisinās 

vienā mirklī, tās var būt nozīmīgs pirmais solis, 

lai pasaules mērogā nodrošinātu lielāku 

dzimumu līdztiesību darba vietā un 

mājsaimniecībā.  

Latvijas stiprās un vājās 
puses dzimumu nelīdztiesības 
novēršanai neapmaksātos 
mājas darbos un aprūpē  
Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības 

institūta (EIGE) izstrādāto Dzimumu līdztiesības 

indeksu Latvija ir otrā līdztiesīgākā valsts Eiropas 

Savienībā, runājot par dzimumu nevienlīdzību 

laika izlietojumā. Laika izlietojums ir atspoguļots 

Dzimumu līdztiesības indeksa apakšjomā 

“Aprūpes aktivitātes”, kas mēra sieviešu un 

vīriešu iesaisti savu bērnu vai mazbērnu aprūpē 

un izglītošanā, sirmgalvju un invalīdu aprūpē, kā 

arī viņu ieguldījumu ēdiena gatavošanā un mājas 

darbos. Indeksa apakšjomā “Aprūpes aktivitātes” 

Latvijas rezultāts ir tikai nedaudz zemāks nekā 

Zviedrijai, kurai ir augstākais rādītājs ES, un 

ievērojami augstāks par ES vidējo rādītāju 

(Latvijā – 89,8, Zviedrijā – 90,0, ES – 70,0; 

rezultāts ir no 1 (pilnīgs līdztiesības trūkums) līdz 

100 (pilnīga līdztiesība)). 

Latvijas ģimenēs sievietes un vīrieši uzņemas 

gandrīz vienādu atbildību par aprūpes 

pienākumiem. 38,0% vīriešu un 39,9% sieviešu 

katru dienu ir iesaistīti vismaz vienā aprūpes 

darbībā ārpus algota darba, piemēram, rūpējoties 

par bērniem, mazbērniem, sirmgalvjiem un 

cilvēkiem ar invaliditāti (1. attēls). Mājas darbos 

ikdienā iesaistās nedaudz mazāk vīriešu, 

salīdzinot ar sievietēm (81,7% sieviešu 

salīdzinājumā ar 56,6% vīriešu). Tomēr 1. attēlā 

redzams, ka Latvijā vīrieši daudz biežāk ikdienā 

iesaistās gan aprūpes, gan mājas darbos 

salīdzinājumā ar vidēji vīriešiem ES valstīs. 

Savukārt sieviešu procentuālais īpatsvars Latvijā 

tikai nedaudz pārsniedz ES vidējos rādītājus. 

Turklāt kopš 2005. gada Latvija ir demonstrējusi 

būtisku progresu dzimumu līdztiesības 

sasniegšanā apakšjomā “Aprūpes aktivitātes”. 

Latvijas rezultāts ir palielinājies par 

12,3 punktiem, savukārt ES vidējais rādītājs ir 

palielinājies tikai par 0,1 punktu.  

1. attēls. Aprūpes pasākumos, kā arī ēdiena 
gatavošanā un/vai mājas darbos katru dienu 
iesaistīto vīriešu un sieviešu procentuālais 
īpatsvars 

 

Piezīme: “Savu ģimeņu aprūpe” ietver bērnu vai mazbērnu, 
sirmgalvju vai cilvēku ar invaliditāti aprūpi un izglītošanu. 
2016. gada dati par iedzīvotājiem, kuri ir vecāki par 
18 gadiem. Laika jomas un tā apakšjomas “Aprūpes 
aktivitātes” rādītāji nav atjaunināti kopš 2017. gada. Nākamā 
datu atjaunināšana šajā jomā ir paredzēta 2021. gadā. 
Avots: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (European 
Institute for Gender Equality – EIGE) (2020. gads). 
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Attieksme pret dzimumu lomām 

Šis pozitīvais process Latvijā pamatojas uz 

pastāvīgi mainīgajām sociālajām normām. 

Latvijas iedzīvotāji parādījuši diezgan skaidru 

tendenci uz līdztiesību saistībā ar personu 

uzskatiem par dzimumu lomām (Trapezņikova 

et. al., 2019). Kaut gan vecākajai paaudzei mēdz 

būt tradicionālāks uzskats par dzimumu lomām, 

ievērojami lielāks jaunākās paaudzes cilvēku 

īpatsvars uzskata, ka mājsaimniecības un 

ģimenes aprūpes pienākumi būtu vienādi 

jāsadala starp vīriešiem un sievietēm. Arī 

izglītībai ir nozīme: vidēji pastāv lielāka iespēja, 

ka personām ar augstāku izglītības līmeni būs 

egalitārs uzskats par vīriešu un sieviešu lomu.  

Stereotipiska attieksme pret lomu sadali ģimenē 

ir raksturīga tikai nelielai iedzīvotāju daļai. 

Piemēram, 2020. gada augustā veiktajā aptaujā 

tikai 19% respondentu piekrita apgalvojumam, ka 

bērna audzināšana ir galvenokārt mātes 

atbildība. Tāpat tikai 30% aptaujāto piekrita 

apgalvojumam, ka labā ģimenē naudu pelna tēvs, 

bet par bērniem rūpējas māte (OMG Latvia 

Snapshot, 2020).  

Mājas darbu un bērnu aprūpes 
pienākumu sadale 

Plaši izplatītais uzskats, kas atbalsta dzimumu 

līdztiesību ģimenes dzīvē, atspoguļojas mājas 

darbu pienākumu faktiskajā sadalē: 93% sieviešu 

un 75% vīriešu ziņo, ka vismaz vairākas dienas 

nedēļā gatavo ēdienu un veic mājas darbus. 

Tomēr sievietes šīs darbības veic vidēji 17 

stundas nedēļā – par 30% vairāk nekā vīrieši 

(Eurofound, 2016). Vēl vienlīdzīgāks ir mājas 

uzkopšanas pienākumu sadalījums starp 

vīriešiem un sievietēm (OMG Snapshot, 2019): 

2019. gadā 98% sieviešu un 86% vīriešu regulāri 

veica mājas uzkopšanas darbus.  

Kaut gan vīrieši arvien vairāk iesaistās bērnu 

aprūpē, viņi joprojām šiem pienākumiem velta 

mazāk laika nekā sievietes. Lielākajā daļā 

mājsaimniecību mātes vienmēr vai parasti ir 

vienīgās, kas bērniem palīdz saģērbties (63% 

mājsaimniecību), iemigt (57%) vai pildīt mājas 

darbus (50%). Apmēram 40% mājsaimniecību tēvi 

šos pienākumus veic tikpat bieži kā mātes. Par 

vienlīdzīgāku bērnu aprūpes pienākumu 

sadalījumu ziņo mājsaimniecības, kurās strādā 

abi vecāki (Trapezņikova et al., 2019). Apmēram 

80% mājsaimniecību mātes vienmēr vai parasti 

rūpējas par slimojošiem bērniem (Trapezņikova 

et al., 2019). Kaut gan lielākā daļa slimības 

pabalsta par slima bērna kopšanu saņēmēju ir 

sievietes, laika gaitā pakāpeniski palielinās 

vīriešu īpatsvars: no 21,6% 2012. gadā līdz 30,1% 

2020. gadā (Centrālās statistikas pārvaldes 

publicētā VSAA statistika, 2020).  

Runājot par bērnu aprūpi, Latvijas kontekstā 

svarīga nozīme ir vientuļajiem vecākiem, jo 

nepilnās ģimenes ar vismaz vienu nepilngadīgu 

bērnu veido vairāk nekā pusi Latvijas ģimeņu ar 

bērniem (54,7% 2021. gadā, autores aprēķini, 

pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes 

datiem). Tēvi ir iesaistīti bērnu aprūpē tikai 52% 

nepilno ģimeņu (OMG Latvia Snapshot, 2020) – 

daļēji tas ir tādēļ, ka pēc kopdzīves izjukšanas vai 

laulības šķiršanas bērni galvenokārt dzīvo kopā 

ar vienu no vecākiem, parasti ar māti. Pētījums, 

kas pamatojas uz Latvijas tiesu prakses analīzi 

triju gadu laikā līdz 2020. gadam (Saulītis, 2020), 

liecina, ka tiesa piešķir tēviem, kuri nedzīvo kopā 

ar bērniem, vidēji 15% no bērnu kopējā laika, lai 

satiktos ar tiem. Kaut gan pēc laulības šķiršanas 

arvien vairāk tēvu pieprasa vienādas bērna 

aprūpes tiesības un vēlas būt vairāk nekā tikai 

“nedēļas nogales tēvi”, saskaņā ar tiesas 

spriedumiem tikai viena trešdaļa tēvu saņēmusi 

tiesības atstāt bērnu pie sevis pa nakti. Vairāk 
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nekā pusē gadījumu tiesa nolēma, ka regulāras 

tikšanās nav biežākas kā reizi divās nedēļās. 

Bērna kopšanas atvaļinājuma 
rīcībpolitika Latvijā 

Latvijā pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs 

uzņem bērnus no 1,5 gada vecuma. Līdz bērns 

sasniedz šo vecumu, Latvijas likumdošana 

paredz vienlīdzīgas tiesības apdrošinātajiem 

vecākiem uz apmaksātu bērna kopšanas 

atvaļinājumu, kā arī vecāku darba pieredzei 

pievienojot atvaļinājuma ilgumu un tiesības 

atgriezties darbā iepriekšējā amatā. 

Latvijā pastāv divi pabalsti, kurus izmaksā 

vienam no jaundzimušā vecākiem: vecāku 

pabalsts un bērna kopšanas pabalsts. Bērna 

kopšanas pabalstu pirmo divu gadu laikā pēc 

bērna piedzimšanas izmaksā visiem vecākiem 

neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa. 

Dāsnāku vecāku pabalstu izmaksā 

apdrošinātajam vecākam pirmajā gadā (vai 

1,5 gadus) pēc bērna piedzimšanas. Noteikumi 

pieļauj vecāku pabalsta saņēmēja maiņu, tādējādi 

abi vecāki var pēc kārtas izmantot apmaksātu 

bērna kopšanas atvaļinājumu.  

Arvien vairāk tēvu izmanto savas tiesības saņemt 

vecāku pabalstu (Centrālā statistikas pārvalde, 

2020). 2019. gadā 18,6% no unikālajiem vecāku 

pabalsta saņēmējiem bija tēvi, no kuriem lielākā 

daļa (77,7%) turpināja strādāt un tādējādi saņēma 

vecāku pabalstu samazinātā apmērā (LV portāls, 

2020). Tā kā normatīvie akti to pieļauj, iespējamā 

tēvu motivācija vecāku pabalsta saņemšanai ir 

finansiāls izdevīgums (piemēram, ja māte pirms 

dzemdībām nav strādājusi algotu darbu).  

Apdrošinātajiem tēviem pienākas arī 10 dienu 

apmaksāts paternitātes atvaļinājums un 

paternitātes pabalsts, ko piešķir ne vēlāk kā divus 

mēnešus pēc bērna piedzimšanas. Vairāk nekā 

puse jaundzimušo tēvu izmanto paternitātes 

atvaļinājuma saņemšanas tiesības, un šis 

īpatsvars ir būtiski palielinājies kopš 2004. gada, 

kad pabalsts tika ieviests (no 22,0% līdz 52,6% 

2020. gadā; skat. 2. attēlā). 

2. attēls. Jaundzimušo bērnu tēvu 
paternitātes pabalsta saņemšana 2004.–
2020. g. 

 
Piezīme: Paternitātes pabalstu saņēmušo jaundzimušo bērnu 
tēvu īpatsvars tiek aprēķināts kā paternitātes pabalsta 
saņēmēju skaita attiecība pret dzīvi piedzimušo bērnu 
skaitu. 
Avots: VSAA un Centrālā statistikas pārvalde. 

Piekļuve formālās bērnu aprūpes un 
sirmgalvju aprūpes pakalpojumiem 

Kaut gan šķiet, ka Latvijas bērna kopšanas 

atvaļinājuma politika pozitīvi ietekmē tēvu 

pavadīto laiku ar jaundzimušajiem, valsts bērnu 

aprūpes iestāžu ierobežotā pieejamība var radīt 

pretēju efektu un palielināt dzimumu 

nelīdztiesību bērnu aprūpē. Vairākās Latvijas 

pašvaldībās, tostarp Rīgā, joprojām pastāv garo 

rindu problēma bērnu uzņemšanai bērnudārzā. 

2019. gadā 27,2% bērnu, kas jaunāki par trim 

gadiem, un 75,3% bērnu no trīs gadu vecuma līdz 

minimālajam obligātajam skolas vecumam bija 

iekļauti formālajā bērnu aprūpē vismaz 

30 stundas nedēļā (Eurostat). Formālās bērnu 

aprūpes neapmierinātās vajadzības liek sievietēm 

pašām meklēt risinājumu. Piemēram, 2020. gadā 

katra trešā (31,7%) ekonomiski neaktīvā sieviete 

vecumā no 25 līdz 49 gadiem ziņoja, ka nemeklē 

darbu, jo jārūpējas par bērniem vai 

pieaugušajiem ar invaliditāti (Eurostat).  
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Latvijā 21,7% pieaugušo sieviešu un 19,3% 

pieaugušo vīriešu vismaz vairākas reizes nedēļā 

aprūpē vecākus cilvēkus un/vai personas ar 

invaliditāti (Eiropas Dzimumu līdztiesības 

institūts, 2020). Kaut gan dzimumu nelīdztiesība 

ir nedaudz mazāka nekā ES, sieviešu un vīriešu 

īpatsvars ar neformālās aprūpes pienākumiem ir 

ievērojami augstāks nekā vidēji ES – par 

7,1 procentpunktu sievietēm un 

9,5 procentpunktiem vīriešiem, atspoguļojot 

Latvijas mājsaimniecību būtiskās neapmierinātās 

vajadzības pēc profesionāliem mājas aprūpes 

pakalpojumiem. 

Secinājums 

Tā kā Latvijā ir daudz lielāks to vīriešu īpatsvars, 

kuri ikdienā iesaistās aprūpes un mājas darbos, 

salīdzinot ar ES valstu vidējo rādītāju, aprūpes 

aktivitāšu ziņā Latvija ir otrā līdztiesīgākā ES 

valsts. Latvijas iedzīvotāju vidū plaši izplatītais 

uzskats, kas atbalsta dzimumu līdztiesību 

ģimenes dzīvē, jo īpaši atspoguļojas mājas darbu 

pienākumu faktiskajā sadalē. Lai gan bērnu 

aprūpes pienākumu sadalījums mājsaimniecībā 

joprojām nav ideāli līdzvērtīgs, laika gaitā ir 

pieaugusi tēvu iesaistīšanās un vēlme piedalīties 

bērnu aprūpes pasākumos. Latvijas bērna 

kopšanas atvaļinājuma politika izrādījās efektīvs 

līdzeklis, kā palielināt tēvu iesaistīšanos 

jaundzimušo bērnu aprūpē. Tomēr labāka 

piekļuve formālās bērnu aprūpes pakalpojumiem 

un sirmgalvju aprūpes pakalpojumiem varētu 

veicināt Latvijas ģimeņu vajadzību 

apmierināšanu un aprūpes pienākumu sloga 

samazināšanu, kas joprojām lielākoties gulstas uz 

Latvijas sieviešu pleciem. 
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