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Dzimumu atšķirības darba tirgū (saturs):

• Nodarbinātība dažādās nozarēs

• Nodarbinātība dažādās profesiju grupās
/ pārstāvība vadošos amatos

• Aprūpes atbildība

• Bezdarbs

• Atalgojums



Nodarbinātība dažādās nozarēs



Avots: Eurostat

Vīriešu īpatsvars, % no kopējā nodarbināto skaita attiecīgajā nozarē 2021.gadā

Zilā krāsa – ar palielinātu vīriešu īpatsvaru, Sarkanā krāsa – ar palielinātu vīriešu īpatsvaru

Abu dzimumu kopējā 
līdzdalība darba tirgū 
ir aptuveni 
līdzvērtīga, taču 
nozaru dalījumā 
parādās izteiktas 
atšķirības. Vīrieši 
dominē resursus 
iegūstošajās, 
industriālajās, 
transporta un IKT 
nozarēs. Sievietes 
dominē pakalpojumu 
nozarēs, jo īpaši –
izglītībā un veselības 
aprūpē.



Avots: Eurostat

Dzimumu struktūra 
laika gaitā ES-27 nav 
būtiski mainījusies.



Avots: Eurostat

Dzimumu struktūra 
laika gaitā arī Latvijā 
nav būtiski mainījusies. 
Latvijā šie īpatsvara 
rādītāji svārstās vairāk 
[nekā ES], jo ir mazāki 
absolūtie skaitļi.



Darbs pārsvarā ar tehniku, var būt nepieciešams fizisks 
spēks un izturība, gatavība nonākt riskantās situācijās

Darbs pārsvarā ar cilvēkiem, var būt nepieciešams augsts pacietības un 
empātijas līmenis, gatavība rūpīgi atkārtot vienveidīgas darbības

Avots: Eurostat

«Sievišķīgās» un «vīrišķīgās» nozares – ar ko tās atšķiras?



Avots: CSP Tautas 
skaitīšana



Nodarbinātība dažādās profesiju grupās
/ pārstāvība vadošos amatos



Dzimumu sadalījums pa 
profesiju grupām nav 
vienāds.
ES ir vērojams:
• vīriešu pārsvars – «Vadītāji», 

«Kvalificēti lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības 
darbinieki»; «Kvalificēti strādnieki un 
amatnieki»; «Iekārtu un mašīnu 
operatori un izstrādājumu montieri»

• sieviešu pārsvars – «Vecākie 
speciālisti», «Speciālisti», «Kalpotāji», 
«Pakalpojumu un tirdzniecības 
darbinieki»

Latvijā ir salīdzinoši 
augstāks sieviešu īpatsvars 
vadītāju amatos.

Avots: Eurostat



Latvijā starp ES valstīm ir 
augstākais sieviešu 
īpatsvars vadītāju amatos.  
Šīs līderpozīcijas ir bijušas 
arī agrāk.

Lielākajā daļā ES valstu šim 
īpatsvaram vērojama 
tendence laika gaitā 
palielināties.

Avots: Eurostat



Avots: CSP Tautas 
skaitīšana

Latvijā sievietes ieņem 
vadošus amatus daudzās 
jomās, lielākais skaits –
rīkotājdirektori un 
uzņēmumu vadītāji, 
administratīvie un finanšu 
vadītāji, politikas un 
plānošanas vadītāji, 
izglītības jomas vadītāji. 

Mazāks skaits, bet 
pietiekami augsts % ir arī 
citās vadošās profesijās

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-
klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2022gada-8aprili

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2022gada-8aprili


Avots: European Institute 
for Gender Equality

Latvijā pēdējos gadījumos 
ir samazinājusies sieviešu 
pārstāvniecība biržā 
kotēto uzņēmumu valdēs. 
ES vidējā tendence ir 
augoša.

EK direktīva paredz, ka 
līdz 2026. gada jūlijam 
visiem lielajiem biržā 
kotētajiem uzņēmumiem 
ES būs jāveic pasākumi, lai 
palielinātu sieviešu 
pārstāvību vadošos 
amatos.

Latvija



Aprūpes atbildība



Sievietes uzņemas lielāku 
daļu aprūpes pienākumu, 
jo īpaši:
• Par bērniem un

aprūpējamiem 
tuviniekiem

• (tikai) par 
aprūpējamiem 
tuviniekiem

+
Avots: Eurostat 2018.g. aptauja



Avots: Eurostat 2018.g. aptauja

Aprūpes pienākumi, 

kurus lielākoties 

uzņemas sievietes, 

ierobežo to 

nodarbinātību. 

Sievietēm biežāk nekā 

vīriešiem nācies 

pārtraukt darbu vai 

samazināt slodzi.



Bezdarbs



Bezdarba līmenis vidēji ES 
valstīs ir augstāks sieviešu 
vidū, turpretim Latvijā 
(līdzīgi kā pārējās Baltijas 
valstīs) – vīriešu vidū. 
Latvijā šī plaisa ir viena no 
augstākajām starp ES 
valstīm.

Avots: Eurostat

(kopā)

(vīrieši)

(sievietes)



Kāpēc Latvijā bezdarba 
līmenis vīriešiem ir 
augstāks nekā sievietēm?

Iespējamie iemesli:
veselības stāvoklis, pārāk 
augstas prasības, 
slinkums meklēt darbu, 
kaitīgi ieradumi, ēnu 
ekonomika, … ?

(Zilā krāsā – vīriešiem 

bezdarba līmenis ir 

augstāks nekā sievietēm)

(Sarkanā krāsā –

sievietēm bezdarba 

līmenis ir augstāks nekā 

vīriešiem)

Plaisa starp vīriešu un sieviešu bezdarba līmeni (procentpunktos)

Avots: Eurostat



Atalgojums



Sieviešu īpatsvars ir lielāks 
mazāk atalgotajos darbos, 
bet tas samazinās vairāk 
atalgotajos darbos.

Avots: CSP

Zemākās 
algas

Augstākās 
algas



Latvijā ir viena no augstākajām plaisām 
starp vīriešu un sieviešu [vidējo stundas] 
atalgojumu.

Algu atšķirības starp dzimumiem var 
ietekmēt dažādi faktori / apstākļi, kas ir 
gan pamatoti (izskaidrojami), gan 
nepamatoti.

Pamatotie apstākļi:
• darbības nozare
• vecums
• izglītība
• profesija
• darba pieredze
• darba laiks
• uzņēmuma lielums
• uzņēmuma īpašuma forma
• atrašanās vieta

Avots: Eurostat



Nospiedošs nodarbināto 
sieviešu pārsvars ir 
vairākās nozarēs, kurās 
atalgojums atpaliek no 
vidējā līmeņa. Tas 
ietekmē arī kopējo algu 
plaisu.

Avoti: Eurostat, CSP

■ vīriešu skaits

■ sieviešu skaits

● vidējā alga nozarē



Kā varētu veicināt dzimumu līdzsvaru?

• strukturālas pārmaiņas ekonomikā un nodarbinātībā

• plašāka tehnoloģiju izmantošana

• līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi

• sabiedrības attieksmes maiņa

• lielāka sieviešu pārstāvniecība vadības komandās un uzņēmumu valdēs



PALDIES!

www.lddk.lv lddk@lddk.lv @darbadeveji67225162


