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Baltijas iedzīvotāji dzimumu 
līdztiesību uzskata par svarīgu 
vērtību un vēlas dzīvot 
līdztiesīgā sabiedrībā.
Vai, Jūsuprāt, sieviešu un vīriešu tiesībām ir jābūt 
vienlīdzīgām (piem., ģimenē, darbā, karjeras izaugsmē, 
atalgojumā)?

Tiesībām ir jābūt vienlīdzīgām:



Baltijas iedzīvotāji atzīst, 
ka reālā situācija vēl ir 
tālu no vēlamās.
Vai, Jūsuprāt, sieviešu un vīriešu tiesības Latvijā/ Lietuvā/ 
Igaunijā ir vienlīdzīgas (piem., ģimenē, darbā, karjeras 
izaugsmē, atalgojumā)?

← Piekrīt, ka ir 
jābūt 
vienlīdzīgām 
tiesībām

← Piekrīt, ka 
ir vienlīdzīgas 
tiesības

Pastāv vienlīdzība:



Vairākums Baltijas 
iedzīvotāju uzskata, ka 
dzimumam nav nozīmes, lai 
ieņemtu kādu amatu.

~88% 
Vienlīdz atbilstošas profesijas 
gan sievietēm, gan vīriešiem



Tomēr daļa uzskata, ka vadošie amati ir vairāk 
piemērotāki vīriešiem. 
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Jūsu tiešo vadītāju visprecīzāk raksturo: 

Abu dzimumu 
vadītāji – 
līdzvērtīgi!



Stereotipi 
joprojām dzīvi. 

Sievietēm ir jāvelta vairāk laika bērnu 
audzināšanai nekā vīriešiem 41%

Sievietes galvenā loma ir rūpēties par mājokli un 
ģimeni 33%

Vīriešiem ir spēcīgāka loģiskā domāšana nekā 
sievietēm 31%

Vīrieša galvenā loma ir pelnīt naudu 30%

Vīrietim ir jāpelna vairāk kā sievietei 29%

Vīrieši ir ambiciozāki nekā sievietes 29%

Darbs, kurā jāpieņem atbildīgi lēmumi, vairāk ir 
piemērots vīriešiem, nevis sievietēm 21%

Vīrieši ir labāki vadītāji nekā sievietes 19%



Iedzīvotāji kritiski vērtē vienlīdzības iespējas. 
Īpaši atalgojumā un bērnu audzināšanā. 
Vai, Jūsuprāt, Latvijā/ Lietuvā/ Igaunijā pastāv sieviešu un vīriešu vienlīdzība…?
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Ar dzimumu diskrimināciju 
ievērojami biežāk saskaras 
sievietes.

Cik bieži, Jūsuprāt, ar dzimuma nevienlīdzību 
saskaras..



Iedzīvotāji visvairāk 
saskārušies ar nevienlīdzību 
atalgojumā, meklējot darbu 
un  mājās/ ģimenē.

TOP3, 
kur sakāries/–usies ar dzimumu nevienlīdzību..

Atalgojumā 
(t.i. zemāka samaksa par 
vienādu darbu)

Meklējot darbu

Mājās/ ģimenē



Atalgojuma atšķirības starp 
dzimumiem Latvijā – 22% - 
lielākais starp Eiropas 
Savienības valstīm (dati: 2020.gads)



     Laika posmā no 2016.gada, Latvijā atalgojuma atšķirības starp dzimumiem ir 
pieaugušas no 16% līdz 22% (Eurostat dati).



Turpināt aktualizēt dzimumu vienlīdzību.

Pastiprinātu uzmanību pievērst atalgojuma sistēmas 
pārredzamībai (vienādas darba samaksas diena, darba 
koplīgumi, revīzijas par atalgojumu).

Mazināt stereotipus. 

Izstrādāt un izmantot dzimumneitrālas darba novērtējuma 
un klasifikācijas sistēmas darbinieku atlases procesā.







Novatore Impact Summit 2023
2023.gada 27.-28.aprīlis

www.novatore.eu

Pievienojies mums!

http://www.novatore.eu

