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BIEDRĪBA “SIEVIETES TRANSPORTĀ” 
ASSOCIATION “WOMEN IN TRANSPORT”

Dibināta 2020.gada 18. augustā un tā apvieno sievietes -
transporta nozares profesionāles savas nozares uzņēmumos,
valsts pārvaldē, augstākajā izglītībā un pētniecībā. 

Pašlaik pārstāvētie darbības virzieni – pasažieru pārvadājumi
ar autobusiem un dzelzceļu, kravu pārvadājumi, aviācija, jūras
transports, augstākā izglītība un pētniecība transporta nozarē. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja ir Vaira Gromule (AS “Rīgas
starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja).

Par Biedrību



Pamatvērtības

Mērķi

atbildība pret Latvijas sabiedrību, līdzdalība, vārda brīvība, viedokļu
daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence, vienlīdzība, laba
pārvaldība, ilgtspējīgas attīstības principi un citas demokrātiskas
sabiedrības pamatvērtības.

veicināt sieviešu karjeras izvēli transporta nozarē un palielināt sieviešu
īpatsvaru ekonomikā;
uzlabot sieviešu pārstāvniecību transporta uzņēmumos;
lauzt stereotipus par transporta nozari kā maskulīnu, veicināt izmaiņas
izglītības sistēmā un paaugstināt sieviešu konkurētspēju darba tirgū;
sekmēt privātās un darba dzīves līdzsvaru, profesionālo un vadības prasmju
un zināšanu pilnveidošanu, pieredzes pārnesi;
piedalīties nozares politiku veidošanā, veicināt sieviešu pārstāvniecību
lēmumu pieņemšanas procesos starptautiskā, nacionālajā un vietējā līmenī;
u.c.



Sievietes transportā arī Lietuvā

Biedrības rīkoti forumi un konferences

Kompetenti viedokļi

Pieredzes apmaiņa, konsultācijas un ieteikumi

Biedrības “Sievietes transportā” pirmā stratēģijas konference;
Forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no
darbinieces līdz vadītājai”; Konference par dzimumu līdztiesības
plānu izstrādi augstākās izglītības institūcijām

Satiksmes ministrijas domnīca; VSIA “Latvijas Valsts ceļi”  ekspertu
diskusija, “RTU Pētniecības platformu brokastis”; Nevalstisko
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sēdes

PASĀKUMI 
UN
LĪDZDALĪBA 

Iniciatīvas
Atbalsts iniciatīvai par autovadītāja D kategorijas iegūšanu Latvijā
no 21 gada vecuma; sieviešu pārstāvniecības palielināšana
transporta nozarē



IRU Vadītāju trūkuma globālais ziņojums 2022:
kopsavilkums

Izpratne par vadītāju trūkuma ietekmi 
uz nozari
Publicēts: 16/06/2022

Vadītāju trūkums ir hroniska
un nopietna globāla problēma

Šis trūkums ietekmē pasažieru un
preču pārvadājumu operācijas,
kas savukārt ietekmē cilvēku
mobilitāti un jo īpaši loģistiku un
globālās piegādes ķēdes.

Aptaujāti vairāk nekā
1500 komerciālo
autotransporta

operatoru 25 valstīs 
Amerikā, Āzijā un Eiropā



Dānijā ir visaugstākā sieviešu pārstāvība starp visām aptaujātajām valstīm (22%), 

savukārt Itālijā – vismazākā (7%). 

Pat ja sieviešu pārstāvniecība pasažieru pārvadājumos ir augstāka nekā kravu

pārvadājumu segmentā, tā joprojām tālu atpaliek no transporta nozares etalona (12%

pret 22%).

Autobusu segmentā, pat ja sieviešu autovadītāju īpatsvars Eiropā bija nedaudz augstāks

nekā kravu pārvadājumu segmentā, sieviešu pārstāvniecība samazinājās no 16%     

 2020.gadā līdz 12% 2021.gadā.

Dzimuma pārstāvniecība
Eiropā mazāk nekā 12% autobusu vadītāju

 ir sievietes. 



Autobusu vadītāju sieviešu pārstāvniecība Eiropā
joprojām ir tālu no transporta nozares etalona

Dzimuma pārstāvniecība Eiropā 2021

Sievietes autobusu
vadītājas

Sievietes, kuras 
nodarbinātas 

transporta nozarē

Kopējā sieviešu
 nodarbinātība



VAI un KĀDĒĻ
sievietes vēlētos

strādāt
transporta

nozarē?

Darba vietas piemērotība

Vēlme vai vajadzība mainīt 
    profesiju

Iespēja viegli apgūt profesiju, 
iekļauties jaunā vidē

Iespēja savienot darba režīmu
ar privāto dzīvi

Iespēja apgūt jaunas 
tehnoloģijas
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PROFESIJAS PIEEJAMĪBA

Personāla atlase un testi,

Izglītības, apmācību un kvalifikācijas celšanas 
iespējas,

Dažādības vadība kā uzņēmuma darbības 
princips,

Tehnoloģiju attīstība,

Karjeras izaugsmes iespējas



DARBA APSTĀKĻI UN RISKI

Atpūtas telpas iespējas,
Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana,
Darba vides uzraudzība,
Darba vides risku izvērtēša,
Tehniskais nodrošinājums,
Ergonomiska un darbiniekiem pielāgota darba vide,
Pasākumi ģimenēm ar bērniem,
Veselības un sporta aktivitātes,
Bērnu stūrītis

Ste
reo

tip
i



DARBA APSTĀKĻI UN RISKI
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DARBA APSTĀKĻI UN RISKI
Stereotipi

Atbilstoši novecojušajiem stereotipiem, ko daļa sabiedrības tomēr aizvien
kultivē, sieviete stāv pie plīts, gludina drēbes, audzina bērnus un pabaro suni,
kamēr vīrietis sūrā, grūtā darbā liec muguru pie frēzes rūpnīcā un ir tas
patiesais varonis. Nav pārsteigums, ka pasaulē, kur "pirmās vijoles" loma ilgu
laiku tikusi vīrietim, arī ar automašīnām saistītājas jomās daiļais dzimums bieži
vien ticis apdalīts. Bieži vien apdalīts un piemirsts, bet ne vienmēr, kā to
pierāda vairāku sieviešu izgudrojumi, ko autobraucēji izmanto aizvien. 

Turklāt savulaik pat tika radīts auto speciāli sievietēm, kurā
stereotipiski domājoši konstruktori un dizaineri iekļāva,
viņuprāt, tīri sievišķīgus aksesuārus, piemēram, rokassomiņu ar
lūpukrāsu un cigarešu etviju. 
Tas bija pagājušā gadsimta piecdesmito gadu vidus, precīzāk - 1955. un 1956.
gads -, kad jauno automobiļu pircēji Amerikas Savienotajās Valstīs no Dodge
klāsta sev varēja izvēlēties stipri specifisku modeli La Femme. Tie, kam nav
sveša franču valoda, sapratīs, ka auto bija nodēvēts par sievieti un tā
mērķauditorija bija tieši sievietes. Vismaz tā bija iecerējuši mašīnas izstrādātāji,
kuru izvēlētais auto aprīkojums un mašīnas daudzās priekšrocības bija smalki
aprakstītas attiecīgajos reklāmas bukletos.

Auto modernajai sievietei
«La Femme»



DROŠĪBA

Vienlīdzīgi drošības standarti transporta līdzekļu
lietotājiem

Pastāv atšķirība, plaisa starp mērķi - iekļaujoša sabiedrība un
transportlīdzekļu lietotāju - pasažieru drošības novērtējumu;

Auto avāriju (auto krēslu, drošības jostu) testos tiek izmantots
tikai vidējā lieluma/izmēra vīriešu avārijas testa manekens un
tas pārstāv visu pieaugušo transportlīdzekļu lietotāju
auditoriju;

Traumu statistika liecina, ka auto avārijās sieviešu un vīriešu
aizsardzība ir nevienlīdzīga - avārijās fatāli nelaimes gadījumi
biežāk notiek tieši ar sievietēm.



DARBA REŽĪMS

Personāla un atalgojuma politikas par vienlīdzīgu
attieksmi un iekļaujošu darba vidi

Nepilns darba laiks,
Attālināts darbs,
Iespējas pielāgot maiņas,
Atalgojums definēts amatam nevis darbiniekam,
Elastīgs darba grafiks,
Saīsināta darba laika iespējas,
Materiālais atbalsts,
Papildus apmaksātas brīvdienas,
Vēlamā ikgadējā atvaļinājuma laika izvēles iespējas



DARBA VIETAS MIKROKLIMATS

Laimīgs personāls strādā pie darba devēja 7 reizes ilgāk.

80% sievietes atzīmē kā svarīgu darba un dzīves līdzsvaru, 
savukārt vīrieši tikai 62%.

Izmantojot koučingu, cilvēki sasniedz savus mērķus
daudz efektīvāk un ātrāk, kā arī rada skaidru apjausmu
par to, vai viņu izvēlētais attīstības virziens tiešām ir tas,
kas viņiem ir svarīgi, nozīmīgi un prioritāri. 

Mediācija ir konflikta brīvprātīga un konfidenciāla
atrisināšana ar profesionāļa – mediatora – palīdzību.



IESPĒJAS UN RISKI LĪDZ AR IT ATTĪSTĪBU
Augsto tehnoloģiju simulatoru izmantošana aviācijas,
kuģniecības un sauszemes pasažieru pārvadājumu
nozarēs veicina transportlīdzekļu vadītāju prasmju
uzlabošanu, 
Simulatoru ieviešana, kas ļauj modelēt situāciju uz ceļa, ir
pāreja uz kvalitatīvi jaunu līmeni transportlīdzeklu
vadītāju apmācības procesā,
"Mācību centrs" darbosies veiksmīgi, ja šādi mācību
simulatori kļūs obligāti sabiedriskā transporta vadītāju
apmācībā,
IT, mākslīgā intelekta, autonomo transporta līdzekļu
attīstība rada plašas iespējas sievietēm iesaistīties
transporta nozarē.



PALDIES!
Dr.sc.ing. Vaira Gromule

 
www.sievietestransporta.lv
info@sievietestransporta.lv 

Aicinām pievienoties un iestāties
Biedrībā "Sievietes transportā"!
Vairāk informācijas www.sievietestransporta.lv
sadaļā - kā kļūt par biedru


