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izpētīt, ar kādām diskriminācijas formām un veidiem sastopas 

darbinieki Latvijā, uzsākot darba tiesiskās attiecības, darba 

procesā un pārtraucot darba attiecības;

noskaidrot strādājošo izpratni par diskrimināciju, tajā skaitā par 

gadījumiem, kuros darbinieks pats sniedz informāciju, kas 

varētu tikt izmantota kā diskriminējošs apstāklis pret darbinieku;

izzināt, darbinieku informētību par rīcību savu tiesību 

aizsargāšanai, ja konstatēta diskriminācija darba vietā.

PĒTĪJUMA APRAKSTS

Mērķis



2011.gada 12. – 27. oktobris

Aptaujas mērķa grupa: darba ēmēji Latvijā, kas 
sa em darba samaksu naudā, precēs un/vai 
pakalpojumos, vecumā no 15 gadiem

1001 mērķa grupai atbilstošs respondents

Datorizētas telefonintervijas (CATI - Computer 

Assisted Telephone Interviews)

PĒTĪJUMA APRAKSTS

Metodoloģija

Mērķa grupa

Izlases lielums

Lauka darbs & Analīze



Izlases strukt ra



11%

27%

28%

35%

64%

24%

13%

21%

31%

20%

16%

13%

5%

55%

40%

1 cilvēks

2 cilvēki

3 cilvēki

4 un vairāk cilvēki

Precējies/-sies; dzīvojat kopā ar partneri

Neprecējies/-usies
precējies/-usies, bet dzīvojat šķirti;

šķīries/-usies; atraitnis/ atraitne

Līdz 120 Ls

121 - 200 Ls

201 - 300 Ls

301 Ls un vairāk

Grūti pateikt

Pamatizglītība

Vidējā izglītība

Augstākā izglītība

10%

26%

24%

25%

13%

2%

47%

53%

63%

28%

9%

88%

11%

1%

34%

17%

28%

34%

18%

10%

13%

12%

14%

20,9%

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Vīrietis

Sieviete

Latvietis

Krievs

Cita

Latvijas

Nepilsonis

Cita

Rīga

Lielās pilsētas

Pilsētas

Lauki

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

Bāze: Visi respondenti, n=1001;

Piezīme: * - respondenti, kuri snieguši konkrētu atbildi;

IZLASES STRUKT RA (I)

TAUTĪĪĪĪBA

IZGLĪĪĪĪTĪĪĪĪBA

APDZĪĪĪĪVOTĀĀĀĀS VIETAS 

TIPS

PILSONĪĪĪĪBA*

CILVĒĒĒĒKU SKAITS ĢĢĢĢIMENĒĒĒĒ

ĢĢĢĢIMENES IENĀĀĀĀKUMI (UZ VIENU 

PERSONU)

REĢĢĢĢIONS

DZMUMS

VECUMS

ĢĢĢĢIMENES STĀĀĀĀVOKLIS
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6%

9%

14%

21%

14%

27%

9%

17%

14%

25%

19%

24%

0,3%

Ies tādes , uzņēm um a augs tākā līm eņa
vadītā js
Vidē jā līm eņa vadītā js

Augs tākā līm eņa speciālis ts

Speciā lis ts

Pakalpojum u un tirdzniecības  darbinieks

Kvalificēts  s trādnieks  un am atnieks ;
iekārtu un m aš īnu operators

Nekvalificēts  s trādnieks

Grūti pateikt

Mazāk nekā 1 gadu

1-2 gadus

3-5 gadus

6-10 gadus

Vairāk nekā 10 gadus

5%

25%

19%

22%

28%

32%

1%

64%

3%

1%

21%

33%

25%

19%

1%

Lauksaim niecība un mežsaimniecība (A)

Ražošana (B - F)

Tirdzniecība (G,I)

Pakalpojum i (H - N)

Cita nozare (O -U)

Latvijas  vals ts  vai pašvaldības

Nevals tiskās  organizācijas , biedrības,
politiskās  partijas

Privātais  sektors

Starptautiskās organizācijas

Grūti pateikt

1 - 9 darbinieki

10 - 49 darbinieki

50 - 249 darbinieki

250 un vairāk darbinieki

Grūti pateikt

Bāze: Visi respondenti, n=1001

IZLASES STRUKT RA (II)

DARBINIEKU SKAITS 
UZ ĒĒĒĒMUMĀĀĀĀ

DARBA STĀĀĀĀ S 

UZ ĒĒĒĒMUMĀĀĀĀ

IE EMAMAIS AMATS

SEKTORS

NOZARE
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Galvenie pētījuma rezultāti 



Nē 68%

Jā 30%

Grūti pateikt 2%

Q1. Vai esat dzirdējis, ka J su radi, draugi vai pazi as ir saskārušies ar diskrimināciju darba vietā?

Bāze: Visi respondenti, n=1001

Diskriminācijas izplatība (I)

30% Latvijas darba ēmēju vecumā no 15 gadiem 
atklāj, ka ir dzirdējuši, ka vi u radi, draugi vai pazi as ir 
saskārušies ar diskrimināciju darba vietā, savukārt 
vairums (68%) atzīst, ka nav dzirdējuši ka vi u radi, 
draugi vai pazi as b tu saskārušies ar diskrimināciju 
darba vietā.
Salīdzinoši bie āk par šādām situācijām nav dzirdējuši
iedzīvotāji laukos, Kurzemē, pēc ie emamā amata -
speciālisti.

9



93%

93%

92%

71%

70%

65%

36%

36%

26%

10%

8%

8%

5%

5%

4%

1%

1%

1%

1%

0,4%

0,4%

0,4%

39%

44%

60%

Izglītību

Iepriekšējo darba pieredzi, darba s tāžu u.c.

Valodu zināšanām  un citām  papildprasmēm

Vecum u

Dzim um u

Veselības  s tāvokli vai invaliditāti

Iepriekšē ja sodām ība

Bērnu skaitu, bērnu vecum u u.c. ar bērniem  sais tītiem  jautājum iem

Ģim enes  s tāvokli (ir/nav precējies , šķīries  utt.)

Tautību

CV jāpievieno sava fotogrāfija

Hobiju

Ras i

Seksuālo orientāciju

Ādas  krāsu

Reliģisko piederību

Politisko pārliecību

Mantisko s tāvokli (ir/nav turīgs)

Raks tura īpaš ības , vēlamā karjeras  attīs tība, m otivācijas  vēs tule

Raks turojum s/rekom endācijas  no iepriekšējās  darba/mācību vietas

Dzīvesvieta

Vēlamā darba alga

Autovadītāja apliecības  esam ība

Cits

Nav jāsniedz nekāda informācija

Q2. J suprāt, kāda informācija Jums par sevi B TU JĀSNIEDZ potenciālajam darba devējam (piem., s tot CV (dzīvesgājumu), tiekoties darba intervijā/pārrunās u.c.)? 
Vai, J suprāt, potenciālajam darba devējam b tu jāsniedz informācija par savu ... 

Bāze: Visi respondenti, n=1001

Informācija, kura par sevi b tu jāsniedz (I)

Jāāāāsniedz (ideāāāālais variants)
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Informācija, kura par sevi b tu jāsniedz (II)

Absol tais vairākums darba ēmēju Latvijā uzskata, ka 
potenciālajam darba devējam (tiekoties darba 
intervijā/pārrunās u.c.) b tu jāsniedz informācija par savu 
izglītību (93%), iepriekšējo darba pieredzi, darba stā u u.c. 
(92%), kā arī valodu zināšanām un citām papildus prasmēm 
(92%). Tāpat arī vairums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir 
jānorāda savs vecums (71%) un dzimums (70%).
Nedaudz vairāk kā 2/5 darba ēmēju Latvijā uzskata, ka 
potenciālajam darba devējam b tu jāb t informētam par 
amata kandidāta veselības stāvokli vai invaliditāti (65%), kā
arī iepriekšējo sodāmību (59%).

Darba ēmēji - latvieši - salīdzinoši bie āk uzskata, ka potenciālajam darba devējam ir jānorāda sava 
tautība, savukārt krievu tautības darba ēmēji, kā arī darba ēmēji nepilso i salīdzinoši bie āk pauduši 
viedokli, ka CV ir jāpievieno sava fotogrāfija. Citu tautību pārstāvji salīdzinoši bie āk uzskata, ka 
potenciālais darba devējs ir jāinformē par savu hobiju.
Kvalificēti strādnieki salīdzinoši bie āk uzskata, ka potenciālajam darba devējam ir jānorāda savs veselības 
stāvoklis vai invaliditāte, kā arī informācija par savu ģimeni - bērnu skaitu, bērnu vecumu u.c. ar bērniem 
saistītiem jautājumiem, kā arī ģimenes stāvokli (ir/nav precējies, šķīries utt.). Savukārt iestādes, uz ēmuma 
augstākā un vidējā līme a vadītāji, kā arī augstākā līme a speciālisti salīdzinoši bie āk uzskata, ka ir 
jāsniedz informācija par izglītību un iepriekšējo darba pieredzi, darba stā u u.c. 
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94%

92%

89%

85%

74%

57%

32%

28%

17%

5%

4%

4%

4%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

0,4%

0,2%

1,0%

35%

43%

50%

Izglītību

Iepriekšējo darba pieredzi, darba s tāžu u.c.

Valodu zināšanām  un citām  papildprasmēm

Vecum u

Dzim um u

Tautību

Ģim enes  s tāvokli (ir/nav precējies , šķīries  utt.)

Bērnu skaitu, bērnu vecum u u.c. ar bērniem  sais tītiem  jautājum iem

Veselības  s tāvokli vai invaliditāti

Hobiju

CV jāpievieno sava fotogrāfija

Iepriekšē ja sodām ība

Reliģisko piederību

Mantisko s tāvokli (ir/nav turīgs)

Ras i

Politisko pārliecību

Ādas  krāsu

Seksuālo orientāciju

Dzīvesvieta

Autovadītāja apliecības  esam ība

Raks tura īpaš ības , vēlamā karjeras  attīs tība, m otivācijas  vēs tule

Raks turojum s/rekom endācijas  no iepriekšējās  darba/mācību vietas

Vēlamā darba alga

Cits

Neko no š īs  informācijas  nav sniedzis

Q3. Kādu informāciju par sevi J s PATS parasti sniedzat, kontaktējoties ar potenciālo darba devēju (piem., s tot CV (dzīvesgājumu), tiekoties darba intervijā/pārrunās 

u.c.)? Vai J s PATS parasti sniedzat informāciju par savu ... 

Informācija, kuru pats parasti par sevi sniedz (I)

Pats parasti sniedz

Bāze: Visi respondenti, n=1001
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Informācija, kuru pats parasti par sevi sniedz (II)
Salīdzinot darba ēmēju Latvijā priekšstatus par to, kāda informācija b tu jāsniedz potenciālajam darba devējam ar to, 
kādu informāciju par sevi darba ēmēji parasti sniedz, redzam sekojošas atšķirības: 

salīdzinoši lielāks skaits darba ēmēju uzskata, ka potenciālajam darba devējam ir jāsniedz informācija par 
savu veselības stāvokli vai invaliditāti, CV jāpievieno sava fotogrāfija, kā arī jāzi o par iepriekšējo sodāmību, 
kamēr paši šādu informāciju darba ēmēji sniedz salīdzinoši retāk. 

un otrādi – salīdzinoši mazāks skaits darba ēmēju uzskata, ka jāsniedz informācija par tautību, ģimenes 
stāvokli (ir/nav precējies, šķīries utt.), tomēr paši salīdzinoši bie āk sniedz par sevi šādas zi as.

Absol tais vairākums darba ēmēju Latvijā parasti sniedz informāciju par savu izglītību (94%), kā arī iepriekšējo darba 
pieredzi, darba stā u u.c. (92%) un valodu zināšanām un citām papildprasmēm (89%).

Gados jaunāki cilvēki (15-24 gadus veci) salīdzinoši 
bie āk sniedz informāciju par savu vecumu, kā arī CV 
pievieno savu fotogrāfiju.
25-34 gadus vecie salīdzinoši bie āk min dzimumu, 
iepriekšējo darba pieredzi, darba stā u u.c., kā arī hobiju.  
Vīrieši salīdzinoši bie āk nekā sievietes sniedz 
informāciju par savu veselības stāvokli vai invaliditāti, kā
arī informāciju par iepriekšējo sodāmību.
Latvieši salīdzinoši bie āk norāda savu tautību, savukārt 
krievi – pievieno CV fotogrāfiju, bet cittautieši –
salīdzinoši bie āk norāda savu ģimenes stāvokli (ir/nav 
precējies, šķīries utt.).
Ļaudis, kuriem ir ģimene, salīdzinoši bie āk norāda 
informāciju par savu ģimenes stāvokli un/vai bērnu 

skaitu.
13



Q4. Vai potenciālais darba devējs/darba devēji Jums jebkad ir uzdevis/uzdevuši jautājumus par J su ... 

Informācija, kuru ir prasījis potenciālais darba devējs (I)

Potenciāāāālais darba devēēēējs ir 

prasīīīījis

79%

50%

48%

35%

16%

15%

1%

1%

1%

1%

1%

12%

0,1%

0,2%

0,3%

3%

3%

5%

Izglītību

Ģimenes stāvokli (ir/nav precējies, šķīries utt.)

Bērnu skaitu, bērnu vecumu u.c. ar bērniem saistītiem jautājumiem

Veselības stāvokli vai invaliditāti

Iepriekšēja sodām ība

Tautību

Mantisko stāvokli (ir/nav turīgs)

Politisko pārliecību

Reliģisko piederību

Autovadītāja apliecības esam ība

Rakstura īpašības, vēlamā karjeras attīstība, motivācijas vēstule

Rasi

Dzīvesvietu

Ādas krāsu

Seksuālo orientāciju

Vēlamā darba alga

Cits

Nav uzdevuši šādus jautājumus Bāze: Visi respondenti, n=1001

Lielākoties potenciālais darba devējs 
potenciālajam darba ēmējam  ir uzdevis 
jautājumus par vi a izglītību (79%).
Puse darba ēmēju atzīst, ka tikuši 
izvaicāti par savu ģimenes stāvokli (50%), 
kā arī bērnu skaitu, bērnu vecumu u.c. ar 
bērniem saistītiem jautājumiem (48%).
Trešā daļa darba ēmēju Latvijā atzīst, ka 
ir tikuši izvaicāti par savu veselības stāvokli 
vai invaliditāti (35%).
Aptuveni katrs sestais darba ēmējs
Latvijā (16%), vecāks par 15 gadiem, ir 
saskāries ar potenciālā darba devēja 
jautājumu par iepriekšējo sodāmību.
15%-iem darba ēmēju Latvijā no 
potenciālā darba devēja puses ir uzdots 
jautājums par vi u tautību.  

14



Informācija, kuru ir prasījis potenciālais darba devējs (II)

Salīdzinoši bie āk iztaujāti par izglītību ir gados jaunāki 
cilvēki (15-24 gadus veci).
Salīdzinājumā ar sievietēm, vīriešiem bie āk tikuši uzdoti 
jautājumi par vi u veselības stāvokli vai invaliditāti, kā arī
Iepriekšējo sodāmību.
Krievu tautības cilvēki salīdzinoši bie āk tikuši izvaicāti par 
savu tautību, kā arī ar ģimeni saistītiem jautājumiem –
ģimenes stāvokli, bērnu skaitu. Savukārt citu tautību 
pārstāvjiem salīdzinoši bie āk nācies atbildēt uz 
jautājumiem par vi u izglītību, tautību un ģimeni.
Salīdzinājumā ar LR pilso iem, nepilso iem salīdzinoši 
bie āk tiek uzdots jautājums par vi u tautību. 
Lielākos uz ēmumos (250 darbinieki un vairāk) salīdzinoši 
bie āk jautā par bērnu skaitu, bērnu vecumu u.c. ar 
bērniem saistītiem jautājumiem, kā arī par iepriekšēju 
sodāmību.
Vidējā līme a vadītājiem salīdzinoši bie āk ticis uzdots 
jautājums par vi u izglītību, savukārt kvalificētiem 
strādniekiem – par vi u veselības stāvokli vai invaliditāti.
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Q5. J suprāt, kuras ir tās pazīmes, pēc kurām darba devēji visbie āk diskriminē potenciālos darba ēmējus?

Pazīmes, pēc kurām visbie āk diskriminē (I)

Pazīīīīmes, pēēēēc kurāāāām 

diskriminēēēē

32%

23%

19%

17%

16%

13%

7%

6%

5%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

3%

18%

0%

0,6%

0,5%

0,2%

8%

9%

13%

Vecumu

Tautību

Dzim umu

Bērnu skaitu, bērnu vecum u u.c. ar bērniem  sais tītiem  jautājum iem

Valodu zināšanām  un citām  papildprasmēm

Iepriekšē jo darba pieredzi, darba s tāžu u.c.

Pārāk zem a izglītība (pārāk zem a kvalifikācija)

Veselības  s tāvokli vai invaliditāti

Iepriekšēja sodām ība

Seksuālo orientāciju

Reliģisko piederību

Ģim enes  s tāvokli (ir/nav precējies , šķīries  utt.)

Ras i

Vizuālais  izskats , uzvedība, m anieres

Ādas  krāsu

Politisko pārliecību

Pārāk augs ta izglītība (pārāk kvalificēts )

Mantisko s tāvokli (ir/nav turīgs)

Alkoholism s un citas  atkarības

Personiskas  s im pātijas , pazīšanās , radniecība

CV jāpievieno sava fotogrāfija

Dzīvesvieta

Sievietēm - grūtniecība

Pilsonība

Hobiju

Cits

Grūti pateikt Bāze: Visi respondenti, n=1001

Darba ēmēji Latvijā, vecāki par 15 
gadiem, uzskata, ka visbie āk darba devēji 
potenciālos darba ēmējus diskriminē pēc 
vecuma (32%), tautības (23%), dzimuma 
(19%) un bērnu skaita, bērna vecuma u.c. 
ar bērniem saistītiem jautājumiem (17%).
16% uzskata, ka diskriminācija mēdz notikt 
dēļ valodu zināšanām un citām 
papildprasmēm, iepriekšējās darba 
pieredzes, darba stā a u.c. (13%), kā arī
pārāk zemas izglītības (13%).
Mazāk kā katrs desmitais darba ēmējs
Latvijā uzskata, ka vienas no 
visbie ākajām diskriminācijas pazīmēm ir 
veselības stāvoklis vai invaliditāte (9%), 
iepriekšēja sodāmība (8%) vai seksuālā
orientācija (7%).
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Pazīmes, pēc kurām visbie āk diskriminē (II)

Sievietes salīdzinoši bie āk uzskata, ka darba 
devēji diskriminē potenciālos darba ēmējus pēc 
dzimuma un bērnu skaita, bērnu vecuma u.c. ar 
bērniem saistītiem jautājumiem.
Krievi un cittautieši salīdzinoši bie āk nekā latvieši 
uzskata, ka darba devēji potenciālos darba 
ēmējus diskriminē pēc tautības un valodu 

zināšanām.
Valsts vai pašvaldības iestā u darbinieki salīdzinoši 
bie āk uzskata, ka darba ēmēji bie āk tiek 
diskriminēti pēc bērnu skaita, bērnu vecuma u.c. ar 
bērniem saistītiem jautājumiem.
Vidējā līme a vadītāji, kā arī augstākā līme a 
speciālisti salīdzinoši bie āk uzskata, ka darba 
devēji diskriminē potenciālos darba ēmējus pēc 
dzimuma, savukārt speciālisti salīdzinoši bie āk 
min diskrimināciju pēc tautības.
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Q6. Vai pēdējo 3 gadu laikā Latvijā SAVĀ DARBA VIETĀ esat pret sevi izjutis netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi saistībā ar J su...? 

Situācija diskriminācijas jomā darba vietā (I)

72%

8%

6%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

1%

1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,3%

0,3%

0,5%

2%

0,2%

3%

4%

4%

Nav izjutis  nekādu netaisnīgu vai aizskarošu attieksm i

Valodu zināšanām  un citām  papildprasmēm

Vecum u

Tautību

Iepriekšējo darba pieredzi, darba s tāžu u.c.

Veselības  s tāvokli vai invaliditāti

Dzim um u

Bērnu skaitu, bērnu vecumu u.c. ar bērniem  sais tītiem jautā jum iem

Izglītību

Politisko pārliecību

Ģim enes  s tāvokli (ir/nav precējies , šķīries  utt.)

CV jāpievieno sava fotogrāfija

Hobiju

Mantisko s tāvokli (ir/nav turīgs)

Reliģisko piederību

Ādas  krāsu

Iepriekšēja sodām ība

Ras i

Vizuālais  izskats , uzvedība, m anieres

Dzīvesvieta

Seksuālo orientāciju

Cits

Grūti pateikt

Bāze: Visi respondenti, n=1001

Vairākums (72%) darba ēmēju Latvijā, 
vecāku par 15 gadiem, pēdējo 3 gadu laikā
nav izjutuši pret sevi netaisnīgu vai 

aizskarošu attieksmi.

Mazāk kā 8% darba ēmēju Latvijā ir izjutuši pret sevi 

netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi attiecībā uz savām valodu 
zināšanām un citām papildprasmēm.
6% atklāj, ka izjutuši diskriminējošu attieksmi attiecībā uz savu 
vecumu, savukārt 5% - attiecībā uz savu tautību, iepriekšējo 
darba pieredzi, kā arī veselības stāvokli vai invaliditāti.
Gados jaunāki cilvēki (15-24 gadus veci) salīdzinoši bie āk 
izjutuši netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi attiecībā uz savu 
vecumu, kā arī iepriekšējo darba pieredzi, darba stā u.
Vecāka gadagājuma cilvēki (55-64 gadus veci) – attiecībā uz 

vecumu.
Kopumā vīrieši salīdzinoši retāk ir izjutuši diskriminējošu 
attieksmi sava dzimuma dēļ.
Latvieši salīdzinoši retāk nekā krievi, cittautieši vai nepilso i ir 
izjutuši diskriminējošu attieksmi attiecībā uz savu tautību un 
valodu zināšanām.
Mikro-uz ēmumos (ar darbinieku skaitu 1-9 darbinieki) 
strādājošie, kā arī tie darbinieki, kuru darba stā s ir 3-5 gadi, 
kopumā savā darba vietā no darba devēja puses salīdzinoši 
retāk izj t netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi.
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Q7. No kā pēdējo 3 gadu laikā J s SAVĀ DARBA VIETĀ esat izjutis netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi? 

Diskriminācijas avots (I)

31%

25%

20%

12%

3%

11%

17%

Tiešais  priekšnieks

Uzņēm um a vadītājs

Citi kolēģi uzņēmumā

Klienti

Sadarbības  partneri, piegādātāji u.c.

Cits

Grūti pateikt

Bāze: Respondenti, kuri ir saskārušies ar netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi, n=272

Tie darba ēmēji Latvijā, kuri atklāja, ka savā darba vietā pēdējo 3 gadu laikā ir izjutuši netaisnīgu vai 
aizskarošu attieksmi, salīdzinoši bie āk kā diskriminācijas avotu ir minējuši tiešo priekšnieku (31%) .
Ceturtā daļa (25%) netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi ir piedzīvojuši no uz ēmuma vadītāja, savukārt piektdaļa 
izjutusi citu uz ēmumā strādājošo kolēģu netaisnīgu vai aizskarošu attieksmi.
12% kā diskriminācijas avotu norādījuši savus klientus (salīdzinoši bie āk – tirdzniecībā strādājošie (G,I), kā arī
pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki).
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Jā, dažkārt 31%

Jā, ļoti bieži 
12%

Nē 54%

Grūti pateikt 3%

Sludinājumi ar diskriminējošu saturu (I)
Q8. Vai pēdējo 5 gadu laikā, meklējot darbu vai lasot darba sludinājumus, J s esat saskāries/-usies ar darba sludinājumiem, kuros tiek meklētas noteiktas dzimuma un 
vecuma personas darbam, kas objektīvi nav saistīts ar nepieciešamību pēc šāda kritērija?

Bāze: Visi respondenti, n=1001

Pēdējo 5 gadu laikā ar sludinājumiem, kuri satur 
diskriminējošus elementus, ir saskārušies 43% darba 
ēmēju Latvijā, savukārt nedaudz vairāk kā puse 

aptaujāto (54%) nav lasījuši sludinājumus, kuros tiktu 
meklētas noteiktas dzimuma vai vecuma personas 
darbam, kas objektīvi nav saistīts ar nepieciešamību 
pēc šāda kritērija.
Salīdzinoši bie āk saskārušies ar diskriminējošiem 
sludinājumiem ir gados jaunāki cilvēki (15-24 gadus 
veci), cittautieši, ļaudis ar mazu darba stā u (līdz 1 
gadam), kā arī maziem ienākumiem (līdz 120 Ls mēnesī
uz vienu ģimenes locekli pēc nodokļu atvilkšanas).

Salīdzinoši retāk ar šādiem sludinājumiem 
saskārušies gados vecāki cilvēki (65-74 gadus 
veci), ļaudis no laukiem, cilvēki ar 6-10 gadus ilgu 
darba stā u, kā arī ar ģimenes stāvokli: precējies/-
usies, bet dzīvojat šķirti; šķīries/-usies; atraitnis/ 

atraitne.
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Q9. Kur J s šo sludinājumu pamanījāt (piem., prese, Internets u.c.)? 

Sludinājuma avots (I)

55%

41%

27%

6%

4%

1%

2%

2,9%

0,9%

0,9%

Speciālas  mājas  lapas  internetā, kas  nodarbojas  ar darbinieku
rekrutāciju/atlas i (piem ., www.cv.lv ( CV-Online))

Prese

Interneta ziņu portāli (piem ., www.delfi.lv, www. tvnet.lv u.c.)

Sociālie tīkli (www.draugiem.lv, www.facebook.com  ,
www.twitter.com  u.c.)

Sludinājumu dēlis  (m inis trijās , augs tskolās  u.c. )

Reklām as m ateriāli pas tkas tītē

TV

Radio

Cits

Grūti pateikt, neatceros

Bāze: Respondenti, kuri ir saskārušies ar diskriminējošiem sludinājumiem, n=430

Nedaudz vairāk kā puse darba ēmēju Latvijā
(55%), kuri saskārušies ar diskriminējoša satura
sludinājumiem, ir pamanījuši sludinājumus internetā
- mājas lapās, kas nodarbojas ar darbinieku 
rekrutāciju.
Divas piektdaļas (41%) pamanījušas šādu 
sludinājumu presē, savukārt 27% - interneta zi u 
portālos. 

Gados jaunāki cilvēki (15-24 gadus veci)  salīdzinoši bie āk diskriminējoša satura sludinājumus ir pamanījuši 
internetā - speciālās mājas lapās internetā, kas nodarbojas ar darbinieku rekrutāciju/atlasi, savukārt 
salīdzinoši retāk šādus sludinājumus pamanījuši presē. Gados vecāku cilvēku vid (55-74 gadus vecie) 
varam novērot pilnīgi pretēju tendenci – salīdzinoši retāk diskriminējoša satura sludinājumi pamanīti 
internetā, bet bie āk – presē. Šādas atšķirības skaidrojamas ar da ādu vecuma grupu atšķirīgo mediju 
patēri u.
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Q10. Sakiet, l dzu, kas tā bija par situāciju? Kāds bija sludinājuma saturs?

Diskriminējošā sludinājuma saturs, situācijas (I)

62%
46%

10%

7%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

7%
4%

0,4%

0,2%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

4%

5%

5%

Minēts vecuma ierobežojums
Minēts dzimuma ierobežojums

Valodu zināšanas, kur tas nav pamatoti
Klientus apkalpojošais personāls (bārmenis, viesmīlis, of iciants)

Pārdevējas, tirdzniec ības darbinieki
Pieredze (bez pieredzes netraucēt), nepieciešams darba stāžs

Ā rējais izskats

Speciāla izglītība (pārāk augstas izglītības prasības konkrētā darba veikšanai)
Pras ība nosūtīt foto

Apkalpojošais personāls (apkopēja, sētnieks, mājstrādnieks, istabene, trauku mazgātāja)
Sekretāres

Biroja darbinieki
Darbs ārzemēs

Auklītes
Nacionalitāte

Nosauc, kur redzējis sludinājumu (internetā, ss.lv, reklāmas materiāli)
Nevēlas ņemt darbā, ja cilvēkam ir bērni

Ģimenes stāvoklis (precējies vai neprecējies)

Šoferi
Menedžeris

Masieres
Celtniecībā

Veselības stāvoklis
Pedagogs

Darbam izvēlēsies, ja paralēli veiks intīmus pakalpojumus
Mehāniķis

Apsardze
Mežistrādē, gaterī

Ā rsti, medic īnas darbinieki
IT nozarē

Nesamaksāja algu

Pilsonība
Videočats, WEB studijas

Nav norādīts amats
Cita atbilde

Neatceros
Nezinu

Bāze: Respondenti, kuri ir saskārušies ar diskriminējošiem sludinājumiem, n=430

2/5 darba ēmēju Latvijā, kuri saskārušies 
ar diskriminējošiem sludinājumiem, norāda, 
ka sludinājuma saturā ticis minēts vecuma 
ierobe ojums, kas objektīvi nav saistīts ar 
nepieciešamību pēc šāda kritērija.

Aptuveni puse (46%) norāda, ka sludinājuma saturs 
bijis diskriminējošs attiecībā uz dzimumu.
Katrs desmitais (10%) - ka prasītas valodu 
zināšanas, kur tas nav pamatoti. 
Gados vecāki cilvēki (55-74 gadus veci), kā arī
cilvēki ar ilgāku darba stā u (virs 10 gadiem) 
salīdzinoši bie āk norāda, ka pamanījuši 
sludinājumus, kuros minēts vecuma ierobe ojums.
Gados jaunāki cilvēki (15-24 gadus veci) tieši otrādi 
– salīdzinoši retāk atzīst, ka redzējuši sludinājumus 
ar vecuma ierobe ojumiem. Gados jaunākie cilvēki 
salīdzinoši bie āk ievērojuši diskriminējošus 
sludinājumus, kuros meklēts klientus apkalpojošais 
personāls (bārmenis, viesmīlis, oficiants).
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30%

10%

7%

7%

6%

5%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

33%

0,1%

0,2%

0,3%

1%

2%

4%

4%

5%

Vals ts  darba inspekcijā (VDI)

Pie augs tākas  priekšniecības  savā uzņēm umā

Arodbiedrībā

Tiesā

Latvijas  Republikas  Ties ībsarga birojā

Pie radiniekiem

Pie draugiem

Meklētu informāciju, kur vērs ties  (Internetā, 1188 u.c.)

Policijā

Pie darba kolēģiem

Nodarbinātības  Vals ts  Aģentūrā (NVA)

Juris ts , advokāts

Cilvēkties ību birojs

Vietējā pašvaldībā

Nevals tiskā organizācijā

TV (piem ., "Bez tabu", "Tautas  balss")

Cita vals ts  ins titūcija

Vals ts  ieņēm um u dienes ts  (VID)

Prese

Meklētu citu darbu

Baznīcā, draudzē

Starptautiskā organizācijā

Cits

Grūti pateikt

Nevērs tos  nekur, nekādu palīdzību nem eklētu

Q11. Kurp J s vērstos, meklētu palīdzību, ja attiecībā uz sevi darba vietā saskartos ar diskrimināciju/ nepamatoti atšķirīgu attieksmi? 

Vēršanās pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā (I)

Bāze: Visi respondenti, n=1001

Trešā daļa darba ēmēju Latvijā (33%) nemeklētu 
palīdzību, ja attiecībā uz sevi darba vietā saskartos 
ar diskrimināciju/nepamatoti atšķirīgu attieksmi.
30% atzinuši, ka šādā situācijā vērstos Valsts darba 
inspekcijā (VDI).
Katrs desmitais darba ēmējs Latvijā
diskriminācijas gadījumā vērstos pie augstākas 
priekšniecības savā uz ēmumā.
Salīdzinoši bie āk atzinuši, ka nevērstos nekur –
krievu tautības cilvēki, nepilso i kā arī Latgalē
dzīvojošie. 
Valsts vai pašvaldībās strādājošie, kā arī
nodarbinātie lielos uz ēmumos (250 darbinieki un 
vairāk) salīdzinoši bie āk vērstos pie augstākas 
priekšniecības savā uz ēmumā, kā arī
arodbiedrībā.
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Q12. Kāpēc J s nekur nevērstos, nemeklētu palīdzību? 

Iemesli, kāpēc nemeklētu palīdzību diskriminācijas gadījumā (I)

57%

31%

11%

7%

5%

4%

2%

1%

1%

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

2,7%

2,8%

3,5%

Nezinu, tieši kur vērsties

Neticu, ka manai prasībai būs labvēlīgs iznākums

Neticu, ka mana pras ība (konstatēt diskriminācijas faktu) varētu tikt atzīta par pamatotu
(nepietiekami daudz pierādījumu)

Bail no iespējamajām sankcijām no darba devēja/ kolēģu puses, piem., bail tikt atlaistam no
darba

Aizietu prom no darba un atrastu jaunu darbu

Pats risinātu problemas (aizietu aiz stūra "aprunāties")

Bail no iespējamajām sankcijām no darba devēja/ kolēģu puses, piem., ka tiks meklēts
sūdz ības iesniedzējs (ja sūdz ība bijusi anonīma)

Nav bijis vajadz ības (nezinu, kā rīkotos)

Man tāds raksturs - nepatīk strīdēties

Tas pras ītu daudz laika un spēka

Varbūt vērstos darba inspekcijā, iestādē saistītā ar cilvēktiesībām 

Esmu strādājošs pensionārs, nav vajadzības

Uzņēmums vairs reāli neeksistē

Bail no iespējamajām sankcijām no darba devēja/ kolēģu puses, piem., bail no jauniem
papildus pienākumiem (kā sodu par sūdzības iesniegšanu)

Bailes no krimināla rakstura draudiem

Cits

Bāze: Respondenti, kuri diskriminācijas gadījumā nemeklētu palīdzību, n=319

Galvenais iemesls, kāpēc gandrīz trešā
daļa Latvijas iedzīvotāju (33%) nemeklētu 
palīdzību diskriminācijas gadījumā, ir 
informācijas tr kums – nezināšana, tieši 
kur vērsties. Šādu iemeslu ir minējušas 
trīs piektdaļas Latvijas iedzīvotāju (57%), 
kuri diskriminācijas gadījumā nemeklētu 
palīdzību.
Trešā daļa šo cilvēku (31%) netic, ka vi u 
prasībai b s labvēlīgs iznākums, savukārt 
katrs desmitais (11%) netic, ka vi a 
prasība varētu tikt atzīta par pamatotu 
(diskriminācijas faktam b tu nepietiekami 
daudz pierādījumu).
7% nodarbināto, kuri diskriminācijas 
gadījumā nemeklētu palīdzību, to skaidro 
ar bailēm no iespējamajām sankcijām no 
darba devēja/kolēģu puses, piem., bailēm 

tikt atlaistiem no darba.
Novērojama tendence, ka Kurzemē
dzīvojošie salīdzinoši bie āk nezinātu, kur 
vērsties diskriminācijas gadījumā.

24



Bāze: Visi respondenti, n=1001

Atbrīvošana no darba diskriminējošu apstākļu dēļ (I)
Q13. Vai J s pats jebkad esat atbrīvots/atlaists no darba kāda diskriminējoša apstākļa dēļ?

Q14. Vai kāds no J su darba kolēģiem ir ticis atbrīvots no darba kāda diskriminējoša apstākļa dēļ?

Q15. Vai kāds no J su radiem, draugiem, pazi ām ir ticis atbrīvots no darba kāda diskriminējoša apstākļa dēļ?

Absol tais vairākums (93%) darba 
ēmēju Latvijā nekad nav tikuši atlaisti no 

darba kāda diskriminējoša apstākļa, 
tomēr 7% uzskata, ka ir tikuši atlaisti no 
darba kāda diskriminējoša apstākļa dēļ.
14% darba ēmēju Latvijā atklāj, ka 
diskriminējošu apstākļu dēļ no darba ticis 
atlaists kāds no vi u darba kolēģiem. Šo 
cilvēku vid salīdzinoši bie āk ir krievu 
tautības cilvēki, kā arī Rīgā dzīvojošie, 
savukārt salīdzinoši retāk nozarē
Lauksaimniecība, me saimniecība un 
zivsaimniecība (A) strādājošie.
Gandrīz katrs sestais darba ēmējs
Latvijā (18%) atzīst, ka kāds no vi a 
radiem, draugiem vai pazi ām ir ticis 
atbrīvots no darba kāda diskriminējoša 
apstākļa dēļ.

7%

14%

18%

93%

83%

80% 2%

2%

0,2%Q13

Q14

Q15

Jā Nē Grūti pateikt

Pats

Radi, draugi, 
pazi as

Kāāāāds darba 
kolēģēģēģēģis
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Nē, atšķirīga attieksme/diskriminācija nav pieļaujama

Smags fizisks darbs (nevajadzētu strādāt sievietēm, vecākiem cilvēkiem, invalīdiem, ar sliktu veselības stāvokli)

Darba dalīšana (profesijas vīriešiem - elektriķi, santehniķi, tālbraucēji šoferi, profesijas sievietēm - darbs ar 
bērniem)

Valodas nezināšana (valsts valodas nezināšana, svešvalodas nezināšana)

Saistībā ar apsardzes dienestiem, militāro dienestu, glābējiem, ugunsdzēsējiem (vēlams vīrieši, ne sievietes, 
vecāki cilvēki

Cilvēkiem ar sodāmību nevar strādāt da ās profesijās (bankās, ar bērniem, vadīt uz ēmumu, par policistu)

Viens cilvēks veic darbu labāk nekā otrs (ja darbinieks nepilda savus darba pienākumus)

Nav nepieciešamā izglītība (piemēram, elektriķis - jāb t speciālai izglītībai)

Da os darbos labāk piemēroti jauni, izskatīgi cilvēki (oficianti, sekretāri, stjuarti)

Diskriminācija dzimuma izvēlē

Viena profesija, bet da āda amata specifika (bērnu iestādē - aukle zēnu vai meite u grupā, lidostā - pārbaude 
sievietēm 

Priekšnieks var diskriminēt padotos

Diskriminācija vecuma dēļ

Nacionalitāte, tautība (piemēram, par prezidentu nevar b t krievs, valsts iestādēs nevar strādāt krievi, baltkrievi, 
ukrai i)

78%

6%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Q16. Vai darba vietā var b t kāda situācija vai amats, kur atšķirīga attieksme / diskriminācija attiecībā uz darbiniekiem ir pieļaujama? Ja jā – tad kādā situācijā?

Vai un kad diskriminācija ir pieļaujama (I)

Bāze: Visi respondenti, n=1001
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Netradicionāla seksuālā orientācija (nevarētu strādāt bērnu iestādēs)

Attiecībā uz alkoholiķiem, narkomāniem, agresīviem cilvēkiem, kas neievēro uzvedības normas

Veselības stāvokļa dēļ

Reliģiskie uzskati (mācītājs - nevar b t citas reliģijas pārstāvis)

Sievietēm neb tu jāstrādā naktīs, garas darba stundas, kaitīgos darba apstākļos

Ja ir bērni, nevarētu strādāt (piemēram, operatīvā darbā - policijā, sievietes - uz kuģiem)

Pieredzes tr kums

Skolās un bērnudārzos nedrīkstētu strādāt cilvēki ar pedofiliskām novirzēm

Diskriminācija politisko uzskatu dēļ

Ierobe ot darba iespējas ārzemniekiem, lai vietējiem b tu darba vietas

Tikai skatoties uz psiholoģiskām īpašībām (piemēram, viesmīlis - aktīvs, enerģisks, nosvērts) 

Iestādēs, kur ar valsts likumu var strādāt tikai Latvijas pilso i

Cita atbilde

Nezin

1%

1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,2%

0,3%

0,3%

Q16. Vai darba vietā var b t kāda situācija vai amats, kur atšķirīga attieksme / diskriminācija attiecībā uz darbiniekiem ir pieļaujama? Ja jā – tad kādā situācijā?

Bāze: Visi respondenti, n=1001

Vai un kad diskriminācija ir pieļaujama (II)
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Vai un kad diskriminācija ir pieļaujama (III)

Vairums darba ēmēju Latvijā (78%) 
uzskata, ka darba vietā atšķirīga 
attieksme/diskriminācija attiecībā uz 
darbiniekiem nav pieļaujama. 
Savukārt piektā daļa darba ēmēju Latvijā
uzskata, ka ir situācijas vai amati, kuros 
atšķirīga attieksme/diskriminācija ir 
pieļaujama.
Ar atšķirīgu attieksmi/diskrimināciju 
nodarbinātie Latvijā salīdzinoši biezāk domā
smaga fiziska darba gadījumā –
ierobe ojumus sievietēm, gados vecākiem 
cilvēkiem, invalīdiem u.c., kā arī dzimuma 
dalījumu pa profesijām (“vīriešu” profesijas un 

“sieviešu” profesijas). 
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REKOMENDĀCIJAS (I)

Veicināāāāt Latvijas Republikas Tiesīīīībsarga atpazīīīīstamīīīību darba ēmēju vid . Patlaban 
bie āk nosauktais iespējamās palīdzības avots darba ēmēju vid ir VDI (diskriminācijas 
gadījumā vērstos 30% darba ēmēju), savukārt LR Tiesībsargu kā vietu, kur vērstos pēc 
palīdzības, spontāni nosaukuši 6% darba ēmēju Latvijā; vēl 2% minējuši “Cilvēktiesību biroju”. 
Galvenais iemesls, kāpēc trešā daļa Latvijas iedzīvotāju (33%) nemeklētu palīdzību 
diskriminācijas gadījumā, ir informācijas tr kums – nezināšana, tieši kur vērsties. Šādu iemeslu 
ir minējušas trīs piektdaļas Latvijas iedzīvotāju (57%), kuri diskriminācijas gadījumā nemeklētu 
palīdzību.
Tāpat LR Tiesībsarga atpazīstamību ir svarīgi palielināt sabiedrībā kopumā, jo palīdzība 
diskriminācijas jautājumos tiktu l gta arī radiem (5%) un draugiem (5%).
Nepieciešama bie āka komunikāāāācija par LR Tiesīīīībsarga aktivitāāāātēēēēm (piem., reāliem 
problēmu risinājumiem, tai skaitā diskriminācijas jautājumos), cilvēku iedrošināšana savai 
problēmai meklēt risinājumu. Jo trešā daļa darba ēmēju (31%), kuri nemeklētu palīdzību 
diskriminācijas gadījumā, netic, ka vi u prasībai b s labvēlīgs iznākums, savukārt katrs 
desmitais (11%) netic, ka vi a prasība varētu tikt atzīta par pamatotu (diskriminācijas faktam 
b tu nepietiekami daudz pierādījumu).
Jāturpina uzturēēēēt LR Tiesīīīībsarga māāāājaslapa, jo tie cilvēki, kuri nezinātu, kur vērsties 
diskriminācijas gadījumā, vispirms informāciju meklētu internetā (~4%).



REKOMENDĀCIJAS (II)

Pētījums atklāj, ka bie i paši darba ēmēji, uzsākot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba 
procesā, izpau informāciju, kā rezultātā var iemantot nevienlīdzīgu attieksmi vai tikt 
diskriminēti. Piemēram, informācija tiek sniegta gan par savu tautību (57%), ģimenes stāvokli 
(50%) un ģimenes lielumu (informācija par bērniem) (43%), hobiju (32%), veselības stāvokli vai 
invaliditāti (35%), kā arī CV tiek pievienota fotogrāfija (28%). Nepieciešams informēēēēt plašāāāāku 

sabiedrīīīību par riskiem, kādi iespējami, ja darba ēmējs sniedz par sevi papildinformāciju, 
kura nav obligāta prasība.
Tāpat b tu nepieciešams vairāk informēēēēt sabiedrīīīību par to, kādu informāciju par sevi 
esošais/potenciālais darbinieks drīīīīkst neatklāāāāt, pat ja tāda tiek vaicāta.
Informēt sabiedrību, ar ko atšķķķķiras diskrimināāāācija no objektīvi pamatotām prasībām ie emt 
kādu konkrētu amatu (piem., LR Satversmes 37.pants “Par Valsts Prezidentu var ievēlēt 
pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu 
nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību.”).
Attiecībā uz darba devēēēējiem – informēēēēt/ atgāāāādināāāāt par labu praksi (vadlīnijas), kas vi iem 
b tu jāievēro attiecībā uz saviem darbiniekiem, lai mazinātu diskriminācijas riskus uz ēmumā. 
Īpaši tāpēc, ka diskriminācija sastopama gan visos posmos (piesakoties darbā, darba procesā, 
izbeidzot darba tiesiskās attiecības), gan visos līme os (uz ēmuma vadītājs, tiešais 
priekšnieks, citi kolēģi uz ēmumā, klienti u.c.). 
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