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2022.-2026. GADAM 

 

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana zinātnē un akadēmiskajā vidē ir atzīstama par nozīmīgu 

dienaskārtības jautājumu nodibinājuma “Baltic Studies Centre” (turpmāk – BSC) vietējā un 

starptautiskā mēroga darbībā. Lai veicinātu sistemātisku šī jautājuma apzināšanu un risināšanu 

BSC kā zinātniska institūta administratīvajā un zinātniskajā darbībā, ir sagatavots BSC dzimumu 

līdztiesības plāns, kas iezīmē esošo institūta situāciju dzimumu līdztiesības jomā, kā arī plānotās 

darbības dzimumu līdztiesības nodrošināšanā nākotnē. 

Dzimumu līdztiesības jomā BSC savā personāla vadības un zinātniskajā darbībā vadās pēc  

labākajām dzimumu līdztiesības, cilvēktiesību un ētikas praksēm. Tāpat tiek sekots aktuālajām 

tendencēm Eiropas un nacionālajā līmenī, tostarp Eiropas Komisijas plāna strukturālajām 

izmaiņām virzībā uz dzimumu līdztiesību1 un Latvijas Republikas (LR) Labklājības ministrijas 

izstrādātajam plānam sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai2.  

Kopējais BSC mērķis ir nodrošināt dzimumu līdztiesību organizācijā, strādājot pie šādiem 

stratēģiskajiem virzieniem:  

• Dzimuma aspektus apzinoša un respektējoša darba vide; 

• Dzimumvienlīdzīga un dzimtes aspektus respektējoša komanda; 

• Dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā;  

• Dzimumu līdztiesība pētniecības procesa nodrošināšanā un satura radīšanā.  

Šis plāns ir apspriests BSC kopsapulcē un apstiprināts BSC valdē 2022. gada 26. maijā, tostarp 

publicēšanai institūta mājaslapā www.bscresearch.lv. 

  

 
1 Eiropas Komisija. 2020. Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.-2025. gadam. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN  
2 Labklājības ministrija. 2021. Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023. 

gadam. https://likumi.lv/ta/id/325509-par-planu-sieviesu-un-viriesu-vienlidzigu-tiesibu-un-iespeju-veicinasanai-

20212023-gadam  

http://www.bscresearch.lv/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://likumi.lv/ta/id/325509-par-planu-sieviesu-un-viriesu-vienlidzigu-tiesibu-un-iespeju-veicinasanai-20212023-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325509-par-planu-sieviesu-un-viriesu-vienlidzigu-tiesibu-un-iespeju-veicinasanai-20212023-gadam
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1. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA PERSONĀLA VADĪBĀ 

Personāla vadībā uzsvars tiek likts uz atvērtību dažādu dzimumu pārstāvju rekrutācijai darba 

kolektīvā, tiecoties nodrošināt līdzsvarotu dažādu dzimumu pārstāvniecību visās pārvaldības un 

lēmumpieņemšanas struktūrās, tostarp valdē, zinātniskajā padomē un vēlētā akadēmiskā personāla 

kopībā, kā arī dažādās akadēmiskā un administratīvā personāla kategorijās. Gadījumos, ja tiek 

identificēta nesabalansētība dzimumu pārstāvniecībā, tiek veikts situācijas izvērtējums un tiek 

pieņemts rīcības plāns, ņemot vērā objektīvu līdzsvarotas pārstāvniecības nodrošināšanu. 

Šobrīd (2022. gada maijā) BSC ir astoņi darbinieki, tai skaitā 5 pilnas slodzes pētnieki (3 vīrieši, 

2 sievietes), 1 pilnas slodzes asistente, 1 daļslodzes zinātniskā asistente un 1 daļslodzes 

administratīvā asistente. Līdz ar to personāla dzimumu iedalījums ir 3 vīrieši un 5 sievietes. Lai 

arī kopumā BSC pašlaik strādā vairāk sieviešu, tomēr pētnieku amata kategorijas vidū ir vairāk 

vīriešu. Pašreizējā situācija pētnieku vidū ir vairāk saistāma ar nelielo kopējo pētnieku skaitu, kuri 

jau ilglaicīgi veidojuši pētniecības organizācijas kodolu. Tikmēr jauno darbinieku – asistentu – 

vidū novērojamais sieviešu pārsvars saistāms ar Latvijā novērojamo tendenci sievietēm biežāk 

veidot karjeru sociālajās zinātnēs. Neraugoties uz to, BSC ilgtermiņa mērķis ir veidot 

līdzsvarotāku dzimumu iedalījumu dažādās amatu kategorijās, tostarp vadošo pētnieku un 

asistentu vidū.  

Līdz šim datus dzimuma griezumā par BSC darbiniekiem un izmaiņām darbinieku kolektīvā ir 

ievākusi BSC Zinātniskā padome (turpmāk – ZP). Informācija tika apkopota un 2021. gada beigās 

pārskata veidā prezentēta visiem organizācijas darbiniekiem. Tāpat kopš 2018. gada informācija 

par personāla sastāva dalījumu pēc dzimuma tiek ziņota NZDIS sistēmā. Tomēr, lai pievērstu 

dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgas pārstāvniecības aspektam sistemātisku uzmanību, no 2022. 

gada maija šim mērķim BSC ietvaros izveidota īpaša dzimumu līdztiesības jautājumu monitoringa 

darba grupa, kurā iecelti divi organizācijas darbinieki. Darba grupa ievāks datus un pārraudzīs 

dzimumu līdzvērtīgu pārstāvniecību darba kolektīvā, kā arī regulāri plānos īpaši mērķētus 

pasākumus saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem organizācijas darbiniekiem. Katra 

kalendārā gada beigās darba grupa iepazīstinās pārējos darbiniekus ar gada aktivitāšu pārskatu un 

datiem, kas saistīti ar dzimumu līdztiesības jautājumiem organizācijā. Apkopotā informācija 

iekļaus šādus punktus:  

• Personāla sastāvs pēc darbinieku dzimuma; 

• Procentuāls darbinieku iedalījums pēc dzimuma dažādās personāla grupās;  

• Veiktās aktivitātes, lai uzlabotu situāciju dzimumu līdztiesības jomā; 

• Situācijas, kurās dzimuma aspekts ir bijis dienas kārtībā iekšējās procedūrās; 

• Piemēru apkopojums, kuros dzimuma/dzimtes aspektam bijusi īpaši vērā ņemama loma 

pētījumu ietvaros. 

1.1. Godīga darbā pieņemšanas kārtība 

BSC mērķis ir piesaistīt augsta līmeņa pētniekus un nozares speciālistus neatkarīgi no dzimuma 

vai citiem aspektiem, kas nav saistīti ar akadēmisko pieredzi vai darba kvalifikāciju. Objektivitāte 
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un līdztiesība ir pamata faktori visā jaunu darbinieku darbā pieņemšanas procesā. Līdz ar to jaunu 

zinātnisko un administratīvo vakanču izsludināšanā un darbinieku rekrutācijā galvenais uzsvars 

tiek likts uz kandidāta kvalifikāciju, zinātniskā darba pieredzi un kompetencēm. Tikai gadījumos, 

ja tiek identificēta nesabalansētība dzimumu pārstāvniecībā, tiek veikts situācijas izvērtējums un 

īstenota rīcība līdzsvarotas pārstāvniecības nodrošināšanai, - tostarp īstenojamo projektu prasību 

un finansējuma nosacījumu ietvaros veicot darbinieku piesaisti, vienlīdzīgas kvalifikācijas 

apstākļos dodot priekšroku mazāk pārstāvētā dzimuma kandidātiem. 

Vēlēto akadēmisko un administratīvo amatu vietu noteikšanu un ieņemšanu, kvalifikācijas 

prasības, uzdevumus un vēlēšanu kārtību reglamentē BSC nolikums par akadēmiskajiem un 

administratīvajiem amatiem (apstiprināts BSC valdes sēdē 21.04.2022.). Šis nolikums pieņemts, 

pamatojoties uz LR Zinātniskās darbības likumu, BSC statūtiem, LR Darba likumu un citiem LR 

normatīvajiem aktiem.  

1.2. Iesaiste lēmumu pieņemšanā 

BSC mērķis ir būt pētniecības institūtam ar balansētu dzimumu lomu sadalījumu, kurā 

darbiniekiem tiek nodrošināta vienlīdzīga pieeja un dzimumu ziņā sabalansēta dalība vadības un 

lēmumu pieņemšanas pozīcijās. Lēmumu pieņemšana ir demokrātiska, un BSC darbinieki 

neatkarīgi no dzimuma tiek iesaistīti dažādos lēmumu pieņemšanas posmos, ieskaitot plānošanu, 

lēmumu izstrādi, atgriezeniskās saites sniegšanu lēmumu izstrādes procesā un īstenošanu.  

Plāna izstrādes brīdī BSC valdē bija trīs valdes locekļi, no kuriem viens vīrietis un divas sievietes, 

savukārt BSC ZP sastāvā bija trīs locekļi – viens vīrietis un divas sievietes, no kurām viena 

padomes priekšsēdētāja.  

Uz vietu BSC ZP var kandidēt jebkurš vēlēts BSC darbinieks ar doktora grādu neatkarīgi no 

dzimuma. Kandidātu ZP ievēlē BSC vēlētā akadēmiskā personāla kopsapulce. Katrā ZP sastāvā, 

tāpat kā darbā pieņemšanas komisijā, raugās, lai tajā ir dzimumu līdzsvars. 

Lēmumi par pētniecības procesiem un jebkādām izmaiņām institūta darbībā tiek pieņemti atklātā 

veidā. Institūta darbinieki tiekas iknedēļas sapulcēs, kurās katram darbiniekam ir tiesības izteikt 

savu viedokli par institūtā notiekošajiem pētniecības un administratīvajiem procesiem. Sapulcēs 

tiek prezentēti arī institūta darbību reglamentējošu lēmumu plāni, kurus var komentēt un papildināt 

visi institūta darbinieki. Institūta darbība ir atkarīga no visu darbinieku iniciatīvām, kuras tiek 

ņemtas vērā tālāko lēmumu pieņemšanā.  

Sākot ar 2022. gadu, BSC plāno atsevišķi apkopot datus par dzimumu līdzsvaru dažādos lēmumu 

pieņemšanas soļos, iekļaujot tos ikgadējā darbības pārskatā. Tas palīdzēs nodrošināt dzimumu 

līdzsvarotību dažādos lēmumu pieņemšanas posmos nākotnē.  

1.3. Godīgs atalgojums 

Darba samaksa BSC tiek noteikta atbilstoši amatu kategorijām neatkarīgi no darbinieka dzimuma. 

Amatu kategorijas un to raksturojumi ir detalizēti aprakstīti BSC nolikumā par vēlēšanām 
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akadēmiskajos amatos un ir izstrādāti atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

programmas “Horizon Europe” vadlīnijām.  

Pamatalgas noteikšanā tiek ievēroti noteikti pamatprincipi, no kuriem būtiskākie: 

• Darbinieka kvalifikācijas un kompetenču atbilstība konkrētajai amata kategorijai;  

• Konkurētspējīgs atalgojums darba tirgū; 

• Darba algas atbilstība BSC finansiālajām iespējām. 

BSC mērķis ir turpināt nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu sociālo zinātņu jomā arī nākotnē. 

Organizācija atbalsta visu savu darbinieku izaugsmi neatkarīgi no dzimuma, iedrošinot attīstīt savu 

pētniecības potenciālu. 

1.4. Darba un privātās dzīves līdzsvars un darba vide 

BSC apzinās, ka organizācijas kultūra un veselīgs darba un privātās dzīves līdzsvars ir būtiski 

faktori, lai veidotos vide, kurā visi darbinieki neatkarīgi no dzimuma var justies labi un gūt 

līdzvērtīgas iespējas sava profesionālā potenciāla attīstīšanai. BSC stratēģiskajā dokumentā 

“Nodibinājuma Baltic Studies Centre pētniecības programma, cilvēkresursu plāns un pētniecības 

jomas 2016.-2025. gadam” ir iezīmēti darba un privātās dzīves līdzsvara principi un ģimenei 

draudzīgas darba formas. 

Lai palīdzētu uzturēt veselīgu darba un privātās dzīves balansu un savietojamību, BSC piedāvā 

elastīgu darba grafiku, kā arī attālināta darba un hibrīddarba iespējas, saglabājot darba līgumā 

noteikto darba stundu skaitu. Darbam klātienē ir pieejamas biroja telpas, kuras iespējams izmantot 

pēc elastīga darba grafika un atbilstoši darbinieku vajadzībām.  

Darbiniekam neatkarīgi no dzimuma ir pilnvērtīgas iespējas izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu 

atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai. Kopumā institūta elastīgā darba organizācija 

veidota, lai ļautu savienot darba pienākumus ar bērna audzināšanu. Tāpat darba laiku iespējams 

mainīt, saglabājot darba stundu skaitu, citu būtisku privātās dzīves jautājumu risināšanai (piem., 

tuvinieka slimības gadījumā, ārsta apmeklējumam u.c.). Visos gadījumos darbinieki par izmaiņām 

individuālajā darba laikā informē citus BSC darbiniekus ar e-pasta starpniecību. Elastīga ikgadējo 

atvaļinājumu un periodisku radošo atvaļinājumu plānošana ir daļa no BSC pieejas darba un 

privātās dzīves saskaņošanai. BSC atbalsta darbinieku iesaisti brīvā laika un interešu aktivitātēs 

(amatiermākslas kolektīvi, interešu klubi, sporta aktivitātes, bērnu zinātniskās nometnes u.c.). 

Institūtam ir būtiska darbinieku garīgā un fiziskā veselība, tādēļ paralēli piedāvātajām iespējām 

darba un privātās dzīves līdzsvara saglabāšanai BSC darbiniekiem, kuri strādā institūtā vismaz uz 

pusslodzi, ir pieejama veselības apdrošināšana. 

Nākotnē plānots meklēt jaunus veidus, kā uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, gan ņemot 

vērā darbinieku ieteikumus, gan smeļoties pieredzi citu organizāciju darbībā. Tiek paredzēta 

iespēja darbiniekam nepieciešamības gadījumā uz biroju ņemt līdzi savu nepilngadīgo bērnu. Par 
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šo iespēju plānots informēt visus pašreizējos BSC darbiniekus, kā arī darbiniekus, kuri 

pievienosies kolektīvam nākotnē.  

1.5. Darba kultūra un organizācija 

Būtiskas BSC vērtības ir atvērtība un cieņa, un pētniecības institūtā nav vietas vardarbībai, tai 

skaitā dzimumvardarbībai. Līdz šim institūtā nav bijušu sūdzību par vardarbību, tai skaitā 

dzimumvardarbību, tomēr institūta darbinieki ir informēti par savām tiesībām un iespēju brīvi 

informēt dzimumu līdztiesības jautājumu monitoringa darba grupu par jebkādām indivīda cieņu 

aizskarošām darbībām. Tā kā nozīmīga institūta ikdienas darba sastāvdaļa ir sadarbība ar citām 

pētniecības organizācijām Latvijā un ārpus tās, BSC darbinieki pauž cieņpilnu attieksmi un rīkojas 

atbilstoši augstajai institūta organizācijas kultūrai, arī veidojot kontaktus ar darbiniekiem no citām 

organizācijām. 

BSC sniedz visiem darbiniekiem vienlīdzīgas iespējas publiski komunicēt savu pētniecisko 

pieredzi un zināšanas BSC mājaslapā un sociālajos tīklos. Šādā veidā tiek stiprināta katra 

darbinieka loma BSC un plašākos pētniecības procesos un atainota dažādu dzimumu 

pārstāvniecība sociālajās zinātnēs.  

Lai veicinātu un uzlabotu izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem BSC darbinieku vidū, 

plānots rīkot regulāras apmācības visiem organizācijas dalībniekiem. Tāpat BSC nepārtraukti 

turpina meklēt jaunus veidus, kā akcentēt BSC vērtības organizācijas darbībā un atbalstīt 

darbinieku izaugsmi pētniecības jomā.  

2. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA PĒTNIECĪBAS PROCESĀ 

Pētniecības procesā dzimumu līdztiesības jautājumi ir būtiski divās dimensijās: vīriešu un sieviešu 

līdzvērtīga iesaiste pētniecības un inovāciju jomā un dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšana 

pētījumu gaitā un rezultātu interpretācijā. BSC ir apkopojis datus, lai labāk izprastu pašreizējo 

situāciju ne vien organizācijas, bet arī valsts un Eiropas Savienības (ES) līmenī, un attiecīgi 

turpinātu strādāt pie dzimumu līdztiesības jautājumiem saistībā ar abiem minētajiem aspektiem.  

Lai arī pēdējās desmitgades laikā procentuālais sieviešu – doktora grāda turētāju skaits ES ir 

pieaudzis, 2018. gadā tikai trešdaļa (32,8%) no ES pētniekiem bija sievietes3. Lai arī Latvija šajā 

pētījumā iezīmējas kā piektā ES valsts ar augstāko sieviešu proporciju pētnieku vidū (52,3% 

pētnieces-sievietes), tomēr, lai novērtētu dzimumu līdztiesību visā pētniecības karjeras laikā, 

jāņem vērā arī tādi faktori kā akadēmiskā izaugsme un zinātnisko rakstu publicēšana visas karjeras 

laikā (Ibid.) Pašlaik ES sievietes pārstāv tikai vienu ceturtdaļu (26,2%) no A kategorijas amatiem, 

kā arī Latvijā, tāpat kā daudzās citās ES valstīs, sievietes mēdz būt autores mazāk publikācijām 

pēc pieciem karjeras gadiem nekā vīrieši šādā pašā pozīcijā, tādējādi palielinot profesionālās 

izaugsmes atšķirības starp dzimumiem (Ibid.). BSC veicina profesionālo izaugsmi neatkarīgi no 

 
3 European Commission. 2021. She Figures. Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators.  

https://ec.europa.eu/assets/rtd/shefigures2021/index.html  

https://ec.europa.eu/assets/rtd/shefigures2021/index.html
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dzimuma, tādēļ visi darbinieki tiek motivēti un atbalstīti pētniecības procesa veikšanā un darbā 

pie publikācijām. 

 Izpratnē par dzimumu līdztiesību pētniecības procesā BSC balstās uz nostāju, ka tajā neatkarīgi 

no izpētes tematiskās jomas tiek vienlīdz pārstāvēti un iekļauti dažādus dzimumus pārstāvošu 

personu skatījumi, sākot no pētījuma dizaina izstrādes un pētījuma īstenošanas līdz rezultātu 

izplatīšanai un pielietošanai. Pašlaik uzdevumu sadale, kas izriet no konkrēta akadēmiskā 

personāla iesaistes institūta realizētajos pētnieciskajos projektos, netiek balstīta dalījumā pēc 

dzimuma. Galvenie lēmumi par projektu uzdevumiem tiek pieņemti iknedēļas sapulcēs, kurās 

visiem institūta darbiniekiem ir iespēja izteikt savu viedokli. Uzdevumu sadale paredz koleģiālu 

vienošanos par atbildības jomu un funkciju sadali projekta vai konkrētas darba pakas līmenī, gan 

ņemot vērā esošo noslodzi paralēlo projektu aktivitātēs, gan iespēju robežās dodot iespēju 

proaktīvai savas vēlamās lomas definēšanai, kā arī tās pielāgošanai projekta gaitā.  

Nākotnē BSC plāno aplūkot plašāku pētniecisko jautājumu loku kā tādus, kuriem ir 

dzimuma/dzimtes dimensija, šo aspektu vienmēr ņemot vērā, arī interpretējot pētījumu rezultātus 

un izstrādājot uz politiku un praksi vērstās rekomendācijas. Tāpat, apzinoties, ka dzimuma/dzimtes 

aspekts var ietekmēt pētniecības fokusu, tiks pievērsta īpaša uzmanība dzimumu iedalījumam 

projektu īstenošanā un darbā pie projektu pieteikumiem.  

3. TURPMĀKO SOĻU ĪSTENOŠANA DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS 

STIPRINĀŠANAI 

Dzimumu līdztiesības jautājumu aktualizēšana un monitorings organizācijā, kā arī jaunu zināšanu 

ieguve šajā jomā ir nepārtraukts process, kuru iezīmē gan regulāras, atsevišķi nodalītas darbības, 

kurām atvēlēti konkrēti cilvēkresursi, gan šī aspekta integrēšana un ņemšana vērā vispārējos 

organizācijas darbības un pētniecības procesos. Tabulā zemāk ir apkopotas BSC plānotās darbības 

un sasniedzamie rezultāti dzimumu līdztiesības stiprināšanā.  

Plānotās darbības Rezultāti Termiņš Cilvēkresursi 

Izveidot dzimumu 

līdztiesības jautājumu 

monitoringa darba grupu 

Izveidota darba grupa, kas 

analizē un apkopo datus par 

dzimumu līdztiesības 

jautājumiem organizācijas 

iekšienē, kā arī piedāvā 

regulārus pasākumus dzimumu 

līdztiesības stiprināšanai.  

2022. gada 

maijs 

Divi BSC darbinieki 

Veikt datu vākšanu un 

monitoringu: vākt un 

apkopot datus par personāla 

sastāvu pēc darbinieku 

dzimuma un papildu 

indikatoriem, ieskaitot 

pārskatu par dažādām amatu 

kategorijām un lēmumu 

pieņemšanas mehānismiem 

Regulāri tiek apkopoti un 

analizēti dati par dzimumu 

līdztiesības jautājumiem BSC 

kolektīvā. Dati tiek izmantoti 

tālākajā lēmumu pieņemšanā. 

Dati tiek reģistrēti Nacionālajā 

zinātniskās darbības 

informatīvajā sistēmā NZDIS. 

Regulāra 

analīze; 

apkopojums 

un tā 

prezentācija 

BSC 

kolektīvam 

reizi gadā 

 

Dzimumu līdztiesības 

jautājumu 

monitoringa darba 

grupa 
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Personāla apmācība un/vai 

aktivitātes par dzimumu 

līdztiesību 

Apmācības par dzimumu 

līdztiesības jautājumiem 

organizācijas vadītājiem un 

darbiniekiem;  

Vismaz reizi 

gadā 

Visi darbinieki  

Darbinieku rīkots lasīšanas 

seminārs par tematu, kas saistīts 

ar dzimumu līdztiesības 

jautājumiem pētniecībā. 

Vismaz reizi 

gadā 

Visi darbinieki 

Nodrošināt dzimumu 

līdztiesību jaunu darbinieku 

piesaistē un iekšējos lēmumu 

pieņemšanas procesos  

Dzimumu līdzsvarotas 

pārstāvniecības tuvināšana 

organizācijā un dažādās amatu 

kategorijās.  

2025. gads BSC darbā 

pieņemšanas komisija 

Darba kolektīvā, kā arī vadībā, 

darba grupās un Zinātniskajā 

padomē maksimālo iespēju 

robežās tiek īstenota līdzsvarota 

dzimumu pārstāvniecība.  

Notiekošs Visi darbinieki, BSC 

valde un Zinātniskā 

padome 

Ņemt vērā dzimumu 

līdztiesības aspektu, 

aplūkojot pētnieciskos 

jautājumos.  

Pētnieciskie jautājumi tiek 

skatīti kā tādi, kuriem ir 

potenciāla dzimuma/dzimtes 

dimensija. Pētnieku grupa 

savstarpēji vienojas par 

pētījumam atbilstošiem 

tālākajiem soļiem 

dzimuma/dzimtes dimensijas 

integrēšanai.    

Nepārtraukti, 

vienmēr 

aktualizējot 

jaunu pētījumu 

gadījumā 

Aktualizē dzimumu 

līdztiesības jautājumu 

monitoringa darba 

grupa. Veic visi 

darbinieki. 

Veicināt darba un privātās 

dzīves līdzsvarošanu, kā arī 

nodrošināt atbalstu 

darbiniekiem, kuri aprūpē 

nepilngadīgu bērnu vai 

vecāku radinieku 

Darbinieki apzinās savas 

iespējas uzlabot darba un 

privātās dzīves balansu, ieskaitot 

iespējas uz attālinātu darbu, 

elastīgu darba laiku u.tml.  

Notiekošs Aktualizē dzimumu 

līdztiesības jautājumu 

monitoringa darba 

grupa. Visi darbinieki 

dalās ar ieteikumiem, 

uzlabojumiem.  

 

 

 


