
Dzimumu atalgojuma atšķirības un 

darba novērtējums. 
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ERA – 2021. gada februāris

Dzimumu atalgojuma atšķirība Eiropā

◼ Dzimumu stundas pamatalgas atšķirība 
(atkarībā no ieņemtā amata) (neskaitot prēmijas, 
piemaksas...): 16%

◼ Dzimumu kopējā gada atalgojuma atšķirība ir 
lielāka Čehijā (21,1%), Vācijā (21,0%) un 
Francijā (19%)

◼ Atšķiras vīriešiem un sievietēm pieejamās 
darbavietas

◼ Atšķiras vīriešiem un sievietēm iespējamās 
karjeras

◼ Pastāv neobjektīvi parametri darbavietu un 
darbinieku vērtības novērtēšanai



◼ Vispārējās atšķirības starp vīriešiem un 

sievietēm darba vidē atspoguļo šādi rādītāji:

❑ Diploms un darba veids (horizontāls);

❑ Uzņēmumu veids; 

❑ Darba līgums; 

❑ Maternitātes un ģimenes ietekme;

❑ Darba laiks;

❑ Stereotipi un tradīcijas;

❑ Karjera un vertikālais novietojums. 

◼ Diploms un pieredze palielina atšķirību

Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana no 

2019. gada janvāra līdz aprīlim

◼ Apkopot informāciju, viedokļus un pieredzi no plaša ieinteresēto pušu loka par 

atalgojuma pārskatāmību un piemērošanas pasākumiem: 
❑ valsts iestādes un pārvalde, profesionālās un uzņēmējdarbības asociācijas, arodbiedrības un arodbiedrību asociācijas, 

uzņēmumi, sieviešu asociācijas, nacionālās vienlīdzības iestādes, darba inspekcijas, citas nacionālās iestādes, pilsoņi, 

pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi un pētījumu finansēšanas un veikšanas 

organizācijas, ieskaitot universitātes.

◼ 2019. gada jūlijā tika publicēts secinājumu kopsavilkuma ziņojums:
❑ 44% respondentu uzskata, ka viņu valstīs vīrieši un sievietes nesaņem vienlīdzīgu atalgojumu par to pašu vai 

līdzvērtīgu darbu; 

❑ 23% respondentu uzskata, ka vīriešu un sievietes saņem vienlīdzīgu atalgojumu; 

❑ Sieviešu un vīriešu vienlīdzīga atalgojuma principa efektīvu īstenošanu visvairāk kavē tas, ka darba devējiem netiek 

piemēroti atturoši sodi, darba ņēmējiem trūkst informācijas par vienlīdzīga atalgojuma noteikumiem, darba 

novērtēšanas sistēmas netiek izmantotas vai netiek efektīvi piemērotas; 

❑ Respondentu vairākums uzskatīja, ka lielāka atalgojuma pārskatāmība veicina dzimuma atalgojuma atšķirību 

samazināšanos. 

◼ Eiropas Komisija (2019), “ES principa “vienāds atalgojums par vienādu vai līdzvērtību darbu” tiesiskās bāzes 

novērtējums — sabiedriskā apspriešana”, 2019. gada jūlijs, pieejams: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/1839-Evaluation-of-the-provisions-in-the-Directive-2006-54-EC-implementing-

the-Treaty-principle-on-equal-pay-/public-consultation



Atalgojuma atšķirības sadalīšana 

divās daļās: 

1. Strukturālā atšķirība, kuru pamato vidējās 

individuālās nodarbinātības pazīmes 

(diploms, darbavieta, darbības nozare, 

uzņēmumu veids ...): 6% (6 no 16%). 

2. Atlikusī atšķirība, “ja visi citi apstākļi ir 

vienādi” (nepamatotā atšķirība): 10%. 

Starptautiskie un Eiropas noteikumi

◼ 1951. gada SDO 100. konvencijas 2. pants

◼ LESD 157. pants (EEK līguma (1957) 119. 

pants, EK līguma 141. pants)

◼ Direktīva 75/117 par vienlīdzīgu atalgojumu

◼ 2006. gada 5. jūlija direktīva 2006/54 par 

tāda principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)



Direktīva 2006/54 8. apsvērums:

Vienādas darba samaksas princips par tādu
pašu darbu vai vienādas vērtības darbu, kā
noteikts Līguma 141. pantā un atbilstīgi Tiesas
judikatūrai, ir būtisks tā principa aspekts, kas
nosaka vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un
sievietēm, kā arī būtiska un neaizstājama
acquis communautaire daļa, tostarp Tiesas
prakses daļa attiecībā uz diskrimināciju
dzimuma dēļ. Tādēļ ir lietderīgi joprojām
nodrošināt tā īstenošanu.

Tiešās diskriminācijas definīcija:

2. pants 1. punkts a)

Ja attieksme pret vienu personu ir 

mazāk labvēlīga dzimuma dēļ, nekā 

attieksme pret kādu citu ir, ir bijusi vai 

būtu bijusi līdzīgā situācijā.



Netiešās diskriminācijas definīcija:

2. pants, 1. punkts, b)

Ja šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai 

prakse nostāda viena dzimuma personas 

īpaši nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar 

otra dzimuma personām, ja vien minētais 

noteikums, kritērijs vai prakse nav objektīvi 

attaisnojams ar tiesisku mērķi un ja vien 

tas nav atbilstīgs un vajadzīgs līdzeklis 

šāda mērķa sasniegšanai.

4. pants — pozitīvs pienākums 

Tieša un netieša dzimuma diskriminācija 

attiecībā uz visiem atlīdzības aspektiem un 

nosacījumiem par tādu pašu darbu vai par 

vienādas vērtības darbu ir likvidējama.

Ja darba samaksas noteikšanai izmanto 

profesiju klasifikācijas sistēmu, tās pamatā ir tie 

paši kritēriji vīriešiem un sievietēm, un tā ir 

veidota tā, lai nepieļautu nekādu dzimuma 

diskrimināciju.



Direktīva 2006/54 9. apsvērums

◼ Saskaņā ar pastāvīgo Tiesas judikatūru, lai 

novērtētu to, vai darba ņēmēji veic vienu un 

to pašu darbu ar vienādas vērtības darbu, 

būtu jānosaka, vai, ņemot vērā daudzus 

faktorus, tādus kā darba veids, kvalifikācija 

un darba apstākļi, darba ņēmējus var uzskatīt 

par tādiem, kas ir salīdzināmā situācijā.

EST spriedums 1976. gada 8. aprīlī, 

lieta Defrenne C-43/ 75
◼ 119. pantā aprakstīto atalgojumu vienlīdzības 

principu var izmantot nacionālās jurisdikcijās, un tas 

jāpiemēro nosakot sodu par diskrimināciju, kas izriet 

ne tikai no nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī no 

koplīgumiem

◼ Direktīva 75/117 precizē 119. panta materiālo 

tvērumu, bet neierobežo 119. panta tiešo ietekmi

◼ Nacionālajam likumdevējam nav ekskluzīva 

kompetence īstenot vienlīdzīgu atalgojumu



Līmeņa kāpināšana: Starjakob C-

417/13
◼ Tiesa norāda (46. punkts):

Tomēr, ņemot vērā iedibināto judikatūru, ja ir konstatēta ar 

ES tiesību aktiem pretrunā esoša diskriminācija, un nav 

īstenoti vienlīdzīgu attieksmi atjaunojoši pasākumi, 

vienlīdzības principa ievērošanu var nodrošināt tikai 

piešķirot nelabvēlīgajā grupā esošajām personām tādās 

pašas priekšrocības, kādas ir labvēlīgajā kategorijā 

esošajām personām, un, tā kā netiek pareizi piemēroti ES 

tiesību akti, šāda darbība ir vienīgais pieejamais atsauces 

punkts.
Sk.: Jonkman C-231/06;Cresco Investigation C-193/17;Egenberger C-

414/16;Milkova C-406/15

EST spriedums 1989. gada 17. oktobrī, 

lieta C-109/ 88
- Koplīgumā paredzētas algu kategorijas

- Darba devējs vai palielināt pakāpi kā iemeslu 

minot:

- elastību; 

- - profesionālo apmācību; 

- - stāžu.

❑ Vīrieši saņem par vidēji 6,85% lielāku algu

❑ Nav informācijas par to, kā šie noteikumi ir 

īstenoti



Danfoss
◼ Atalgojuma sistēma, kurai raksturīgs pārskatāmības 

trūkums, kā rezultātā sievietes saņem vidēji zemāku 
algu, ir uzskatāma par diskriminējošu

◼ Pārskatāmības trūkums liedz iespēju iegūt pierādījumus

◼ Darba devējam ir pienākums pierādīt, ka tā rīcība nav 
diskriminējoša 

◼ Jāpaskaidro, kā tika piemēroti pamatojumi:

❑ Objektīvi

❑ Nediskriminējoši

❑ Samērīgi

Danfoss 

❑ Elastība 

❑ Ja tā attiecas uz kvalitātes vērtējumu, kas nav 

labvēlīgs sievietēm, tā ir netaisnīga

❑ Ja tā attiecas uz laika grafiku un darba vietu 

pielāgojamību: 

◼ darba devējam papildus jāpamato

❑ Pienesums, ko tā sniedz darba ņēmēja konkrētajā 

darbā



Danfoss

◼ Profesionāla apmācība 

◼ Var sniegt vērtību, ja darba devējs nosaka,

ka noteikta apmācība piešķir noteiktu vērtību

darba ņēmēja pienākumu izpildei.

EST spriedums 1993. gada 27. oktobrī, 

Enderby C-127/ 92

◼ Atalgojuma atšķirības starp diviem darbiem,
kas ir salīdzināmi attiecībā uz algas līmeni un
klasifikāciju sabiedrības veselības aprūpes
koplīgumā:

❑ Logopēde (sieviete)
❑ Farmaceits (vīrietis)

◼ Acīmredzama diskriminācija, balstoties uz
statistiku par vīriešu un sieviešu daudzumu
katrā darba kategorijā, ņemot vērā, ka tās ir
līdzvērtīgas



Enderby – sarunas par koplīgumu

◼ Darba devējam jāsniedz objektīvi iemesli, kas

pamato atalgojuma atšķirību

◼ Fakts, ka tas ir sarunu par koplīgumu

rezultāts, nav pamatojums, jo koplīgumos ir

jāievēro vienlīdzīgas attieksmes princips

◼ Fakts, ka katrā sarunu procesā netika ņemti

vērā diskriminējoši apsvērumi, arī nav

pamatojums

Enderby – saspīlējums darba tirgū

◼ Nevar pieņemt, ka nepietiekamais 

profesionāļu skaits pamato to augsto tirgus 

vērtību

◼ Darba devējam ir pienākums pierādīt, ka

tiešām pastāv darba tirgus spiediens, un

tiesai katrā atsevišķajā gadījumā ir jāvērtē tā

ietekmes samērīgums



EST spriedums 2001. gada 26. jūnijā, 

Brunnhofer C-381/99

◼ Prasītāja norāda, ka viņas kolēģis, kurš tika 

pieņemts tā paša līmeņa darbā 1 gadu pēc 

viņas, saņem lielāku piemaksu, par ko 

vienojās stājoties darbā.

◼ Viņa tika atlaista pēc 4 gadiem, par iemeslu 

minot problēmas, kas radās vēl pirms kolēģis 

vīrietis tika pieņemts darbā

◼ Banka atsaucas uz prasītājas darba kvalitāti

Brunnhofer

◼ Banka nevar atsaukties uz prasītājas darba kvalitāti 
vai aspektiem, kas saistīti ar darba līguma izpildi, lai 
pamatotu nevienlīdzīga atalgojumu noteikšanu 
noalgošanas brīdī

◼ Fakts, ka kāds tiek pieņemts darbā tajā pašā 
klasifikācijas līmenī, ir nepietiekams, lai noteiktu, ka 
abi darbinieki veic salīdzināmu darbu.

◼ Aspektus, kas nav apskatīti koplīgumā, var ņemt 
vērā, ja tie ir objektīvi, nediskriminējoši un samērīgi



Brunnhofer §43

◼ Salīdzināmu situāciju definīcijas:

Pārbaude: vai ir iespējams uzskatīt, ka šīs

personas atrodas salīdzināmā situācijā,

ņemot vērā dažādus faktorus, piemēram,

darba veidu, tam nepieciešamo apmācību un

darba apstākļus

EST spriedums 1986. gada 1. jūlijā, Gisela 

Rummler C-237/85

◼ Klasifikācijas sistēma, kas balstīta uz fizisko piepūli, 

ņemot vērā muskuļu nogurumu un fizisko noslodzi

◼ Faktori, kas nosaka darba vērtību saistībā ar viena 

dzimuma darbinieku vidējiem darba rezultātiem un 

ārpus vispārēja konteksta, veido diskrimināciju 

dzimuma dēļ

◼ Lai novērtētu darbu, klasifikācijas sistēmās jāiekļauj 

faktori, kas atspoguļo abu dzimumu darbinieku labās 

īpašības katrā no līmeņiem



Lawrence, 2002. gada 17. septembris, C-

320/00
◼ Balstoties uz pētījumu par nodarbinātības novērtējumu, Lordu palāta 

lēma, ka Prasītājas darbs ir salīdzināms ar kolēģu vīriešu, kuri bija 

dārznieki, darbu...

◼ Pašvaldības dome šo funkciju veikšanai piesaistīja trīs dažādus 

ārējos uzņēmumus, kas atkārtoti pieņēma darbā dažas no šīm 

sievietēm, noalgoja citas un samazināja viņu algas.

◼ Prasītājas uzsāka procesu, prasot saņemt tādu pašu atalgojumu kā 

kolēģi vīrieši, kurus joprojām algoja Dome un kuru darbs tika 

uzskatīts par salīdzināmu.

◼ Vienlīdzīga atalgojuma princips var attiekties uz situācijām ar 

vairākiem darba devējiem, piemēram, ja ir koplīgums, bet tās 

jāpārvalda vienotā veidā, lai nodrošinātu, ka pastāv kāda iestāde, 

kas ir atbildīga par algu apjomu, to nevienlīdzību un spēj atjaunot 

vienlīdzīgu attieksmi. Ja tā nav, situācija nav salīdzināma atbilstoši 

141. pantā noteiktajam.

Piemērošana

Piemēri



“Vienlīdzīgs atalgojums par darbu ar 

salīdzināmu vērtību: definīcija” 

Francijas Darba kodeksa L. 3221 - 4 pants

❑ Par līdzvērtīgiem tiek uzskatīti darbi, kuriem 

nepieciešamas salīdzināmas profesionālās 

zināšanas, pieredzē iegūtas prasmes, atbildība 

un fiziskā vai psiholoģiskā noslodze. (1972) 

Mērķis ir pārvarēt profesionālas segregācijas 

problēmas. 

Konkrēts gadījums

B. kundze 

Cass. Soc., 2010. gada 6. jūlijs

Personāla vadītājs un juridiskā dienesta 

priekšnieks

PRET

Finanšu, tirdzniecības un informācijas 

sistēmas direktoriem



B. kundze 

Sievietēm raksturīgu darbu līdzvērtība 

Ārpus nosaukuma un tirgus: 

Darba satura analīze

B. kundze

Ārpus “tirgus vērtības” vai "nosaukuma”

Hierarhiskā pakāpe (direktoru līmenis)

Klasifikācija

Atbildība (vadības komitejas)

Nozīmība (vairāku stratēģisko funkciju apkopojums)

Veiktspēja

Izglītības līmenis

Pieredze

Stāžs

Pienesums darba vienībā 

Stress



Koplīgumi - Francijas piemērs

◼ 2004. gada starparodu koplīgums nosaka 

pārrunas par dzimuma atalgojuma atšķirību

◼ Nav metodikas

◼ Ekspertiem un dalībniekiem nav juridiskās 

izglītības

◼ Ekspertu nošķirtība

◼ Nepieciešamība veidot kopējo analīzi

5 sieviešu un vīriešu darbi

◼ Piemēram: 

❑ Aprūpes un tehniskā vadība slimnīcā;

❑ Palīgs un apkopes tehniķis; 

❑ IT inženieris un tirdzniecības pārstāvis.



Vīriešu darbi: 

❑ Spēcīga profesionālā kultūra; 

❑ Precīzs darba apraksts; 

❑ Būtiski tehniskie aspekti;

❑ Skaidra organizatoriskā loma; 

❑ Zināms karjeras ceļš; 

❑ Tehniskā leģitimitāte; 

❑ Spēcīgs arodbiedrību vērtību atbalsts...

Sieviešu darbi: 

❑ Viens nosaukums, atšķirīgs saturs (piem., 

administratīvā asistente); 

❑ Neskaidra definīcija, neprecīzs darba 

apraksts; 

❑ Personalizētāks saturs; 

❑ Neredzamas un nenoteiktas prasmes;

❑ Palīdzes darbs (ar pacientiem, neaizsargātiem 

cilvēkiem, vadību, kolēģiem...) 

❑ Pastāv kļūmīgs uzskats, ka prasmes ir 

netehniskas...



Dzimumu aizspriedumi darba novērtēšanas kritērijos.

Darbu apvienošanas definīcija:

Spēja veikt vairākus atšķirīgus darbus 

(vīriešu darbi) 

PRET

Daudzveidīgas lomas un prasības viena 

darba ietvaros (sieviešu darbi).

Saskarsmes prasmju profesionālā 

vērtība

Cilvēcīgu problēmu atrisināšana (krīze 

saziņā ar pacientu vai klientu) ir ne tikai 

laba saskarsme, bet arī tehniska prasme. 



Pienākumi:

Vērtīgi pienākumi, par kuriem pienākas 

atalgojums, nav tikai ar finansiālu vai 

ekonomisku raksturu

Kāda vērtība piemīt pienākumiem, kas saistīti 

ar cilvēkiem, konfidencialitāti, saziņu...

Darbības pienesums darba vienībā

Darba apstākļiem piešķirtā vērtība:

Jāņem vērā:

◼ Emocionālā nasta; 

◼ Darba cilvēcīgā vide ... 

nevis tikai jāpiešķir vērtība 
industriāla darba kontekstā. 
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