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◉ Kas ir darba un privātās dzīves līdzsvars?

◉ ES tiesiskā bāze (1992-2019)
○ Direktīva par maternitātes atvaļinājumu
○ Direktīva par vecāku atvaļinājumu
○ EST judikatūra

◉ Jaunā ES Direktīva 2019/1158 par darba un privātās dzīves 
līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem
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Darba un privātās dzīves līdzsvars

Ar ģimeni 
saistīts 
atvaļinājums

Aprūpes 
pakalpojumi

Elastīgs
Darba režīms

◉ Radās ar mērķi ļaut sievietēm, kurām ir 
aprūpes pienākumi, piedalīties darba 
tirgū

◉ Daļēji paplašināts, ietverot vīriešus, lai 
veicinātu vienlīdzīgu aprūpes pienākumu 
sadali starp vīriešiem un sievietēm

◉ Prioritārs instruments, lai īstenotu principu par 
vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm (2. pants 
un LES 3. panta 3. punkts)

◉ No Saskaņošanas politikas uz Darba un 
privātās dzīves līdzsvaru
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Maternitātes atvaļinājums

Vecāku atvaļinājums

Elastīgs darba režīms

Prombūtne no darba nepārvaramas 
varas apstākļu dēļ

Paternitātes 
atvaļinājums

Aprūpētāja 
atvaļinājums

>2022

>2022

Maternitātes
atvaļinājuma
Direktīva 92/85

Direktīva par 
darba un 
privātās 
dzīves 
līdzsvaru
2019/1158
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ES tiesiskā bāze par darba un privātās 
dzīves savienošanu

“

Lai būtu iespējams apvienot ģimenes dzīvi un darbu, ikvienam ir 
tiesības uz aizsardzību pret atlaišanu no darba saistībā ar 
maternitāti, kā arī tiesības uz apmaksātu maternitātes 
atvaļinājumu un uz bērna kopšanas atvaļinājumu pēc bērna 
piedzimšanas vai bērna adoptēšanas. (ES Pamattiesību hartas 
33. panta 2. punkts (2000)

6

5

6



Direktīva 92 /85 /EEK par materni tātes  atvaļinājumu

Aizsargā drošību un veselību  darbā strādājošām grūtniecēm, 
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, 
kas baro bērnu ar krūti

◉ Tiesības strādājošām mātēm pirms un/vai pēc dzemdībām saņemt 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst 14 nedēļas (8. 
pants).

◉ Tiesības uz «atbilstīgu» pabalstu (≥ slimības pabalstu), ko var sasaistīt ar 
iepriekšējo nodarbinātības periodu (11. pants) (skat. C-65/14, Rosselle)

◉ Īpaša aizsardzība, kas aizliedz atlaist no darba grūtniecības un pēcdzemdību 
atvaļinājuma laikā (10. pants)

◉ Tieši piemērojams (C-438/99, JiménezMelgar)

◉ Izņemot ārkārtas gadījumos nesaistīti ar grūtniecību. Piemēram, 
kolektīvās atlaišanas gadījumā (C-103/16, Porras Guisado)
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Direktīva 92 /85 /EEK par materni tātes  atvaļinājumu

◉ Īpaša aizsardzība pret mazāk labvēlīgu attieksmi (10. pants):
○ = dzimumu diskriminācija
○ Grūtniecību + atvaļinājumu nevar uzskaitīt pie aizsargātā perioda 

(C- 394/96, Brown) 
○ atvaļinājuma ilgums jāņem vērā karjeras virzības un darba stāža 

kontekstā (Lieta C-284/02, Sass; C-294/04, Sarkatzis Herrero)
○ aizliedz automātisku izslēgšanu no apmācības kursiem (C-592/12,

Napoli)
○ paplašināts, ietverot mākslīgās apaugļošanas gadījumus (C-

506/06, Mayr)

◉ Tiesīgas saglabāt tiesības, ko paredz darba līgums (11. pants (2)(a))(C-
411/96, Boyle)

◉ Neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantota surogātmāte (C-167/12, 
C.D; C-363/12, Z.)
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Direktīva par vecāku atvaļinājumu

Direktīva 2010/ 18/ES par pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu, ko 
noslēguši sociālie partneri (atsauc Direktīvu96/34/EK)

◉ Tiesības uz 4 mēnešu vecāku atvaļinājumu katram partnerim, lai rūpētos par 
bērnu vecumā līdz 8 gadiem (2. klauzula 1. punkts)

◉ Pat vairākaugļu grūtniecības gadījumos – skat. C-149/10, Chatzi

◉ Neapmaksāts – nav prasības apmaksāt atvaļinājumu

◉ Tiesības lūgt elastīgu darba režīmu pēc atgriešanās no vecāku 
atvaļinājuma (6. klauzula)

◉ Nav tiesību veikt darbu saskaņā ar fiksētu grafiku (C-366/18,
Ortiz  Mesonero)

◉ Tiesības uz prombūtni no darba nepārvaramas varas apstākļu 
dēļ (7. klauzula)
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Direktīva par vecāku atvaļinājumu

◉ Tiesības atgriezties tajā pašā vai līdzvērtīgā darbā pēc vecāku atvaļinājuma 
(Cl. 5(1))

◉ Tiesīgas saglabāt iegūtās tiesības / vai tiesības, kuras ir iegūšanas 
procesā, nemainīgas līdz vecāku atvaļinājuma beigām (5. klauzulas 2. 
punkts)
○ Piemēram, nedrīkst ietekmēt tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu (skat.

C-350/06and
C-520/06, Schultz-Hoff and Others; C-486/08, Land Tirol)

○ Bet nevar tikt uzskatītas par faktisko darba periodu, lai iegūtu 
jaunas tiesības (C-12/17, Dicu)

◉ Tiesības būs aizsargātam no atlaišanas un mazāk labvēlīgas 
attieksmes (5. klauzulas 4. punkts)
○ Īpaši svarīgs ES tiesību princips(C-116/08, Meerts)
○ nevar ietekmēt karjeras izaugsmi (C-174/16,H)
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Direktīva par vecāku atvaļinājumu: vīriešu loma 
un tēta kvota

‘…vīrieši būtu jāmudina uzņemties 
vienādu ģimenes pienākumu daļu’  

(Direktīvas par bērna kopšanas atvaļinājumu 
96/34 EK, preambulas 8. punkts)

‘… daudzās dalībvalstīs pamudinājums 
vīriešiem uzņemties līdzvērtīgu ģimenes 
pienākumu daļu nav devis pietiekamus 

rezultātus; tādējādi būtu jāveic vēl 
efektīvāki pasākumi, lai mudinātu 
vienlīdzīgāku ģimenes pienākumu 

sadali starp vīriešiem un 
sievietēm;(Direktīvas par vecāku 

atvaļinājuma 2010/18 EK 12. apsvēruma 
punkts)

◉ Tēta kvotas ieviešana, lai 
pamudinātu vīriešus 
izmantot vecāku 
atvaļinājumu

◉ Viens atvaļinājuma 
mēnesis nav 
nododams no viena 
vecāka otram
○ Ja tēvs neizmanto 

nenododamo 
mēnesi, māte to 
nevar izmantot
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Dzimumu vienlīdzības veicināšana ar darba un privātās 
dzīves līdzsvara pasākumiem

Darba un privātās dzīves līdzsvara politikas kā «sieviešu problēma»?

Tās dod iespēju piedalīties darba tirgū, bet var pastiprināt dzimumu 
stereotipos balstītus pieņēmumus par aprūpes pienākumiem / 
nevienlīdzīgu darba stilu

Vecā pieeja

◉ C-184/83, Hofmann:

"24. …[Maternitātes 
atvaļinājuma] direktīva nav 

veidota tā, lai risinātu jautājumus 
par ģimenes organizēšanu, vai 
izmainītu atbildības sadalījumu 

starp partneriem»

-Aprūpētāja pienākumu 
vienlīdzīgākas sadales 
veicināšana starp vīriešiem un 
sievietēm – Bērnu audzināšana 
kā vecāku ’kopīga atbildība’

-Liedzot vīriešiem izmantot 
aprūpētāja atvaļinājumu, var 
pastiprināt dzimumu stereotipus

Tagad 13

Abu vecāku pienākumu veicināšana cīņā pret 
dzimumu stereotipiem

◉ C-366/99, Griesmar

◉ C-476/99, Lommers

◉ C-104/09, Roca Alvarez:

’24. …strādājoša vīrieša un strādājošas sievietes, maza bērna tēva un 
mātes pozīcijas ir salīdzināmas attiecībā uz viņu iespējamām 

vajadzībām samazināt savu ikdienas darba laiku, lai rūpētos par savu 
bērnu.’

◉ C-222/14, Maistrellis
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Mātes (bioloģiskās) 
lomas veicināšana

Uzsvars uz dzimumā balstīto mātes lomas būtību un maternitātes 
atvaļinājuma aizsardzību EST judikatūrā

◉ Maternitātes atvaļinājums neattiecas uz gadījumiem, kad tiek 
izmantota surogātmāte (C-167/12, C.D; C-363/12,Z.)

◉ Pasākumi, kas saistīti ar grūtniecības bioloģisko norisi, nevar tikt 
attiecināti uz vīriešiem:
○ C-5/12, Betriu Montull
○ C-463/19, Syndicat CFTC

◉ Kādi ir riski, kavējot aprūpētāja atbildības pārdali starp 
vīriešiem un sievietēm?
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Jaunā Direktīva 
par darba un 
privātās dzīves 
līdzsvaru (2019)
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“

9. princips: Darba un privātās 
dzīves līdzsvars

«Vecākiem un personām ar aprūpes pienākumiem ir tiesības uz piemērotu 
atvaļinājumu, elastīgu darba režīmu un piekļuvi aprūpes pakalpojumiem. 

Sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīga piekļuve īpašajiem atvaļinājumiem, kas 
vajadzīgi aprūpes pienākumu pildīšanai, un viņus mudina šādus 

atvaļinājumus izmantot līdzsvaroti». (Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, 2017)
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No Saskaņošanas politikām līdz Darba un privātās dzīves 
līdzsvaram

• Atsauc 2008. 
gada 
priekšlikumu 
par jaunu 
maternitātes 
atvaļinājuma 
direktīvu

2015

•Eiropas Sociālo lietu 
pīlārs
•Komisijas 
priekšlikums par 
Darba un privātās 
dzīves līdzsvara 
direktīvu

2017

• Direktīva ES
2019/1158 par 
Darba un 
privātās dzīves 
līdzsvaru

2019
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Direktīva ES 2019/1158 par Darba un privātās dzīves līdzsvaru

19

Paternitātes 
atvaļinājums

10 dienas

apmaksāts (≥ darba 

nespējas pabalsts)

Vecāku 
atvaļinājums

Divi mēneši (no 

četriem) nav 

nododami

Aprūpētāja 
atvaļinājums
5 dienas gadā

Elastīgs darba 
režīms

Paplašināts, ietverot visus 
strādājošos vecākus un 
aprūpētājus (ar bērniem līdz 
8 gadu vecumam)

Paternitātes atvaļinājums

«Tēvs, vai – ja un ciktāl tas atzīts 
valsts tiesību aktos – līdzvērtīgs 

otrs vecāks ir tiesīgs uz 
atvaļinājumu no darba saistībā ar 

bērna piedzimšanu, lai nodrošinātu 
aprūpi»

◉ Ieviests ar Direktīvu2019/1158

◉ 10 dienas

◉ Apmaksāts (≥ darba nespējas 
pabalsts)

◉ Var būt atkarīgs no iepriekš
nostrādātā laika ≤6 mēneši (8.
panta 2. punkts)

◉ Tiesības uz paternitātes atvaļinājumu
piešķir neatkarīgi no darba ņēmēja
ģimenes stāvokļa vai civilstāvokļa

◉ Paplašināts, ietverot «līdzvērtīgu
otru vecāku» (contra: ECtHR,
Hallier et al v France,18.01.2018)
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Aprūpētāja atvaļinājums

«darba ņēmēja atvaļinājums, ko 
izmanto, lai personīgi aprūpētu vai 

atbalstītu piederīgo vai kādu 
personu, kura dzīvo vienā 

mājsaimniecībā ar darba ņēmēju 
un kurai nopietna medicīniska 
iemesla dēļ, kā noteikusi katra 

dalībvalsts, ir nepieciešama 
būtiska aprūpe vai atbalsts;»

◉ Ieviests ar Direktīvu 2019/1158

◉ 5 dienas gadā

◉ Neapmaksāts

◉ Tālāk par bērnu aprūpi: lai
vīriešiem un sievietēm dotu
iespēju uzņemties aprūpes
pienākumus ar lielākām
iespējām palikt darba tirgū (27.
apsvēruma punkts)

◉ Integrēt prombūtni no darba ar 
ģimeni saistītu nepārvaramas varas 
apstākļu dēļ

◉ ≠ tiesības uz aprūpi (Caracciolo di
Torella, 2017) 21

Vecāku atvaļinājums

◉ Tiesības uz 4 mēnešu ilgu vecāku 
atvaļinājumu katram vecākam, lai 
rūpētos par bērnu vecumā līdz 8 
gadiem

◉ Viens līdz divi nenododami 
mēneši (tā dēvētā «tēta kvota»)

◉ Atvaļinājuma nauda vai pabalsts 
par diviem nenododamajiem 
mēnešiem jāgarantē «pietiekamā
līmenī» (31. apsvēruma punkts) un 
tas «būtu jānosaka dalībvalstīm vai 
sociālajiem partneriem» (8. panta 
3. punkts)

◉ Tiesības lūgt izmantot vecāku 
atvaļinājumu elastīgos veidos.

‘Daudzās dalībvalstīs 
paternitātes atvaļinājums un 

vecāku atvaļinājums nav 
apmaksāti, tāpēc atvaļinājumus 
izmanto tikai nedaudzi tēvi.’ (11. 

apsvēruma punkts)

’…vairākums tēvu tiesības uz 
vecāku atvaļinājumu 

neizmanto vai arī lielu daļu 
savu atvaļinājuma tiesību 

nodod mātēm’  (20. 
apsvēruma punkts)
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Labi apmaksāts vecāku 
atvaļinājums (<66% no 
nopelnītā)

Apmaksāts vecāku 
atvaļinājums
(fiksēta summa vai
<66%)
Neapmaksāts vecāku 
atvaļinājums

Elastīgs darba režīms

◉ Šādas tiesības aprūpes nolūkā paplašinātas, ietverot visus
darba ņēmējus, kuriem ir bērni līdz 8 gadu vecumam (9. 
pants)
◉ Joprojām tās ir tikai «tiesības lūgt» elastīgu darba režīmu

◉ Darba devējam ir tikai pienākums paskaidrot 
atteikumu apmierināt šādu lūgumu vai atlikt šādu 
režīmu

◉ Uz elastīga darba režīma ilgumu var attiecināt 
saprātīgus ierobežojumus

◉ Var noteikt, ka tiesības lūgt elastīgu darba režīmu ir 
atkarīgas no iepriekš nostrādātā laika, kas nepārsniedz 
6 mēnešus.
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Secinājumi 

Par

◉ Visaptveroša pieeja darba un 
privātās dzīves līdzsvaram

◉ Paternitātes un Aprūpētāja
atvaļinājumu ieviešana ES 
līmenī

◉ «Otra līdzvērtīga vecāka» un 
daļēja LGBTI+ ģimeņu atzīšana

◉ Plašāks tvērums (‘darba 
ņēmēja’ hibrīda jēdziens)

Pret

◉ Mazāk ambiciozs nekā 
sākotnējais Komisijas 
priekšlikums

◉ Lielākā daļa pasākumu 
(vecāku atvaļinājums!) ir 
neapmaksāti

◉ Ierobežota iekļaušana –
nevienlīdzīga piekļuve darba un 
privātās dzīves līdzsvara 
pasākumiem?

◉ Kā paliek ar Maternitātes 
direktīvu?

25

Nevienlīdzīga piekļuve darba un privātās 
dzīves līdzsvara pasākumiem?

◉ Lielas atšķirības rādītājos 
par neatbilstību prasībām, 
lai pretendētu uz 
atvaļinājumu atkarībā no 
vecuma grupas, izglītības 
līmeņa, profesijas un 
nozares.

◉ Pašnodarbinātajiem, zemāk 
kvalificētiem darbiniekiem un 
fiziskā darba darītājiem ir 
mazākas izredzes atbilst 
prasībām, lai pretendētu 

◉ COVID-19 pandēmija varētu būt 
palielinājusi nevienlīdzību un lielās 
atšķirības piekļuvei attālinātam 
darbam un citiem elastīgiem darba 

10- 12%

26

Tik daudz strādājošu vīriešu un sieviešu 
2016. gadā Eiropas Savienībā nevarēja 
pretendēt uz vecāku pabalstu (Eiropas

Dzimumu vienlīdzības institūts, 2020)
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Maternitātes atvaļinājums

Vecāku atvaļinājums

Elastīgs darba režīms

Prombūtne no darba nepārvaramas varas 
apstākļu dēļ

Paternitātes atvaļinājums

Aprūpētāja atvaļinājums

>2022

>2022

Maternitātes
Direktīva 92/85

Direktīva par 
darba un 
privātās 
dzīves 
līdzsvaru 
2019/1158

Jautājumi?

Elisa Kjieregato (Elisa Chieregato)

Zinātniskā līdzstrādniece, Frankfurtes Gētes universitāte; doktora grāda kandidāte ES 
darba tiesībās un dzimumu vienlīdzībā, Veronas Universitāte

Kontaktinformācija saziņai: 

chieregato@jur.uni- frankfurt.de

elisa.chieregato@univr.it

Paldies!
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