
Liepājas Universitātes 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanas pamatprincipi un to īstenošanas plāns 

2022–2027 

Apstiprinu
Zinātnes prorektore / rektora p. i. Ieva Ozola

27.12.2021.
Plāna izstrādes pamats ir šie dokumenti

 EK  dokuments:  Komisijas  paziņojums  Eiropas  Parlamentam,  Padomei,  Eiropas  ekonomikas  un  sociālo  lietu  komitejai  un  reģionu  komitejai
“Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam” (Pieejams (latviešu valodā): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152  )  

 Eiropas Dzimumu līdztiesības  institūts:   “Gender Equality  in Academia and Research” (Pieejams (angļu valodā): https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/toolkits/gear/what-gender-equality-plan-gep)

 “Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans” (Pieejams (angļu valodā):  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-
200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1) 

 MK  2018.  gada  4.  jūlija  rīkojums  Nr.  298  Par  Sieviešu  un  vīriešu  vienlīdzīgu  tiesību  un  iespēju  veicināšanas  plānu  2018.–2020.  gadam.
(https://likumi.lv/ta/id/300170-par-sieviesu-un-viriesu-vienlidzigu-tiesibu-un-iespeju-veicinasanas-planu-20182020-gadam)  

Pamatprincipi

 Liepājas  Universitāte  (turpmāk –  LiepU)  visās  tās  darbības  jomās  balstās  vienlīdzīgas  attieksmes  principā:  neatkarīgi  no
darbinieka un studenta dzimuma, dzimumidentitātes, etniskās izcelsmes, reliģiskās vai citas pārliecības, invaliditātes, seksuālās
orientācijas vai vecuma. 

 LiepU neatzīst nekāda veida diskrimināciju, tostarp diskrimināciju dzimuma ziņā. Cieņas un lojalitātes princips izriet no LiepU
pamatvērtībām  un  attīstības  mērķiem,  tas  tiek  ievērots,  izstrādājot  LiepU  normatīvos  dokumentus,  kā  arī  pārraugot  to
īstenošanu.

 Atbildība  par  vienlīdzīgas  attieksmes  principa  ievērošanu  ir  sadalīta  atbilstoši  LiepU  lēmumu  pieņemšanas  un  lēmumu
īstenošanas modelim, kas izstrādāts saskaņā ar LiepU Satversmi.

 Visi LiepU darbinieki un studenti atbilstoši katra kompetencei un atbildības līmenim piedalās dzimumu līdztiesības principu
ieviešanā, uzturēšanā un novērtēšanā.

 LiepU atzīst darbinieku un studentu vienlīdzīgas tiesības uz ģimenes dzīvi un bērnu audzināšanu.
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Liepājas Universitātes pašreizējās situācijas raksturojums

LiepU studenti tiek imatrikulēti un darbinieki tiek pieņemti darbā, ievērojot dzimumneitrālu politiku, taču dzimumu līdztiesības
jautājumi pētniecības,  mācību satura,  lēmumu pieņemšanas,  darba un privātās dzīves līdzsvara aspektā nav bijuši  īpaši akcentēti
LiepU stratēģiskajos dokumentos un no tiem izrietošajos normatīvajos dokumentos. 

Izsludinot  vakanci,  sludinājumā  netiek  norādīts  ne  dzimums,  ne  vecums.  LiepU  nolikumā  par  vēlēšanām  akadēmiskajos
amatos, kā arī sludinājumos par vispārējā personāla vakancēm ir norādītas tikai katram amatam nepieciešamās akadēmiskās un / vai
profesionālās  prasmes:  izglītība,  kvalifikācija,  iepriekšējā  pieredze.  Izvērtējot  pieteikumus,  vērtēšana  notiek  tikai  atbilstoši
publiskotajām prasībām. Pirms pārrunām ar pretendentiem darbinieki tiek informēti par jautājumiem, kuri nedrīkst tikt uzdoti (piem.,
vecums, bērnu skaits, ģimenes stāvoklis u. tml.).

Darbinieku darba samaksa ir atkarīga no atbildības līmeņa un tiek noteikta saskaņā ar Liepājas Universitātes darba samaksas
nolikumu. LiepU piešķir līdzvērtīgas un vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm ieņemt amatus (arī vadošus amatus),  kā arī
strādāt pētniecībā. Slodzes projektos tiek noteiktas, ņemot vērā projektā nepieciešamo kompetenci un darba apjomu, nevis dzimumu.

Slodzes  un  atalgojums  akadēmiskajam  personālam  tiek  noteiktas  atkarībā  no  studiju  kursam  nepieciešamā  kredītpunktu
apmēra, nevis dzimuma. Slodzes un atalgojums administrācijā tiek noteiktas amatam, nevis dzimumam. 

LiepU nav noteiktas dzimumu kvotas ne studijām (visu līmeņu studijām), ne akadēmiskajiem, administratīvajiem un vadības
amatiem, ne vēlētajās pārvaldības struktūrās (fakultāšu domes, institūtu zinātniskās padomes, Senāts, Satversmes sapulce u. c.). 

LiepU pašlaik vērojamā dzimumu disproporcija gan studiju virzienos, gan pētniecības nozaru grupās, gan vadības personālā
neizriet no universitātes iekšējās politikas, bet vērtējama Latvijas akadēmiskā un pētniecības darba samaksas un stereotipu kopīgo
tendenču kontekstā. 

IZM  publiskotajā  pārskatā  par  augstāko  izglītību  Latvijā  2020./2021.  akadēmiskajā  gadā  (2021:  21)  no  visiem  valstī
studējošajiem 57% ir sievietes, 43% – vīrieši, bet krasākās atšķirības redzamas tematiskajās grupās “Izglītība” (91% sievietes) un
“Veselības aprūpe un sociālā labklājība” (80% sievietes). Šīs tematiskās grupas tiek īstenotas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē,
kas ir lielākā LiepU fakultāte. 

Latvijā 2020./2021. akadēmiskajā gadā 55% no personām, kas ieņem akadēmisko amatu, ir  sievietes,  bet  dažādos amatos
vīriešu un sieviešu proporcija variējas: visvairāk sieviešu Latvijā ir lektora amatā (67%), bet vismazāk – profesora amatā (45%).
(2021: 23)
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Dzimumu līdztiesības pamatprincipu īstenošanas plāns

Nr. p. k. Darbības virziens Rīcība, pasākumi Atbildīgais Termiņš 
1. Diskriminācijas nepieļaušana, vienlīdzīgu iespēju, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana
1.1. LiepU stratēģisko un normatīvo 

dokumentu pilnveide, lai nodrošinātu 
normatīvo pamatu vienlīdzīgām iespējām 
studēt, strādāt un veidot karjeru atbilstoši 
katra zināšanām un spējām 

Dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju pieejas 
iestrāde Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā 

Senāts;
LiepU Padome

2022

LiepU normatīvo dokumentu audits dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju iekļaušanas 
kontekstā

KVS vadītājs 2022–2023 

LiepU normatīvo dokumentu izstrāde / pārstrāde / 
papildināšana, integrējot dzimumu līdztiesības 
aspektu

KVS vadītājs Pēc 
vajadzības

1.2. Darbinieku un studentu izglītošana par 
dzimumu līdztiesību, personas identitātes 
daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju 
īstenošanu

Daudzveidīgi un mērķauditorijai (studenti, pētnieki, 
mācībspēki, vispārējais personāls) atbilstoši 
informatīvi un izglītojoši pasākumi, kas informē par 
ES un Latvijas nostādnēm dzimumu līdztiesības 
jautājumos (lekcijas, vieslekcijas, diskusijas, dalība 
Latvijas un ES semināros, vebināros u. c.)

Fakultāšu dekāni Pastāvīgi

Nodarbības struktūrvienību vadītājiem, īpaši 
jaunajiem vadītājiem, diskriminācijas dažādo formu 
izprašanā un atpazīšanā

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa

Pastāvīgi

Mācības par taisnīgas, caurspīdīgas, dzimumneitrālas 
attieksmes ievērošanu tiem darbiniekiem, kuri 
piedalās akadēmiskā un vispārējā personāla atlasē un 
novērtēšanā

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa

Pēc 
vajadzības

Noteikts LiepU darbinieks, kas ir atbildīgs par 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanas pamatprincipu 
ievērošanu un plāna īstenošanu 

Rektors 2022.

1.3. Labvēlīgi apstākļi darba (studiju) un 
ģimenes dzīves saskaņošanai, atbalstot 
elastīgā un attālinātā darba (studiju) 
iespējas abu dzimumu personām

Elastīgā darba laika ieviešana (individuāls darba 
grafiks, uz rezultātu orientēts darbs, attālinātais darbs 
u. tml.) un materiāli tehniskais atbalsts

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa;
IT centrs

Pastāvīgi 

Izstrādātas vadlīnijas un LiepU dokumenti, kas balsta 
darba un privātās dzīves līdzsvarošanu un stresa 

Personāla un 
dokumentu 

2022–2023 
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mazināšanu pārvaldības daļa;
Senāts

Atbalsts vīriešiem aktīvākai bērna kopšanas 
atvaļinājuma, slimības pabalstu bērna saslimšanas 
gadījumā u. c. tēva iespēju izmantošanai (informācija,
labās prakses un pieredzes stāstu popularizēšana)

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa;
Sabiedrisko attiecību 
daļa

Pastāvīgi

1.4. Droša vide: seksuālā uzmākšanās un 
vardarbības nepieļaušana

Ētikas kodeksa pilnveide, pastiprinot dzimumu 
daudzveidības un iekļautības aspektus, kā arī visu 
veidu vardarbības nosodījumu

Ētikas komisija Pastāvīgi 

Ja nepieciešams, atbalsts seksuālas uzmākšanās 
(vardarbības) upuriem.

Psiholoģiskā atbalsta 
centrs

Pēc 
vajadzības

Darbinieku un studentu izglītošanas formu 
daudzveidība, lai veicinātu izpratni par dzimumu 
daudzveidību, seksistisku uzvedību, naida runu 
(lekcijas, diskusijas, informatīvi materiāli, video u. c.)

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa;
Sabiedrisko attiecību 
daļa

Pastāvīgi 

2. Dzimumu līdztiesības ievērošana studijās un pētniecībā
2.1. Dzimumu līdztiesības aspektu iekļaušana 

studiju saturā 
Palielināts studiju kursu skaits, kuros integrēta 
dzimumu līdztiesības tematika (atbilstoši studiju 
programmas specifikai)

Studiju virzienu 
vadītāji;
studiju programmu 
direktori

Pastāvīgi

Izstrādāti brīvās izvēles kursi un neformālās izglītības
kursi (programmas) par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem (dažādām mērķauditorijām)

Studiju daļa;
Mūžizglītības nodaļa

Pastāvīgi

2.2. Dzimumu stereotipu mazināšana saistībā 
ar profesijām, studiju virzieniem un 
pētniecības nozarēm

Reflektantu piesaistē akcentētas abu dzimumu 
vienlīdzīgas iespējas un karjera 

Sabiedrisko attiecību 
daļa

Pastāvīgi

LiepU reklāmas pasākumos, informatīvajos 
izdevumos u. c. nodrošināta abu dzimumu pārstāvju 
iekļaušana

Sabiedrisko attiecību 
daļa

Pastāvīgi
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Noteiktas nozaru grupas, kurās LiepU nav pietiekami 
pārstāvēts kāds no dzimumiem, identificēti cēloņi un 
izstrādāti priekšlikumi (plāns) dzimumu proporcijas 
uzlabošanai

Izpētes grupa 2022–2023 

2.3. Dzimumu disproporcijas mazināšana Sieviešu īpatsvara palielināšana dabas un 
inženierzinātņu programmās 

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa

Pastāvīgi 

Vīriešu īpatsvara palielināšana humanitāro, mākslas, 
pedagoģijas, sociālā darba un vadības zinātņu 
programmās
Vīriešu īpatsvara palielināšana administratīvajos 
amatos

3. Dzimumu līdztiesības nodrošināšana darba uzsākšanā, darba samaksas un karjeras attīstības jomā
3.1. Taisnīgas un caurspīdīgas darbā 

pieņemšanas un amatā paaugstināšanas 
sistēmas uzturēšana, nodrošinot karjeras 
attīstības iespējas neatkarīgi no dzimuma

Atbilstoši valsts normatīvajiem dokumentiem 
pārskatīti nolikumi par LiepU akadēmiskajiem 
amatiem, nosakot katram no tiem labi izprotamus 
izglītības, kvalifikācijas un darba pieredzes kritērijus

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa

Pēc 
vajadzības

Amatu konkursu sludinājumos lietota valoda, kas 
nepieļauj dzimumu diskrimināciju

Personāla un 
dokumentu 
pārvaldības daļa

Pastāvīgi

3.2. Tādas darba samaksas un materiālās 
stimulēšanas sistēmas nodrošināšana, kas 
paredz vienādus darba veikšanas 
nosacījumus un vienādu atalgojumu par 
vienādu paveiktā darba daudzumu un 
kvalitāti 

Pasākumi, lai pārskatītu un pilnveidotu no darbinieka 
dzimuma neatkarīgu atalgojuma, atlīdzības, algu un 
materiālās stimulēšanas sistēmu 

Finanšu un personāla 
direktors;
LiepU Padome

Pēc 
vajadzības

3.3. LiepU darbinieku darba samaksas 
analīze, lai identificētu un novērstu 
nevienlīdzīgas darba samaksas gadījumus

Vienlīdzīgas darba samaksas analīzes rezultāti un 
secinājumi iekļauti LiepU saimnieciskās un 
finansiālās darbības gada pārskatā

Finanšu un personāla 
direktors

Katru gadu
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