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Kas ir darba un ģimenes dzīves saskaņošana?
Dažkārt visa ir par daudz. Pat biežāk nekā “dažkārt”, jo mūsdienu modelis, kā tikt ar 
sevi galā, patiesībā ietekmē visus. Un ietekmē vienmēr, neatkarīgi no dzīves un dar-
bavietas vai sociālā statusa.

Mums visiem ir it kā viena dzīve, bet patiesībā to ir vairāk: tuvākā ģimene, darbs, 
radinieki, varbūt arī ģimenes locekļi, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe. Taču dien-
naktī ir tikai 24 stundas jeb daudzmaz pietiekami vienas dzīves dzīvošanai. 

Kā? Kā? Kā? 

Kā nodzīvot savu vienu dzīvi tā, lai tajā ietilptu arī visas pārējās dzīves? 

Kā tikt galā ar modernās pasaules izaicinājumiem un vienlaikus atrast laiku arī 
pašam sev? 

Kā tik galā ar sabiedrības gaidām un praktiskās dzīves neizbēgamībām tā, lai tava 
viena dzīve nesaplīstu tūkstoš gabaliņos? 

Kā atrast laiku atpūtai, lai atbrīvotos uzkrātās spriedzes, ja visas 24 stundas pazūd 
kaut kur citur? 

Eiropas gudrākās galvas uz šiem jautājumiem ir meklējušas atbildes un ir arī sāku-
šas tās atrast. Šī procesa oficiālais nosaukums ir “darba un ģimenes dzīves saska-
ņošana”, un, lai gan pirmajā brīdī šie vārdi var skanēt deklaratīvi, darba un ģimenes 
dzīves saskaņošana ir aizvien labāk strādājoša sistēma, kas nevienam neļauj iekļūt 
dzīves zobratos. 

Viens par visiem, visi par vienu
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Mēs savās atsevišķajās dzīvēs esam atsevišķi, savukārt sabiedriskajā dzīvē esam 
kopā. Un, jo labākā līdzsvarā ir tava ģimenes un profesionālā dzīve, jo efektīvāka ir 
sabiedrība kopumā. Vienādojums, kas šķiet vienkāršs un pats par sevi saprotams, 
bet jo būtiskāks mums visiem. 

Darba un ģimenes līdzsvars nozīmē, ka starp šīm divām būtiskajām dzīves sfērām 
nav pretrunīgu prasību un konfliktu. Ģimenei jāsaņem pietiekama uzmanība, neat-
karīgi no darba pienākumiem, un otrādi. Līdzsvarotai darba un ģimenes dzīvei ir 
daudz principiālāka ietekme uz mums, nekā diemžēl pārāk bieži spējam novērtēt: 
gan garīgā, gan fiziskā veselība ir tieši atkarīga no tā, vai un kā mēs spējam sinhro-
nizēt visas savas dzīves šķautnes. 

Palīdzība ir tuvāk, nekā varētu domāt
Mūsdienu pasaulē nevienam nav jābūt vienam ar savām raizēm. Cilvēki un viņu 
problēmas, protams, ir atšķirīgi – kādam darba ir pāri galvai, kāds ir spiests strā-
dāt vairākos darbos, cita ģimenē kādam cilvēkam nepieciešama īpaša aprūpe, vēl 
kādam ir grūti atrast laiku bērniem un sev. 

Bet arī šīm raizēm ir kaut kas kopīgs: tās nezina ne dzimumu, ne vecuma atšķirības, 
kā arī var skart ikvienu. Diemžēl pārāk bieži tieši tad, kad tās vismazāk gaidām.

Ardievu, viduslaiki

Vēl pavisam nesen cilvēki ar savām problēmām gribot negribot palika vieni. Spēkā 
bija princips “katrs pats savas laimes kalējs” un tam, kurš žurku skrējienā atpalika, 
bija pašam jāskatās, kā tikt galā.

Taču mūsdienās Eiropas sabiedrībām ir pienākums palīdzēt cilvēkam. Šis pienākums 
nav tukša deklarācija, bet likums, kurš Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāpilda. 

Daudzi nezina, ka sabiedrībai ir pienākums palīdzēt cilvēkam saskaņot darba un 
ģimenes dzīvi. Sabiedrība esi tu pats, tavi ģimenes locekļi, tavs priekšnieks un kolēģi, 
tava vietējā pašvaldība un valsts tiesiskā aizsardzība. Tādēļ ir svarīgi saprast, kādas ir 
tavas tiesības un kādus pakalpojumus sabiedrībai ir tev jāsniedz, saskaņojot darba 
un ģimenes dzīvi. 
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Trīs lietas, kas tev jāzina tagad un uzreiz
Runā

Ja tev ir problēmas, organizējot darba un ģimenes dzīvi, ir jāprasa palīdzība. Raizes un 
problēmas var būt atšķirīgas, bet ikvienam ir vienādas tiesības meklēt tām risinājumus. 

Pārdomā, kas tavā dzīvē sagādā vislielākās problēmas un runā par to. Runā ar saviem 
ģimenes locekļiem. Runā ar tuviniekiem. Runā ar draugiem. Runā ar darba devēju. 
Runā ar kolēģiem. Runā ar vietējo pašvaldību. 

Ja problēma ir liela, tev ir paredzēta palīdzība. Vietējai pašvaldībai ir pienākums tevi kon-
sultēt un informēt par iespējamo atbalstu. Darba devējam ir pienākums nākt tev pretim 
krīzes situācijā. Bērnudārzam ir tev jāpalīdz pat tad, ja tavam bērnam tur nav vietas. 

Ja sabiedrība ir palīdzību paredzējusi, tā ir jāpieņem. Vissvarīgākais ir runāt – kā 
zināms, dalītas bēdas ir pusbēdas. 

Zini savas tiesības

Tev nav jāzina savas tiesības, bet tas nenozīmē, ka tās uz tevi neattiecas. Iepazīsties 
ar savām tiesībām, tajā tev atkal palīdzēs runāšana – sazinies ar profesionāļiem un 
izpēti, kādi atbalsta pasākumi tev ir paredzēti darba vai ģimenes dzīves saskaņoša-
nai. Tu brīnīsies, cik patiesībā vienkārša var būt kādas sīkas, bet tev šķietami nepār-
varamas problēmas atrisināšana.

Savu tiesību pārzināšana var būt jau pirmais solis kritiskas problēmas pārvarēšanā.

Uzticies sabiedrībai, bet domā līdzi arī pats

Pamatīgi un strādājoši atbalsta pasākumi ir labs atbalsts darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanai. Runāšana par problēmām un savu tiesību pārzināšana padara tavu dzīvi 
vienkāršāku un dažkārt vienkārši iespējamu – daudzās ģimenēs personiskās un pro-
fesionālās dzīves nesaskaņas ir izaugušas tik lielas, ka zem tām sāk pazust pati dzīve. 

No otras puses, ir svarīgi saprast, ka, risinot vienu problēmu, ir vienkārši radīt citu. 

Piemēram, darba pārtraukšana gan nav aizliegta, bet šāda lēmuma ilgtermiņa 
ietekme var būt postoša ģimenes attiecībām, nākotnē saņemamajai pensijai un tā 
tālāk. Apsverot jebkuru atbalsta pasākumu, ir jāpārdomā, kā to vissaprātīgāk piemē-
rot savas problēmas risināšanai. 
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Skatīt arī:
Ieteikumi tiem, kas kopj ģmenes locekļus 

Ieteikumi darba kolektīviem 

Ieteikumi darba devējiem 

Ieteikumi darba uzņēmējiem 

Ieteikumi vietējām pašvaldībām 

Ieteikumi skolām un bērnudārziem 

Ieteikumi politiķiem un politikas veidotājem 

Aiz lieliem vārdiem ir daudz praktisku iespēju
Kopš 2022. gada Eiropas Savienībā ir darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva, 
kuras mērķis ir palielināt sieviešu dalību darba tirgū, iedvesmot vīriešus izmantot 
ģimenes atvaļinājumu un elastīgas darba organizācijas iespējas, kā arī piedāvāt 
visiem iespēju saņemt atbalstu, lai rūpētos par radiniekiem, kuriem ir nepiecie-
šama aprūpe. 

Lieli vārdi, aiz kuriem slēpjas daudzas iespējas, kuru ietekme nav nemaz tik maza. 
Ir svarīgi šīs iespējas atrast, un to var izdarīt, runājot par savām raizēm, zinot savas 
tiesības un pašam domājot līdzi. 
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IETEIKUMI TIEM, KAS KOPJ ĢMENES LOCEKĻUS
Maziem bērniem un senioriem ir nepieciešama palīdzība un atbalsts no savas ģime-
nes. Ikvienu var piemeklēt smaga slimība vai nelaimes gadījums. Tas var nozīmēt, 
ka kāds no ģimenes locekļiem atsakās no savām mācībām vai algota darba, bet tam 
tā nav jābūt.

Zini, ka tev ir dažādas tiesības šī mērķa izpildei, lai tev nebūtu jāpārtrauc sava darba 
dzīve, lai rūpētos par ģimenes locekli.

Tev var pat būt tiesības uz papildu brīvdienām, lai rūpētos par tuvinieku. Ja ar to 
nepietiek, vari ar savu darba devēju apspriest, piemēram, īslaicīga bezalgas atvaļi-
nājuma vai elastīgākas darba organizācijas iespējas. Ir svarīgi zināt, ka tev nav jāpār-
trauc strādāt tādēļ, ka kādam no taviem ģimenes locekļiem ir nepieciešama aprūpe. 

Ja darba devējam prasi iespēju mainīt darba organizāciju vai saņemt bezalgas atvaļi-
nājumu vai nepilna laika darbu, lai pildītu ģimenes pienākumus, darba devējam tavi 
priekšlikumi ir jāapsver un jāpaskaidro tev, ja darba rakstura dēļ reorganizācija nav 
iespējama. Darba devējam ir arī jāpiedāvā citas alternatīvas – vislabāk ir risinājumus 
meklēt kopā. 

Zini, ka citi kolēģi nedrīkst tevi noniecināt tādēļ, ka, rūpējoties par ģimenes locek-
ļiem, piemēram, strādā nepilnu darba laiku. Tu tādēļ neesi mazāk vērtīgs darbinieks. 
Darba devēja uzdevums ir darbu organizēt tā, lai tavi uzdevumi būtu taisnīgi sadalīti 
starp citiem darbiniekiem par taisnīgu atalgojumu. 
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Ja darba devējs nepiekrīt tevi uzklausīt, vai arī viņa attieksme pret tevi ir sliktāka tikai 
tādēļ, ka tev ir ģimenes pienākumi, konkrētos apstākļos tā var būt diskriminācija. 
Padomu un palīdzību par diskriminācijas jautājumiem prasi Vienlīdzīgu iespēju tie-
sībsargam. 

Ir vērts arī apsvērt izmaiņu sava darba organizācijā ietekmi ilgstošā perspektīvā. Pie-
mēram, vai ir iespējams piesaistīt arī citus ģimenes locekļus, lai viena cilvēka slodze 
nebūtu pārāk liela un pārtraukums viņa darbā nebūtu pārāk ilgs? Vai ir iespējams 
atrast labāku risinājumu, sadarbojoties ar vietējo pašvaldību, lai slodze, rūpējoties 
par ģimenes locekli, būtu dalīta ar kopienu? Uz cik īsu laiku algas samazinājums, pie-
mēram, pagaidu nepilna laika darba vai bezalgas atvaļinājuma gadījumā ir saprātīgs 
un iespējams? Vai var sadalīt uzdevumu izpildi tā, lai ierobežojumi darba dzīvē būtu 
mazākie iespējamie?

Palīdzības lūgšana šādās situācijās rāda tavas rūpes un vēlmi atrast ilgtspējīgus risi-
nājumus, kas nevienam nav pārāk apgrūtinoši. Tava rūpēšanās par savu veselību 
patiesībā ir svarīga arī visiem taviem tuviniekiem. 

Tev nav jābūt ideālam. Patiesībā neviens nespēj ļoti labi tikt galā ar visu, pat tad, ja 
kādā sociālo mediju fotogrāfijā tā var šķist.
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IETEIKUMI DARBA KOLEKTĪVIEM
Darbā var gadīties tā, ka kāds komandas loceklis nespēj ieguldīt darba veikšanā tik 
daudz, kā pats vēlētos. Tam var būt gan priecīgāki, gan skumjāki iemesli, piemēram, 
kāds kļūst par vecāku vai viņam ir jārūpējas par ģimenes locekli, kurš ir smagi slims 
vai kuram nepieciešama palīdzība citu iemeslu dēļ. 

Ja kāds darba kolektīvā nespēj sniegt pilnas slodzes ieguldījumu darba veikšanā, tas 
var radīt nepatiku citos, kuriem tagad ir jāizdara viņa darbs. Ir svarīgi apzināties, ka 
katram cilvēkam ir tiesības un pienākums rūpēties par saviem ģimenes locekļiem, 
un dažkārt, lai to izdarītu, var būt nepieciešamas izmaiņas darba veikšanā. Ja šādas 
īslaicīgas izmaiņas darba izpildē ir iespējamas un tās nav pārāk liels slogs darba 
devējam, tad kolēģim ir tiesības uz šādām izmaiņām. Izmaiņas var būt, piemēram, 
nepilna laika darbs iepriekšējā pilna laika darba vietā, papildu (bezalgas) atvaļinā-
jums, elastīga darba organizācija vai atbalsts ģimenes locekļa aprūpē, piemēram, 
darba devēja piedāvāta bērnu aprūpe. 

Visi risinājumi ir atkarīgi no konkrētām darba devēja iespējām, bet tiem jābūt pie-
ejamiem uz vienādiem pamatiem. Piemēram, ja tēva vai mātes smagas saslimšanas 
gadījumā darba devējs piedāvā brīvas dienas, tad uz tām ir tiesības visiem darbinie-
kiem. Ceram, ka nevienam tas nebūs nepieciešams, bet, ja dzīvē tā gadās, tad šāda 
iespēja ļoti palīdz.

Kolektīvā neviens nedrīkst noniecināt darbinieku, kas izmanto darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanas iespējas. Jā, tas var izraisīt darba reorganizāciju, bet, tā kā 
nepieciešamība rūpēties par saviem ģimenes locekļiem tad, kad viņiem tas ir nepie-
ciešams visvairāk, var rasties ikvienam, tad ir prātīgi būt saprotošiem. Kolēģa noso-
dīšana par ģimenes pienākumu pildīšanu var būt diskriminācija, un tā ir aizliegta. 

Visieteicamākais ir darba kolektīvā vienoties par noteikumiem – kā un kam paziņo par 
savām vajadzībām saskaņot darbu un ģimenes dzīvi, kas tam seko un kā tiek izska-
tīti lēmumi. Ir arī labi iepriekš zināt, kā tiks pārkārtots visa kolektīva darbs, ja kādam 
negaidīti uz kādu laiku ir vai nu jāatsakās no darba, vai arī jāstrādā ar mazāku slodzi.

Garīgā veselība un labsajūta darbavietā ir atkarīga arī no tā, cik droši darbinieki 
jūtas, ja viņiem ir jāveic ne tikai darba pienākumi, bet arī ģimenes pienākumi. 

Par labu darba organizāciju atbild vadība. Vadības uzdevums ir arī organizēt darbu tā, 
lai darbinieks, kurš pilda ģimenes pienākumus, būtu pasargāts no sliktākas attieksmes.
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IETEIKUMI VIETĒJĀM PAŠVALDĪBĀM
Cilvēku labklājība tavā kopienā ir atkarīga no viņu apmierinātības ar dzīvi un viņu 
iespējām pašrealizēties. Daļa pašrealizācijas var būt saistīta ar strādāšanu. Darba 
vietas ir dabiska kopienas un tās darbības daļa.

Pašvaldībām jeb vietējām kopienām ir liela nozīme, palīdzot cilvēkiem gadījumos, 
kad ģimenes pienākumi ir ļoti lieli. Piemēram, pašvaldības var sniegt atbalstu ģime-
nēm ar maziem bērniem vai ģimenēm, kurās ir ģimenes loceklis, kuram nepiecie-
šama palīdzība invaliditātes, smagas slimības vai liela vecuma dēļ. 

Pašvaldību sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem ir liela nozīme dzimumu līdztie-
sības nodrošināšanā, jo mājas uzdevumus pārsvarā veic sievietes. Ja ar vietējās paš-
valdības pakalpojumiem samazina darbu apjomu, kas saistīti ar sieviešu ģimenes 
locekļu aprūpi, tad sievietēm ir daudz labākas iespējas iesaistīties darba tirgū vai 
sevi papildināt. 

Pašvaldība ir tuvu cilvēkiem. Tāpēc pašvaldība var piedāvāt arī dažādus pakalpo-
jumus pēc nepieciešamības. Katrai ģimenei, kas vēršas pašvaldībā ar lūgumu pēc 
palīdzības, būtu jāsaņem palīdzība pēc iespējas un nepieciešamības, kā arī rakstisks 
skaidrojums, kāpēc pašvaldības lēmums sniegt palīdzību bijis tieši tāds, kāds tas 
pieņemts, ņemot vērā apstākļus. 

Eiropā pašvaldības ir bijušas ļoti rūpīgas un progresīvas dažādu pakalpojumu snieg-
šanā, un COVID pandēmija parādīja, cik daudz jaunu un inovatīvu risinājumu bieži 
tika atrasti ļoti ātri. Tomēr vēl ir tāls ceļš ejams, lai samazinātu slogu galvenokārt 
sievietēm.

Labi risinājumi rodas sadarbojoties. Ar lielākajiem darba devējiem var apspriest 
visefektīvākos risinājumus tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešama palīdzība darba 
un ģimenes dzīves saskaņošanā.
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IETEIKUMI SKOLĀM UN BĒRNUDĀRZIEM
Izglītības iestādēm ir būtiska lomu dzimumu līdztiesības veicināšanā. Gan bērnu-
dārzos, gan skolās ir prātīgi uzmanīgi sekot, lai mājas darbu veikšana un arī telpu 
sakārtošana un tīrīšana tiktu līdzvērtīgi mācīta gan zēniem, gan meitenēm. Neviens 
labiekārtošanas vai mājsaimniecības darbs nav sieviešu vai vīriešu darbs. 

Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas mācīšana bieži nav mācību programmā. Tā 
kā šī ir dzīvei ļoti piesaistīta tēma, to ir vērts pieminēt dažādu mācību priekšmetu 
stundās. Cilvēku vienlīdzīgas iespējas un karjeras izglītība, piemēram, ir divas lielā-
kas tēmas, kas ir nesaraujami saistītas ar darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Bērnudārziem un skolām ir arī plašāka loma, atbalstot vecākus vai bērnu aprūpētā-
jus darba un ģimenes dzīves saskaņošanā. Ar maziem bērniem saistītas aktivitātes 
varētu ņemt vērā gan bērnu intereses, gan ģimenes vajadzības pelnīt iztiku bērnu 
interesēs. Tiem vecākiem, kuru darba laiks ir netradicionāls, nevajadzētu būt slik-
tākā situācijā. Egalitārā izglītība ņem vērā to bērnu īpašās vajadzības, kuriem jeb-
kāda iemesla dēļ ir mazāks atbalsts no mājām.

Skolēniem var rasties grūtības mācībās, jo viņi ir saistīti ar ģimenes pienākumiem. 
Izglītības iestādēm būtu jārēķinās, ka šādi pienākumi nav jauna cilvēka griba, ka 
viņiem jau ir sarežģīta situācija. Ja skolēns ir nelabvēlīgākā situācijā svarīgu ģimenes 
pienākumu dēļ, tā var būt diskriminācija.

Diskriminācija var būt arī tad, ja skola savu iespēju robežās neatbalsta tos jauniešus, 
kuri mācību laikā paši ir kļuvuši par vecākiem. 

Pedagogu, audzinātāju un citu izglītības iestāžu darbinieku darbs var būt ļoti 
saspringts, bet arī viņiem ir tiesības mainīt darba organizāciju atbilstoši viņu ģime-
nes pienākumiem. Vecākiem nav tiesību noniecināt skolotāju, kurš, piemēram, pirms 
svarīga eksāmena paliks mājās rūpēties par savu saslimušo bērnu. Skolas vadībai ir 
pienākums pasargāt darbiniekus no šādas noniecināšanas. Sīkāk ieskaties ieteiku-
mos ģimenes locekļu aprūpētājam. 
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IETEIKUMI POLITIĶIEM UN POLITIKAS VEIDOTĀJEM
Pieņemot jebkuru lēmumu, jāapsver arī lēmuma ietekme uz tiem cilvēkiem, kas pilda 
ģimenes pienākumus. Piemēram, nevar pieņemt, ka līdz šim piedāvāto bērnu aprūpi 
vienā naktī spētu pārņemt bērnu vecāki. Tāpat, piemēram, var būt problemātiski aiz-
vest senioriem paredzētos pakalpojumus tik ļoti tālu, lai transporta organizēšana 
sāktu laupīt senioru bērnu vērtīgo darba laiku. Ietekme uz ģimenes aprūpes slogu 
var rasties arī šķietami negaidītās vietās. Piemēram, nedrošs satiksmes mezgls var 
palielināt vecāku slodzi, vadājot bērnu uz skolu, savukārt droša un pārdomāta satik-
smes organizācija ļautu bērniem uz skolu vai bērnudārzu doties pašiem.

Politikas veidotāji var darīt ļoti daudz, lai atbalstītu ģimenes. Papildus tam, lai ar 
nepārdomātiem lēmumiem neradītu ģimenēm papildu aprūpes slogu, jādomā arī 
par vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem. Dzimumu līdztiesības 
panākšana ir ļoti atkarīga no politikas veidotāju lēmumiem. 
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