Eiropas Kopienas Iniciatīvas
EQUAL projekts
„PROFESIJU

SEGREGĀCIJAS CĒLOŅU MAZINĀŠANA”

VEICINOŠIE UN KAVĒJOŠIE FAKTORI
SIEVIEŠU IESAISTĒ UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
INŽENIERTEHNISKAJĀS NOZARĒS LATVIJĀ
PĒTĪJUMS

Latvija 2006/2007

Autors: Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL
programmas ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība. Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Tehnoloģiju attīstības
forums”

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

Kopsavilkums
Latvijā, līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs, novērojama situācija, ka sieviešu
- uzņēmēju skaits salīdzinot ar vīriešu uzņēmēju skaitu ir mazs. Īpaši šāda
disproporcija ir vērojama inženiertehniskajā sfērā. Šāda situācija ir vēsturiski
izveidojusies, bet mūsdienu apstākļiem šķiet nepiemērota.
Pētījuma mērķis ir noteikt veicinošos un kavējošos faktorus sieviešu iesaistei
uzņēmējdarbībā perspektīvajās, inženiertehniskajās, nozarēs – galvenokārt
informācijas tehnoloģiju (IT), elektrotehnikas un elektronikas (E&E) un mašīnbūves
un metālapstrādes (M&M) nozarēs.
Pētījuma gaitā tika īstenoti sekojoši uzdevumi: veikta esošās situācijas izpēte šajā
jomā; veikta sieviešu uzņēmēju un speciālistu aptauja; sagatavoti secinājumi par
sieviešu uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem inženiertehniskajās jomās.
Pašreizējās situācijas analīzē tika veikta likumdošanas izpēte ar mērķi izanalizēt
tiesisko regulējumu, noskaidrojot vai tiesiskās normas nesatur diskriminējošus
elementus. Tika izvērtēti gan Latvijas, gan ārvalstu pētījumi, kas bija pieejami
pētījuma veikšanas brīdī. Pētījumu izvērtēšana veikta ar mērķi apzināt šajos
pētījumos identificētos uzņēmējdarbību ietekmējošos faktorus un noskaidrot
būtiskākās problēmas. Pētījumā ir apkopoti un analizēti arī Latvijā publiski
pieejamie statistiskie dati, kas atspoguļo situāciju dzimuma griezumā.
Pētījuma ietvaros tika veikta aptauja, kur tika intervētas sievietes – uzņēmējas,
kas darbojas mašīnbūves un metālapstrādes, informācijas komunikāciju tehnoloģiju
un elektronikas, dabaszinātņu un elektrotehnikas rūpniecības nozarēs, speciālistes,
kas strādā kā algoti darbinieki minētajās nozarēs, uzņēmējdarbības uzsākšanas
atbalsta saņēmējas, kas uzņēmējdarbību uzsākušas un plāno uzsākt minētajās
sfērās, kā arī uzņēmējas, kuras atbilstoši sabiedrības tradicionālajam viedoklim
atbilst sievišķīgajām nozarēm, t.i., skaistumkopšana, izglītība, medicīna, modes
rūpniecība, pārtikas ražošana. Aptaujas laikā tika iegūta informācija par
respondentu personisko pieredzi uzņēmējdarbībā. Tika iegūta informācija par
pozitīvajiem aspektiem un problēmām ar ko saskārās sievietes – uzņēmējas
uzsākot uzņēmējdarbību, kā arī sieviešu – speciālistu, kas varētu pretendēt uz
uzņēmējas statusu, viedokli par faktoriem, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu
uzsākt uzņēmējdarbību inženiertehniskajā sfērā. Tika noskaidrots arī viedoklis par
iepriekš identificētajiem kavējošajiem un veicinošajiem faktoriem.
Aptaujas rezultāti tika analizēti un pētījuma noslēgumā izdarīti secinājumi. Kā
būtisks sieviešu uzņēmējdarbību kavējošs faktors tika identificēts ģimenes atbalsta
trūkums un līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē. Būtisks kavējošs faktors ir arī
sievietēm raksturīgā vēlme izvairīties no riska. Papildus minētajiem faktoriem
inženiertehnisko jomu pārstāves norādīja, ka uzņēmējdarbību kavējošs faktors ir
vājā bērnu aprūpes sistēma un neatbilstoša sociālā sistēma, kā arī fakts, ka
inženiertehniskajā jomā uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs” vai
dzimumus ignorējoša, tādējādi sievietēm mazinās pieeja dažādiem sadarbības
tīkliem. Uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta saņēmējas jeb „jaunās” uzņēmējas
inženiertehniskajā sfērā norādīja, ka uzsākot uzņēmējdarbību trūka zināšanas par
grāmatvedības jautājumiem, ka kavējošs faktors ir uzņēmējdarbības uzsākšanai
nepieciešamā finansējuma nepieejamība, kā arī zemais pašnovērtējums. Savukārt
kā veicinošus faktorus visi respondenti atzina: pieejamās konsultācijas, kas
iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību; līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē; vēlme būt
neatkarīgai; iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus; plašs sociālo un privāto
atbalstītāju loks.
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1. Ievads
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistē uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā” tika veikts Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL
projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros. Pētījums palīdz
sasniegt projektā izvirzīto mērķi - veicināt sieviešu uzņēmēju darbošanos
tehniskajās nozarēs, noskaidrojot faktorus, kuri ietekmē sieviešu uzņēmējdarbību
inženiertehniskajās jomās. Latvijā dzimumlīdztiesība tiek garantēta ar Latvijas
likumdošanas, starptautisko un Eiropas normatīvo dokumentu palīdzību, tomēr
reālajā dzīvē joprojām novērojams zems sieviešu īpatsvars uzņēmēju vidū.
Pētījums identificē faktorus, kas kavē sieviešu aktīvu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā,
kā arī faktorus, kas veicinātu sieviešu īpatsvara palielināšanu uzņēmēju vidū īpaši
inženiertehniskajās jomās.

Pētījuma mērķi, uzdevumi un principi

1.1.

Mērķis – noteikt veicinošos un kavējošos faktorus sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
perspektīvajās, inženiertehniskajās, nozarēs – galvenokārt informācijas tehnoloģiju
(IT), elektrotehnikas un elektronikas (E&E) un mašīnbūves un metālapstrādes
(M&M) nozarēs.
Uzdevumi:
1. veikt esošās situācijas izpēti par sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā IT, E&E,
M&M jomās;
2. veikt intervijas par kavējošiem un veicinošiem faktoriem sieviešu iesaistei
uzņēmējdarbībā IT, E&E un M&M jomās;
3. sagatavot secinājumus par sieviešu uzņēmējdarbību ietekmējošiem
faktoriem.

1.2. Pētījuma veikšanas metodika un instrumentārijs

1.2.1.Sekundāro datu ieguves un analīzes metodika
Pētījumu izpētes veikšanai sākotnēji tika noteikti pētījumu atlases principi:
•
•
•
•

Pētījumi par sieviešu uzņēmējdarbību Latvijā un pasaulē;
Pētījumi par uzņēmējdarbību perspektīvajās nozarēs pasaulē, t.i., IKT,
mašīnbūve un metālapstrāde, elektronika un elektrotehnika;
Pētījumi par kavējošajiem un veicinošajiem faktoriem uzņēmējdarbībai
Latvijā un pasaulē;
Pētījumi par uzņēmējdarbību Latvijā.

Pētījumu atlase tika veikta izmantojot Interneta meklētāju, kā arī sarunas ar citiem
pētījumā iesaistītajiem speciālistiem. Pēc plaša pētījuma klāsta atlases, informācija
par šiem pētījumiem tika apkopota speciāli izveidotā tabulā, kas sniedza
informāciju par katra pētījuma nosaukumu, autoriem, pētījuma veikšanas laiku,
saturu un būtisko šī pētījuma kontekstā. Balstoties uz šo materiālu tika veikta
atkārtota atlase, izvēloties šajā materiālā izmantotos pētījumus. Izanalizētie
pētījumi veidoja pamata bāzi sākotnējiem pieņēmumiem par kavējošajiem un
veicinošajiem faktoriem, kas tika izmantoti izstrādājot aptaujas jautājumus.
Vienlaicīgi ar pētījumu noteikšanu, tika veikta dzimumu līdztiesību uzņēmējdarbībā
raksturojošo publiski pieejamo sekundāro datu avotu identificēšana un datu
analīze.
Sākotnēji pētījuma vajadzībām tika noteikti atbilstoši datu avoti, kas nodrošinātu
pētījuma mērķu sasniegšanu un sniegtu datus par dzimumu līdztiesību
uzņēmējdarbībā un raksturotu situāciju Latvijā dzimumu griezumā. Turpmāk
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pētījuma gaitā tika atlasīti dati un veikta to analīze. Pētījumā galvenokārt izmantoti
Centrālās statistikas pārvaldes publiski pieejamie dati.

1.2.2.Primāro datu un informācijas raksturojums, metodoloģija un
datu ieguves instrumentārijs
Pētījuma darba grupas ietvaros tika izvērtēti pētījuma mērķi, kā rezultātā tika
noteikta mērķauditorija:
•

Uzņēmējas:
- Inženiertehniskajā jomā jeb tā saucamajā netradicionālā sieviešu
uzņēmējdarbībā, kur sieviešu uzņēmēju skaits pēc statistikas datiem
salīdzinoši ar vīriešu uzņēmēju skaitu ir mazs;
-

•
•

•
•

Tradicionālā sieviešu uzņēmējdarbības joma jeb uzņēmējdarbība joma,
kur pēc statistikas datiem plaši piedalās sievietes (piem., medicīna,
izglītības sfēra, skaistumkopšanas saloni, frizētavas u.c.);
Speciālistes jeb sievietes, kuras var pretendēt uz uzņēmējas statusu
inženiertehniskajā jomā;
Uzņēmējdarbības atbalsta saņēmējas, kas piedalījās Eiropas Savienības
EQUAL programmas projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana”
realizētā pilotprojektā, kura ietvaros tika pārbaudīts integrētas pieejas
sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanas modulis.
Nozaru ekspertu aptauja (lai noskaidrotu respondentu loku):
- Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija;
- Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija;
Politikas veidotāji dzimumu līdztiesības jomā – pārstāvji no Labklājības
ministrijas.

Apsekojuma veikšanas metode bija tiešā intervija un kā aptaujas instruments tika
izmantota anketa, kuras izstrādāšanā tika izmantoti sekojoši principi:
•
•
•

maksimālais anketas aizpildīšanas laiks – 40 minūtes;
anketā tika iekļauti atvērtie jautājumi;
anketā netika iekļauti jautājumi, kurus respondenti varēja uzskatīt par
jūtīgiem.

Anketas struktūru nosacīti var iedalīt trīs daļās:
•
•

•

identifikācijas bloks, kurā tika iekļauti jautājumu, respondentu raksturojošo
datu iegūšanai (dzimšanas gads, ģimenes stāvoklis, izglītība);
1.daļa. Atvērtie jautājumi, informācijas noskaidrošanai par veicinošajiem un
kavējošajiem faktoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai, ņemot vērā
respondenta pieredzi gan uzņēmumu (organizāciju, iestādi) līmenī, gan
nozares līmenī.
2.daļa. Slēgta tipa jautājumi, kuru pamatā izmantoti iepriekš veikto
pētījumu analīzē identificētie kavējošie un veicinošie faktori.

Aptaujas noslēgumā respondentiem tika uzdoti jautājumi par ģimenes un darba
dzīves līdzsvarošanu.
Anketas tika izstrādātas katrai mērķa grupai atsevišķi (skat. Pielikumus).
Apsekojuma veikšanai tika pieaicināti intervētāji. Intervētāji tika apmācīti, lai
novērstu interviju laikā iespējamās neskaidrības un vienlaicīgi notestētu izstrādātās
aptaujas anketas, tika veiktas pilot intervijas.
Tālāk pētījuma gaitā tika veikta mērķauditorijas atlase. Lai identificētu personas,
kas atbilst pētījumā izvirzītajiem nosacījumiem, tika izmantota elektroniskā datu
bāze, nozaru ekspertu sniegtā kontaktinformācija, plašsaziņas līdzekļos paustā
informācija, projektā „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” iesaistīto partneru
sniegtā informācija, kā arī personiskie kontakti.
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Pētījumā piedalījās: divas uzņēmējas mašīnbūves uzņēmumos, viena elektronikas/
elektrotehniskas uzņēmumā, trīs uzņēmējas informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas uzņēmumos. Deviņas sievietes uzņēmējas tradicionālajā sfērā, deviņas
speciālistes inženiertehniskajos un dabas zinātnēm saistītajos uzņēmumos un 14
uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta saņēmējas inženiertehniskajā jomā. Divi
inženiertehnisko nozaru asociāciju pārstāvji un viens Labklājības ministrijas
pārstāvis. Jāpiebilst, ka sākotnēji uzņēmēju skaits, kas darbojas inženiertehniskajā
jomā, bija plānots ekvivalents ar tradicionālās sfēras uzņēmēju skaitu, bet
pētījuma veikšanas laikā tika saņemti vairāki atteikumi par piedalīšanos aptaujā
un, sieviešu uzņēmēju skaita ierobežotā rakstura dēļ ,vairāk netika identificētas.
Lai vienotos par interviju laiku un vietu, biedrības Tehnoloģiju attīstības forums”
pārstāvis ar respondentu kontaktējās telefoniski. Tā kā intervējamās personas –
(sievietes uzņēmējas), īpaši inženiertehniskajā jomā ir maz, tad respondenti bija
neaizstājamiem, kas radīja grūtības interviju organizēšanā un pagarināja interviju
veikšanas laika periodu.
Viena no mērķa grupām – uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta saņēmējas tika
intervētas elektroniski. Anketa tika sadalīta divās daļās. Pirmā daļa ietvēra atklātos
jautājumus, kas sniedz atbildes par faktoriem ar ko saskārās katra konkrētā
atbalsta saņēmēja. Otra daļa ietvēra iepriekš identificētos faktorus un tika nosūtīta
atbalsta saņēmējām tikai pēc pirmās anketas daļas aizpildīšanas un saņemšanas.
Paralēli interviju veikšanai, tika izstrādāta datu apstrādes forma Excel programmā.
Saņemtie dati pakāpeniski tika ievadīti datu apstrādes formā un pēc visu saņemto
datu apkopošanas tika veikta datu analīze. Datu analīzes veikšanai, respondentu
brīvā formā sniegtās atbildes par faktoru atbilstību tika klasificētas atbilstoši
pētījumā iesaistīto ekspertu noteiktajām kategorijām: respondents piekrīt, ka
faktors atbilst (jā); faktors drīzāk atbilst (drīzāk jā); faktors drīzāk neatbilst (drīzāk
nē); faktors neatbilst (nē) vai nav atbildes.
Pētījuma īstenošanā piedalījās biedrības „Tehnoloģiju attīstības forums” ekspertes:
Baiba Berovska, Gunita Circene un Laima Levanoviča.

1.2.3.Atruna
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums” norāda, ka pētījumā sniegtā informācija
nav attiecināma uz visaptverošu situācijas raksturošanu Latvijā. Pētījuma rezultāti
atspoguļo indikatīvu tendenci konkrētajā pētījuma sfērā.
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2. Esošās situācijas vispārīgais raksturojums

2.1. Likumdošanas izpēte
Latvijā dzimumu līdztiesības jautājumiem īpaša uzmanība tika pievērsta, kad
Latvija uzsāka sagatavošanās procesu, lai iestātos Eiropas Savienībā (ES). Šī
procesa ietvaros tika veikti pasākumi, kas nodrošināja Latvijas tiesību aktu
saskaņošanu un piemērošanu ES prasībām, tai skaitā dzimumu līdztiesības
ievērošanas un diskriminācijas aizliegšanas jautājumos.
Vispārējā līdztiesības (jeb diskriminācijas aizlieguma) norma ir ietverta Latvijas
Republikas Satversmes 91. pantā: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Ar šo normu
tiek uzsvērta cilvēku vienlīdzība attiecībā pret valsti (valsts likumiem un
institūcijām). Tomēr diskriminācija ir iespējama ne tikai valsts un indivīda
attiecībās, bet arī horizontālā līmenī – starp privātpersonām.
Kopš 2003.gada oktobra Saeimā darbojas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas Dzimumu līdztiesības apakškomisija, kuras pienākumos ietilpst arī
dzimumu līdztiesības normu izpildes nodrošināšana likumdošanā. Būtiskākie
Saeimas Dzimumu līdztiesības apakškomisijas skatītie jautājumi tās darbības laikā
ir: situācija Latvijā dzimumu diskriminācijas jomā; integrēta pieeja dzimumu
līdztiesībai; vardarbība ģimenē; cilvēku tirdzniecības problēmas Latvijā (t.sk cietušo rehabilitācija, u.c.), līdztiesības nodrošināšana ES projektos un pasākumos;
dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana skolu mācību programmās; sabiedriskās
domas veidošana - iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības
jautājumiem.

2.1.1. Latvijas normatīvie akti
Pirms normatīvos aktus analīzes uzņēmējdarbības jomā, nepieciešams precizēt
terminu „uzņēmējdarbība” un „komercdarbība” nozīmes.
Saskaņā ar likumu terminu vārdnīcu1, uzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas
personas ilgstoša vai sistemātiska saimnieciskā darbība, kas saistīta ar kapitāla
ieguldīšanu un vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, dažādu darbu izpildi,
pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību u. c. Uzņēmējdarbības tiešais nolūks var
nebūt peļņas gūšana. Savukārt komercdarbība ir atklāta ar preču un pakalpojumu
tirdzniecību (pirkšanu un pārdošanu) saistīta saimnieciskā darbība, ko peļņas
gūšanas nolūkā veic komersants vai komercsabiedrība.
Ņemot vērā, ka ilgu laiku Latvijā bija spēkā normatīvie akti, kuros arī
komercdarbības veicējus un komercdarbību apzīmēja ar vārdiem „uzņēmējs” un
„uzņēmējdarbība” (piemēram, likums „Par uzņēmējdarbību” u.c.), vēl joprojām ļoti
bieži terminu „komercdarbība” un „komersants” vietā un nozīmē tiek lietoti termini
„uzņēmējdarbība” un „uzņēmējs”. Šī pētījuma ietvaros ar vārdu „uzņēmējdarbība”
tiks saprasta tā plašākā nozīme, kas ietver arī saimniecisko darbību, kurai nav
peļņas gūšanas nolūka.
To uzņēmējdarbības veicēju, kuru mērķis ir gūt peļņu, darbību Latvijā regulē
„Komerclikums” (turpmāk – Komerclikums). Tas nosaka trīs pamata
komercdarbības veicēju formas: individuālais komersants, personālsabiedrība
(pilnsabiedrība un komandītsabiedrība) un kapitālsabiedrība (sabiedrība ar
ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība). Pārējo uzņēmējdarbības veicēju, kuru
mērķis nav gūt peļņu, darbību regulē „Biedrību un nodibinājumu likums”, likums
„Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka saimniecību un individuālo
darbu”, u.c.2 Komerclikuma noteikumi attiecināmi uz personām, kuras nav
1

Likumu terminu vārdnīca. R., 1999, 226. lpp.
Šobrīd tapšanas stadijā ir vairāki bezpeļņas uzņēmējdarbību regulējošu normatīvo aktu
projekti - Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma projekts, Fizisko personu saimnieciskās
2
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komersanti, vai uz saimniecisko darbību, kas nav komercdarbība, tikai tad, ja
Komerclikums vai cits likums to īpaši paredz.
Uzsākot un veicot komercdarbību, papildus Komerclikumam komersantam jāievēro
arī „Civillikums” (pamatā saistību tiesību daļa), „Darba likums”, likums „Par
uzņēmumu ienākuma nodokli”, likums „Par pievienotās vērtības nodokli” un citi
Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī Latvijas Republikai saistošās
starptautisko tiesību normas. Turpmākajā apskatīsim komercdarbību regulējošos
normatīvos aktus no dzimumu (īpaši – sieviešu dzimuma) līdztiesības ievērošanas
un diskriminācijas aizlieguma aspekta.
Komerclikums
Apskatot Komerclikumu, jāsecina, ka Komerclikumā nav ietverta norma, kas
noteiktu pienākumu ievērot dzimumu līdztiesību un diskriminācijas aizliegumu.
Tomēr tajā arī nav nevienas normas, kas tieši norādītu uz diskrimināciju.
Komerclikums nosaka kārtību, kādā veicama komersanta nodibināšana,
reģistrācija, darbība un likvidācija neatkarīgi no tā, kāds dzimums ir komersanta
dibinātājiem, vadītājiem un dalībniekiem. Komerclikums paredz, ka par
komersantu, komercsabiedrības valdes locekli, dibinātāju, padomes locekli,
likvidatoru, u.c. var būt rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona. Tas nozīmē, ka
neatkarīgi no tā vai šī fiziskā persona ir vīrietis vai sieviete, ja tai piemīt rīcībspēja,
tā ir tiesīga ieņemt minētos amatus un veikt minētās darbības.
Arī īstenojot dzīvē Komerclikuma normas neizraisa problēmas vienam vai otram
dzimumam uzsākt komercdarbību vai nodarboties ar to. Gluži pretēji – tas daudz
skaidrāk definē komercdarbības veikšanas noteikumus, nekā tas bija likuma „Par
uzņēmējdarbību laikā”.
Līdz šim veiktajos pētījumos un aptaujās (skat. nodaļu 5.2. Pētījumu izpēte šajā
jomā) norādītie uzņēmējdarbību kavējošie faktori „nesakārtota likumdošana”,
„neprognozējama uzņēmējdarbības vide”, „normatīvo aktu trūkums” un tamlīdzīgi
attiecas uz lielo pārmaiņu laiku, kad Latvijā notika strauja uzņēmējdarbību
regulējošo normatīvo aktu reorganizācija – tika izstrādāts un ieviests jaunais
Komerclikums. Uzņēmējiem bija jāpārreģistrē uzņēmumi Komercreģistrā atbilstoši
jaunajai reglamentācijai. Normatīvajos aktos tika iestrādātas ES normas, tas
atstāja ietekmi uz uzņēmējdarbības veicējiem. Laiks pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas uzņēmējdarbības veicējiem bija pārbaudījumu laiks, jo vairakkārt būtiski
mainījušies „spēles noteikumi”. Domājams, ka turpmākajā laikā šobrīd izveidotā
uzņēmējdarbības normatīvo aktu sistēma un līdz ar to arī uzņēmējdarbības vide
nostabilizēsies.
Civillikums
Arī Civillikums, tāpat kā Komerclikums nesatur normas, kas tieši noteiktu
diskriminācijas aizliegumu vai līdztiesības ievērošanas pienākumu, tomēr nesatur
arī normas, kas pieļautu šādu diskrimināciju. Pētījuma veikšanas laikā Saeimā
izskatīšanā atradās likumprojekts „Grozījumi Civillikumā” (reģistrācijas Nr. 1698),
kurā paredzēts papildināt Civillikumu ar pantu, kas satur tiešu norādi uz dzimumu
diskriminācijas aizliegumu:

"1403.1 Publiski piedāvājot preci vai pakalpojumu, kā arī taisot tiesisku darījumu,
kas saistīts ar šādu piedāvājumu, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no
personas dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, etniskās piederības, reliģiskās
pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem un citiem apstākļiem.
Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, aizskaršanu vai
norādījumu to diskriminēt. Atšķirīga attieksme ir pieļaujama gadījumā, ja tā
pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

darbības likuma projekts, u.c.
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Nav pieļaujams tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka tā
īsteno savu tiesību aizsardzību saistībā ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma
pārkāpumu.
Ja strīda gadījumā persona norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu tās
tiešai vai netiešai diskriminācijai, personas aizskaršanai, norādījumam minēto
personu diskriminēt vai nelabvēlīgu seku radīšanai, aizskārējam jāpierāda, ka
atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas nav
pārkāpts."
Uzņēmējdarbības veikšanai būtiskākās civillikuma normas ir tās, kas attiecas uz
darījumu slēgšanu, īpašumu iegūšanu un izmantošanu. Attiecībā uz vienlīdzīgām
tiesībām slēgt darījumus (arī līgumus, kas ir viens no darījumu viediem) Latvijā
nepastāv ierobežojumi attiecībā uz indivīda dzimumu – Civillikumā ir noteikts, ka,
lai darījumam būtu tiesīgs spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu tiesību spēja
un rīcības spēja. Civillikuma izpratnē rīcības spējas trūkst vienīgi nepilngadīgiem,
personām, kas atrodas aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, un garā
slimiem, ja likums tieši nenosaka citādi. Visiem pārējiem, neatkarīgi no dzimuma,
rīcībspēja piemīt. Arī attiecībā uz personas tiesībspēju nepastāv nekādi dzimuma
ierobežojumi.
Atbilstoši Civillikumam nepastāv dzimuma atšķirības indivīda tiesībās valdīt un
lietot lietu, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā
atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību.
Civillikumā noteiktas garantijas vienādām tiesībām gan sievietēm, gan vīriešiem.
Ievērojot likuma normas, tiesīgā persona, izmantojot savas saistības, īsteno savas
intereses, apmierina garīgās un mantiskās vajadzības. Tās nodrošina viņām
vienādas iespējas līguma noslēgšanā un mantas pārvaldīšanā. Latvijas tiesību akti
neparedz iespēju noteikt diskriminējoša rakstura ierobežojumus sieviešu
tiesībspējai ar privātiem dokumentiem vai līgumiem.
Civillikums paredz, ka jebkurai privātpersonai vai juridiskai personai, kas
sasniegusi pilngadību un kurai ir pilna rīcībspēja, var iesniegt tiesā prasību savu
pārkāpto tiesību aizstāvēšanai.
Darba likums
Darba likums ir būtisks no diviem aspektiem – gan kā noteikumu kopums, kas
jāievēro uzņēmējam, nodarbinot darbiniekus, gan arī kā noteikumu kopums, kas
ietekmē personas, kas potenciāli nākotnē varētu kļūt par uzņēmējiem.
Līdzšinējie pētījumi norāda uz personas iepriekšējās darba dzīves (nodarbinātības
pieredzes) ietekmi attiecībā uz uzņēmējdarbības uzsākšanu. Uzņēmējdarbību
biežāk uzsāk personas, kas ir strādājušas vadošos amatos, jo pieredze vadošā
amatā sniedz uzņēmuma vadīšanai nepieciešamās prasmes un zināšanas, bet labs
atalgojums – finanšu resursus uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Tāpēc ir būtiski, lai tiktu ievērota vīriešu un sieviešu līdztiesība darba attiecībās.
Saistībā ar iestāšanos ES, Latvija ir veikusi virkni uzlabojumu Darba likumā,
nodrošinot tā atbilstību ES līdztiesības ievēršanas un diskriminācijas aizlieguma
normām. Darba likumā ietvertas normas par vienlīdzīgām tiesībām uz darbu,
drošiem darba apstākļiem, vienādu atalgojumu par vienādas nozīmes darbu, kā arī
sieviešu – grūtnieču un strādājošo māšu aizsardzību un garantētu apmaksātu
bērna kopšanas atvaļinājumu. Darba likums ietver gan tiešas, gan netiešas
diskriminācijas aizliegumu darba tiesiskajās attiecībās atkarībā no darbinieka
dzimuma un citiem apstākļiem. Darba likuma normas ir saistošas visiem darba
devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa, tātad diskriminācijas aizliegums jāievēro
arī privātajiem darba devējiem.
Tomēr, neskatoties uz minētajām pārmaiņām normatīvajos aktos, problēmas rada
situācija reālajā dzīvē. Tā, piemēram, statistikas dati parāda, ka vēl joprojām
sievietes kopumā saņem zemāku atalgojumu, nekā vīrieši. Šādu situāciju rada
apstākļi, ka sievietes strādā nozarēs un amatos, kurām raksturīgs zemāks
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atalgojums, kā arī tas, ka sievietes samierinās ar to, ka saņem zemāku atalgojumu
par vienādas vērtības darbu, nekā vīrieši. Neskatoties uz to, ka sievietēm
gadījumos, kad, pēc viņu domām, šīs tiesības ir pārkāptas, ir tiesības iesniegt
prasību tiesā vai griezties pēc palīdzības Valsts darba inspekcijā un Latvijas
Cilvēktiesību birojā, tās šīs tiesības pārsvarā neizmanto. Tādējādi līdztiesības
normu ievērošanu dzīvē ne vienmēr tiek panākta.
Sociālā joma
Esošajos pētījumos kā kavējošais faktors minēta sieviešu nodarbinātībai un
uzņēmējdarbībai nelabvēlīga sociālā sistēma – nepietiekošs vietu skaits bērnu
dārzos, neparedzēts laiks bērnu aprūpei vecumā no viena gada līdz trim, u.c.
2006.gada 12. augustā stājās spēkā Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta
noteikumi Nr.644 „Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna
kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem
apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un
izmaksas kārtību”, kas aizstāja iepriekšējos bērnu pabalstus regulējošos Ministru
kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumus Nr.1003. Jaunie noteikumi pilnveido
likumdošanas normas attiecībā uz sievietes nodarbinātību bērna kopšanas laikā.
Noteikumi noteic, ka bērna kopšanas pabalstu piešķir ikvienai nodarbinātai
personai, kura kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem, un šo pabalstu piešķir
neatkarīgi no cilvēka nodarbinātības ilguma. Iepriekšējie noteikumi aizliedza
sievietei vienlaikus strādāt un saņemt bērna kopšanas pabalstu.
Neskatoties uz veiktajiem uzlabojumiem, joprojām problēmas rada vairākas
sociālās jomas normas. No vienas puses tas, ka bērna kopšanas pabalsts, liek
māmiņām ātrāk atgriezties darbā vai uzsākt uzņēmējdarbību, jo pabalsta lielums
māmiņām par bērna vecumā līdz 1 gadam kopšanu ir 70% no mēneša vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā 56 LVL mēnesī un ne vairāk kā 392 LVL
mēnesī, savukārt māmiņa par 1 līdz 2 gadiem veca bērna kopšanu pabalsts ir tikai

30 LVL mēnesī. Šāds pabalsta lielums ir nepietiekams pat pirmās nepieciešamības
preču iegādei. No otras puses, situācija ar bērnudārziem ir māmiņas darba
atsākšanai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai nelabvēlīga – katastrofāli trūkst bērnu
dārzu, turklāt uzņemšana valsts bērnu dārzos sākas tikai no 2 gadu vecuma.
Rezultātā, jaunajām māmiņām ir grūtības atgriezties darba tirgū, kas rada
diskriminējošus apstākļus šai sabiedrības grupai. Pēc Valsts Nodarbinātības
aģentūras datiem – 11,5 % no visiem bezdarbniekiem ir tieši personas pēc bērnu
kopšanas atvaļinājuma, kas nespēj integrēties darba tirgū.
Šī situācija izraisa arī citus sieviešu līdztiesībai nelabvēlīgus apstākļus – ir radies
milzu pieprasījumu pēc auklīšu pakalpojumiem, bet lielākā daļa auklīšu ir nelegāli
nodarbinātas sievietes, par kurām netiek maksāti nodokļi un netiek slēgti darba
attiecību līgumi (starp ģimeni un aukli). Rezultātā tiek vēl vairāk pastiprināta
vīriešu un sieviešu nevienlīdzība darba tirgū.
Tomēr šis jautājums tiek risināts - 2006. gada 3.augustā ar Ministru prezidenta
rīkojumu Nr.391. tika izveidota darba grupa pasākumu plāna izstrādei jaunu
bērnudārzu būvniecībai, kuras mērķis ir veicināt valsts iedzīvotāju interesēm
atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību un izstrādāt pasākumu plānu
jaunu bērnudārzu būvniecībai. Darba grupai jāizstrādā pasākumu plāns jaunu
bērnudārzu būvniecībai.
Nodokļi
Jebkuru uzņēmējdarbības veicēju neizbēgami ietekmē normatīvie akti, kas nosaka
nodokļu un nodevu samaksas pienākumu un kārtību (likums “Par nodokļiem un
nodevām”, likums „Par pievienotās vērtības nodokli”, likums „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli”, likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” u.c.). Pamata
normatīvais akts, kas nosaka nodokļu sistēmu Latvijā, ir likums “Par nodokļiem un
nodevām”. Tas attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa
likums neparedz citu kārtību. Šis likums nosaka nodokļu un nodevu veidus un
noteikšanas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumus, atbildību
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un reģistrācijas kārtību. Tas nosaka nodokļu un nodevas administrācijas tiesības,
pienākumus un atbildību, nodokļu un nodevu iekasēšanu un piedziņu. Likums
nosaka arī atbildību par nodokļu likumu pārkāpšanu, kā arī nodokļu un nodevu
jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību neatkarīgi
no dzimuma.
Kaut arī nodokļu normatīvajos aktos nav konkrēti noteikts diskriminācijas
aizliegums, līdztiesības ievērošana nodokļu jomā tiek panākta ar „Administratīvā
procesa likuma” palīdzību. Tā 6.pants nosaka, ka „pastāvot vienādiem faktiskajiem
un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus
(pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem — atšķirīgus
lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma [..]
un citiem apstākļiem.". Administratīvā procesa likums ir saistošs arī Valsts
ieņēmumu dienestam, kas Latvijā veic nodokļu un nodevu administrēšanu.
Tādējādi tiek nodrošināta līdztiesības ievērošana nodokļu jomā.
Tomēr jāpiemin, ka reālajā dzīvē var izrādīties, ka pastāvošā nodokļu sistēma ir
netieši diskriminējoša sievietēm, jo sievietes lielākoties vada nelielus vai vidējus
uzņēmumus, kuriem ar nodokļu nomaksu iet grūtāk, nekā lielajiem uzņēmumiem,
to apliecina 2006. gadā veiktā pētījuma „Sieviete uzņēmējdarbībā” rezultāti. Minēto
pētījumu veica biedrība „Līdere”, SIA „Latvijas Fakti” un SIA „Lietišķās informācijas
dienests”. Vairāk kā divas piektdaļas (43,5%) aptaujāto sieviešu uzņēmēju
uzskata, ka biznesa vide Latvijā ir nelabvēlīga, biznesa attīstību traucējoša.
Galvenie argumenti šādam uzskatam – esošā nodokļu politika, nesakārtota
likumdošana, liela birokrātija, valsts atbalsta trūkums mazajam uzņēmējam un
iedzīvotāju zemā pirktspēja. Pēc aptaujāto sieviešu viedokļa nelabvēlīga nodokļu
politika (mazajam biznesam) izpaužas kā lieli nodokļi, nepareiza, neatbilstoša
nodokļu politika attiecībā uz mazo biznesu, netiek domāts par biznesa specifiku,
nosakot nodokļus un prioritātes. Nodokļi lielāki kā ienākumi, mazajiem
uzņēmumiem jāmaksā tik pat lieli nodokļi, cik lielajiem – nav sabalansētības,
nodokļi nav diferencēti. Tomēr jāatzīst, ka uzņēmuma ienākuma nodoklis Latvijā ir
viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Saskaņā ar „Eurostat” datiem vidējā
maksimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ES ir 26,3%. Visaugstākā
maksimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir Vācijā - 38,6%, Itālijā - 37,5%
un Spānijā un Maltā - 35%, bet viszemākā - Kiprā - 10%, Īrijā - 12,5% un Latvijā
un Lietuvā - 15%. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme Latvijā ir salīdzinoši
zema. Vidēji ES tā ir 41,1%. Visaugstākā maksimālā ienākuma nodokļa likme ir
Dānijā - 59%, Zviedrijā - 56,5%, Somijā - 52,1% un Nīderlandē - 52%, bet
viszemākā - Slovākijā - 19%, Igaunijā - 24%, Latvijā - 25% un Kiprā - 30%.
Finanšu pieejamība
Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" kredītiestāde pirms un pēc kredīta izsniegšanas
pārbauda kredīta ņēmēja maksātspēju, regulāri pieprasot dokumentus, kas
apliecina kredīta ņēmēja saimnieciskās darbības finansiālo stabilitāti, spēju
atmaksāt kredītu un tā procentus. Galvenie nosacījumi privātajām kredītiestādēm,
izsniedzot indivīdam kredītu ir pastāvīga darba vieta, regulāri un stabili ikmēneša
ienākumi uz vienu ģimenes vai mājsaimniecības locekli, turklāt bērnu skaits
ģimenē tiek ņemts vērā neatkarīgi no dzimuma. Ņemot vērā to, ka sievietes ir
mazāk ekonomiski aktīvas un viņu vidējie ienākumi ir zemāki nekā vīriešiem,
sievietes proporcionāli pieprasa un saņem mazāk dažādu veidu aizdevumus nekā
vīrieši.
Kaut arī Kredītiestāžu likums tieši nenosaka dzimumu diskriminācijas aizliegumu,
lielākā daļa kredītiestāžu ievēro dzimumu līdztiesības principu ar saviem iekšējiem
saistošajiem dokumentiem un darbības politiku.
Tā, piemēram, Latvijas Bankai ir savs ētikas kodekss ("Latvijas Bankas ētikas
kodekss"), kurā ir ietverti profesionālās ētikas principi, normas un ieteikumi visiem
šīs bankas darbiniekiem. Kodekss satur uzvedības principus un normas, kas
darbiniekiem jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī
attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. Latvijas bankas ētikas kodeksa 1.5.
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punkts nosaka, ka „darbinieki ievēro nediskriminējošu un vienlīdzīgu attieksmi,
tiesiskumu un godīgumu pret visiem”, bet 4.1. punkts - ka „darbinieku
savstarpējās attiecības balstītas uz taisnīgumu un labvēlību, kas nepieļauj nekādu
diskriminējošu rīcību attiecībā uz citādu nacionalitāti, dzimumu, vecumu,
atšķirīgām fiziskajām spējām, seksuālo orientāciju, politisko, filozofisko vai
reliģisko pārliecību”.

2.1.2. Latvijai saistošās ārvalstu un starptautiskās normas
ES normas
Iestājoties ES, valstij jāsaskaņo savas nacionālās normas ar Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma juridisko sistēmu. Šis līgums ir tieši piemērojams – neatkarīgi
no tā, vai nacionālajos tiesību aktos iestrādātas atbilstošas normas. Savukārt
direktīvas, kas izriet no līguma, kalpo kā vadlīnijas valstīm – tās uzskatāmas par
obligāto minimumu, kas dalībvalstīm jāievēro un jāievieš savā tiesību sistēmā.
Katra valsts pati izlemj, kādā veidā tas darāms. Ja valsts nav iestrādājusi direktīvu
prasības savā likumdošanā, privāttiesiskajā jomā tās nav tieši piemērojamas.
Direktīvas ir tieši piemērojamas tikai tad, ja cilvēks, pamatojoties uz direktīvām,
vēršas pret valsti – piemēram, valsts iestādi kā darba devēju. Tādā gadījumā valsts
nevar attaisnoties ar attiecīgu tiesību normu trūkumu, ja pati nav izpildījusi
pienākumu tās izstrādāt. Privātajā jomā direktīvām toties var būt netiešs efekts –
tiesām tās jāņem vērā, interpretējot pastāvošās normas, lai pēc iespējas sasniegtu
rezultātu, kas paredzēts direktīvās.
ES dzimumu līdztiesības tiesības var nosacīti sadalīt trīs jomās – vienlīdzīga darba
samaksa, vienlīdzīga attieksme un sociālais nodrošinājums. ES normas par
vienlīdzīgu samaksu ir spēkā jau kopš Eiropas Kopienas Līguma noslēgšanas3.
Pirmā lieta par tās pārkāpumu Eiropas Kopienas Tiesā tika skatīta 1975.gadā 4.
Latvijā vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšanas pienākumu nosaka Latvijas
Darba likuma 60. pants, kurā noteikts, ka sievietēm un vīriešiem ir jāsaņem
vienāda darba samaksa par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu. Šī norma Darba
likumā tika iestrādāta 2001. gadā. Šobrīd, kad Latvija ir ES dalībvalsts, Latvijas
tiesnešiem, izskatot ar dzimumu diskrimināciju saistītas lietas jāņem vērā plašā
Eiropas Kopienas Tiesas prakse šāda veida jautājumos.
Vienlīdzīgas attieksmes tiesības ES noteiktas Eiropas Kopienas Līguma 13. pantā un
141.pantā, Padomes 1976.gada 9.februāra Direktīvā 76/207/EEK par vienlīdzīgas
attieksmes principa īstenošanu starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz darba
iespējām, profesionālo apmācību, paaugstināšanu un darba apstākļiem5, Padomes
1992.gada 19.oktobra Direktīvā 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu
drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm,
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošam sievietēm, kas baro
bērnu ar krūti, Padomes 1996.gada 3.jūnija Direktīvā 96/34/EK par UNICE6, CEEP7
un EAK8 noslēgto pamatlīgumu par bērnu kopšanas atvaļinājumu un Padomes
1986.gada 11.decembra Direktīvā 86/613/EEK par to, kā piemērot vienādas
attieksmes principu pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, ieskaitot
lauksaimniecībā nodarbinātos, un par pašnodarbinātu grūtnieču un māšu
aizsardzību. Šīs normas pamatā attiecas uz vienlīdzīgām darba iespējām,
3

EKL 141.pants un Padomes 1975.gada 10.februāra Direktīva 75/117/EEK par dalībvalstu
likumu piemērošanu attiecībā uz vienādas samaksas principa sievietēm un vīriešiem
ievērošanu, Official Journal L 045, 19/02/1975 p.0019-0020
4
Lieta 43/75 Gabrielle Defrenne v Societe anonyme belge de navigationn aerienne Sabena,
(1976) ECR page 00455
5
Saukta par Vienlīdzīgas Attieksmes Direktīvu. Tā ir grozīta un papildināta ar Direktīvu
2002/73/EK, Official Journal L 269, 05/10/2002 P.0015-0020 73 Reports 1999 page I02865.
6
UNICE - Eiropas profesionālo darba devēju konfederācijas savienība
7
CEEP - Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses uzņēmumu
Eiropas centrs
8
EAK - Eiropas arodbiedrību konfederācija
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profesionālo apmācību, paaugstināšanu un darba
likumdošanā tās galvenokārt adaptētas Darba likumā.

apstākļiem

un

Latvijas

Sociālo nodrošinājumu ES tiesībās regulē vairākas direktīvas9, kas pamatā uzliek
par pienākumu dalībvalstīm ieviest nacionālajā likumdošanā normas, kas garantētu
vienlīdzīgas iespējas strādājošiem saņemt sociālo nodrošinājumu slimības,
invaliditātes, vecuma, arodslimības, bezdarba un nelaimes gadījumā neatkarīgi no
dzimuma. Eiropas Kopienas Tiesa ir izskatījusi daudzas lietas par diskriminējošiem
nosacījumiem sociālā nodrošinājuma jomā, piemēram, atšķirīga pensionēšanās
vecuma gadījumos10 un tml. Arī Latvijas sociālajā likumdošanā ir normas, kas
neatbilst ES tiesībām. Piemēram, sievietei, kas kļūst par bezdarbnieci 9 mēnešu
laikā pēc maternitātes atvaļinājuma un pirms šī atvaļinājuma ir strādājusi, Latvijas
likumdošana liedz tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Proti, tā kā maternitātes
atvaļinājums ilgst aptuveni 4 mēnešus, sieviete pēdējo 12 mēnešu laikā nebūs
vismaz 9 mēnešus veikusi sociālās iemaksas, kā prasa likums bezdarbnieka
pabalsta saņemšanai.
Direktīva 79/7/EEK aizliedz abu dzimumu strādājošiem noteikt atšķirīgus
nosacījumus attiecībā uz iespējām būt sociāli apdrošinātam, turklāt EKT minēto
normu jau ir atzinusi par tieši piemērojamu11. Tādējādi jau tagad ikvienai sievietei,
kurai atteikts bezdarbnieka pabalsts pēc maternitātes atvaļinājuma, jo iemaksas
veiktas tikai 8 mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā, ir iespējas celt prasību tiesā pret
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru, un tiesas pienākums šādā gadījumā ir
nepiemērot sievieti diskriminējošās nacionālās tiesību normas12.
ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu
Konvencijas 1.pants nosaka, ka "konvencijas nolūkos jēdziens "diskriminācija
attiecībā uz sievietēm" apzīmē jebkādu atšķirību, izņēmumu vai ierobežojumu pēc
dzimuma pazīmes, kas samazina vai likvidē cilvēka tiesību un pamatbrīvību
atzīšanu, izmantošanu vai realizēšanu sievietēm politiskajā, ekonomiskajā,
sociālajā, kultūras, pilsoņa tiesību vai jebkurā citā sfērā neatkarīgi no viņu ģimenes
stāvokļa, pamatojoties uz vīriešu un sieviešu līdztiesību.". Šajā Konvencijā ietvertā
definīcija attiecas uz diskrimināciju, kas ir vērsta tieši pret sievieti, tā neaptver
vīriešu diskrimināciju, jo tas tiek regulēts ar citiem starptautiskajiem cilvēktiesību
instrumentiem.
Latvijā šī konvencijas stājās spēkā 1992.gada 14.maijā. Atbilstoši Konvencijas 18.
panta noteikumiem katrai konvencijas dalībvalstij viena gada laikā no dienas, kad
šajā valstī stājusies spēkā Konvencija un pēc tam ik pēc 4 gadiem jāiesniedz
Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram ziņojums par likumdošanas,
tiesas orgānu, administratīvajiem vai citiem pasākumiem, ko valsts veikusi
Konvencijas noteikumu izpildīšanai, kā arī par šajā sakarībā sasniegto progresu.
Atbilstoši tam tika sagatavots un iesniegt Latvijas nacionālais ziņojums par
konvencijas izpildi Latvijā līdz 2002.gada 1. janvārim. Ziņojumā tika ziņots, ka
„Latvijas tiesību aktos nav noteikti jebkādi ierobežojumi sievietei īstenot savas
tiesības politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras, pilsoniskajā vai jebkurā citā
9

Padomes 1978.gada 19.decembra Direktīva 79/7/EEK par pakāpenisku vienlīdzīgas
attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma
jautājumos, Official Journal L 006, 10/01/1979 P.0024-0025; Padomes1986.gada 24.jūlija
Direktīva 86/378/EEK par vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm
īstenošanu sociālās arodnodoršinājuma shēmās, Official Journal L225, 12/08/1986 P.00400042; Padomes 1996.gada 20.decembra Direktīva 96/97/EK, ar kuru groza Direktīvu 86/378
par vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālās
arodnodrošinājuma shēmās, Official Journal L 046, 17/02/1997 P.0020-0024; daļēji arī
Direktīvas 92/85/EEK un 96/34/EK
10
Lieta C-262/88 Douglas Harvey Barber v Guardian Royal Exchange Assurance Group,
European Court reports 1990 Page I-01889.
11
Direktīvas 79/7/EEK 4.pants, lieta 384/85, Jean Borrie Clarke v Chief Adjudication Officer,
paragraph 9, European Court Reports 1987 Page 2865
12
Case 384/85, Jean Borrie Clarke v Chief Adjudication Officer, paragraph 9, European
Court Reports 1987 Page 2865
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sfērā saistībā ar viņas ģimenes stāvokli”, kā arī piesaukti konkrēti normatīvie akti,
kuros ietvertas diskriminācijas aizlieguma normas (Satversme, „Darba likums”,
likums „Par tiesu varu”, „Izglītības likums” u.c.).
Pēc Latvijas ziņojuma izskatīšanas savā 659. sēdē un 664. sēdē, kas notika 2004.
gada 14. un 19. jūlijā, Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CEDAW)
sniedza noslēguma komentārus par šo ziņojumu13. Komiteja uzslavēja Latviju par
to, ka Satversmē ir iekļauta 8. nodaļa par cilvēka pamattiesībām un apsveica ar
progresu tiesību aktu reformas jomā, it īpaši attiecībā uz „Darba likumu”, kas
aizliedz tiešu un netiešu diskrimināciju, kā arī regulē darba piedāvājumu
publicēšanu, darba intervijas un jautājumus par vienlīdzīgu atalgojumu un atbildību
par diskrimināciju uz dzimuma pamata, kā arī likumu „Likums par iedzīvotāju
seksuālo un reproduktīvo veselību”, saskaņā ar kuru tiek darīta pieejama
informācija par ģimenes veselību un labklājību, kā arī ģimenes plānošanu. Tomēr
komisija minēja arī virkni ar problēmām Latvijā sieviešu līdztiesības nodrošināšanā.
Kā galvenās problēmas komiteja citu starpā norādīja arī šādus aspektus:
•
•

•
•
•

Satversmē vai citos attiecīgos tiesību aktos nav iekļauta nedz
diskriminācijas definīcija, kas dota Konvencijas 1. pantā, nedz sieviešu un
vīriešu līdztiesības princips, kas noteikts Konvencijas 2.(a) pantā;
kaut gan starptautiskie cilvēktiesību līgumi ir tieši piemērojami, nedz
sievietes vispār, nedz arī konkrēts tiesu varas vai tiesībsargājošo institūciju
personāls pietiekami labi nezina konvenciju un tās piemērošanas iespējas
nacionālajās tiesās;
Latvijā nav viena visaptveroša dzimumu līdztiesības likuma;
dzimumu stereotipizācija mācību grāmatās un citos mācību materiālos;
neskatoties uz tiesību aktu reformu nodarbinātības jomā, sievietes darba
tirgū vēl joprojām atrodas nelabvēlīgākā stāvoklī, un to raksturo spēcīga
profesiju segregācija, būtiskas atšķirības algu lielumā un slēpta dzimumu
diskriminācija darbavietā.

Latvija ir ņēmusi vērā Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas norādītās
problēmas un turpina pilnveidot tiesību normu sistēmu, kā arī tās ieviešanas un
uzraudzības institūciju kapacitāti.
Kā pozitīvs aspekts jāmin tas, ka Latvijas tiesas vairākkārt ir piemērojušas ANO
Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, lai izlemtu jautājumu
par diskrimināciju dzimuma dēļ fakta esamību. Piemēram, atsaucoties uz minēto
konvenciju, Satversmi un Darba likumu tiesa atzina, ka zemākas darba algas
noteikšana sievietei, salīdzinājumā ar citiem darbiniekiem, kas ir vīrieši, nav
savienojama ar diskriminācijas aizliegumu un tiesībām saņemt vienlīdzīgu samaksu
par vienlīdzīgu darbu.

2.2. Pētījumu izpēte šajā jomā
Izvērtējot pētījumus, kas varētu būt saistīti ar šī pētījuma tēmu, sākotnējais
secinājums ir, ka visbiežāk pētījumos tiek analizēti kavējošie un veicinošie faktori
uzņēmējdarbībai kopumā vai arī tiek analizēta uzņēmējdarbības vide. Vēl viena
pētījumu kategorija attiecas uz sieviešu stāvokli sabiedrībā un vairāk saistās ar
dzimumu līdztiesības jautājumiem. Vēl viena daļa publikāciju saistās ar atbalsta
pasākumiem sieviešu uzņēmējdarbībai, daļēji jau balstoties uz iepriekšējā atziņām
par problēmām sieviešu uzņēmējdarbībā. Savukārt tik šaurs sektors kā sieviešu
uzņēmējdarbība tehniskajās nozarēs parasti netiek apskatīta.
Tomēr ir pētījumi, kas cieši pieskaras sieviešu uzņēmējdarbības kavējošajiem un
veicinošajiem faktoriem un šajā sadaļā tiks sniegts neliels ieskats šajos pētījumos.

13

A/59/38 ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas Ziņojums. Pielikums Nr. 38
(A/59/38)
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2.2.1. Latvijas pētījumi un publikācijas
2.2.1.1.

Sievietes uzņēmējdarbībā un augsta līmeņa vadībā Latvijā. Šķēršļi
un risinājumi14

2002.gadā Rīgas ekonomikas augstskolā izstrādātais Līgas Abramovičas un Līnas
Ābolas darbs ir vistuvākais iepriekšējais pētījums par kavējošajiem un
veicinošajiem faktoriem sieviešu uzņēmējdarbībai – tas gan neakcentē situāciju
tehniskajās nozarēs, tomēr parāda situāciju Latvijas sieviešu uzņēmējdarbībā
kopumā.
Šajā pētījumā sākotnēji apskatīta teorija par sieviešu uzņēmējdarbības barjerām,
bet tālāk šķēršļi sadalīti grupās atbilstoši veiktajai aptaujai. Sākotnējie teorētiskie
skaidrojumi saistās ar atsevišķu vispārējās situācijas novērojumu skaidrojumiem:
•

•

•

Ir mazāk sieviešu vadītāju nekā vīriešu vadītāju – kā iemesli šādai situācijai
varētu būt dzimumu lomu stereotipi un sievietes kā mātes uztveršana. Otrs
iemesls varētu būt, tas, ka pašas sievietes sevi pietiekoši nenovērtē un
netiecas pēc augstiem amatiem. Vēl viena iespēja – dzimumu atšķirību
uztvere, kad valda uzskats, ka sieviete vadītāja atšķiras no vīrieša vadītāja.
Ar dzimumu saistīta arī dzimumu kultūra – uzņēmumiem ir iekšējā kultūra
un nereti tā sieviešu un vīriešu attiecības organizācijā ir definētas atbilstoši
tradicionālajai kultūrai, kurā valda „džentlmeņu klubs” vai gluži savādāk –
valda dzimumus ignorējošā kultūra, ignorējot dažādo cilvēku dažādās
vajadzības. Vēl viena teorija apgalvo, ka sievietei vajag trīs elementus, lai
attīstītu karjeru – izaicinājumu, atzinība un atbalstu. Vēl viens faktors, no
kura atkarīga sievietes iesaiste ir darba ražīguma ģimenē, t.i., sieviete kā
mazāk pelnošā persona rada mazākus ienākumus ģimenei un tāpēc
finansiāli izdevīgāk ir tieši viņai uzņemties ar ģimeni saistīto slogu.
Sievietes saņem mazāk nekā vīrieši – ir dažādi iemesli zemākai algai, tomēr
svarīgas sekas – mazāk apmaksātajam ir mazākas iespējas kļūt par vadītāju
vai īpašnieku, bet lielākas iespējas kļūt par mājas darbus darošo ģimenes
locekli.
Ir mazāk sieviešu uzņēmēju nekā vīriešu uzņēmēju – pirmais iemesls varētu
būt sieviešu dabiskā vēlme izvairīties no riska – ilgstoši sieviete bijusi
atbildīga par ģimeni, par bērniem un tāpēc cenšas neriskēt. Otrs iemesls
varētu būt specializēta atbalsta trūkums un sabiedrības / institūciju negatīvā
attieksme – sievietes ir tās, kuras dzemdē un šis faktors vienmēr veicinās
negatīvu attieksmi pret uzņēmējas aktivitātēm. Kā vēl vienu iemeslu var
minēt sievietes – uzņēmējas tēla trūkumu un tipiska uzņēmēja raksturošanu
ar ierasti vīrišķīgām īpašībām.

Apkopojot interviju un aptaujas rezultātus tika identificēti šķēršļi:
•
•
•
•
•

Šķēršļi vadītājai
Šķēršļi uzņēmējai
Sabiedrības stereotipi
Iepriekš noteiktās lomas sievietēm un vīriešiem
Vājā bērnu aprūpes sistēma un nepilnības bērna kopšanas atvaļinājuma
likumdošanā
Vīriešu uztvere un attieksme pret • Finansējuma piesaistes grūtības
sievietēm
• Uzņēmējdarbības
vide
(nodokļi,
Darba devēju uztvere un attieksme
kontrolējošās institūcijas, birokrātija,
pret darbiniecēm
likumdošana, korupcija)

Viens no pamatsecinājumiem no pētījuma „Sievietes uzņēmējdarbībā un augsta
līmeņa vadībā Latvijā. Šķēršļi un risinājumi” intervijām ir tāds, ka vadītājas un
uzņēmējas nesaskata šķēršļus, jo uzskata cīņu par normālu procesu, pieņem
situāciju kā eksistējošu un pielāgojas tai. Pētījumā piedāvātie risinājumi jeb
14
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ieteikumi šķēršļu novēršanai balstās uz Zviedrijas pieredzi un galvenokārt vērsti uz
viedokli, ka situācijai nav jāpielāgojas, to ir jāmaina.
2.2.1.2.

SIA „Baltijas Studiju centrs” gala ziņojums: „Sieviete biznesā un
lauksaimniecībā”

Pētījums veikts un ziņojums sastādīts 2004.gadā, Eiropas Kopienas programmas
attiecībā uz Kopienas dzimumu līdztiesības ietvara pamatstratēģijas starptautiskā
projekta „Sievietes biznesā un lauksaimniecībā” ietvaros. Šis pētījums balstās uz
vispārēju informāciju, biedrības ”Līdere” ikgadējiem pētījumiem un speciāli veiktu
uzņēmēju / īpašnieču pilotaptauju un galvenokārt koncentrējas uz sieviešu
uzņēmējdarbību lauksaimniecībā, tomēr ir būtisks šī pētījuma kontekstā, jo kopējā
uzņēmējdarbības vide Latvijā dažādiem sektoriem ir kopīga. Pētījumā apskatīta
uzņēmējdarbības vide Latvijā, sniegts raksturojums sieviešu uzņēmējdarbībai –
sektors, specifisks raksturojums, motivācija uzņēmējdarbības uzsākšanai,
pieejamais atbalsts.
Atbilstoši pētījuma datiem Latvijā ir 2,5 reizes mazāk darba devēju sieviešu nekā
darba devēju vīriešu, arī darba tirgū sieviešu pozīcija ir neizdevīgāka. Valsts
politikas līmenī atbalsts sieviešu uzņēmējdarbībai nav bijusi prioritāte. Pētījumā
nav konstatēti specifiski šķēršļi sieviešu uzņēmējdarbībai – kā šķērslis darbojas
tikai pastāvošā sociālā sistēma. Būtiskākie sieviešu uzņēmējdarbību kavējošie
faktori – finanšu resursu trūkums, zems pašvērtējums, neprognozējama
uzņēmējdarbības vide, valsts atbalsta trūkums (mazajam biznesa nelabvēlīga
nodokļu politika, konkurence, realizācijas problēmas, kontrolējošo institūciju darbs,
normatīvo aktu trūkums un nesakārtota likumdošana) kā institucionālais šķērslis ar
ko saskaras jebkurš uzņēmējs15. Starp pētījuma secinājumiem ir ieteikumi
popularizēt sieviešu uzņēmējdarbības pozitīvos piemērus, lai iedrošinātu un
mazinātu aizspriedumus; nodrošināt lielāku atbalstu lauku sieviešu organizācijām;
veidot biznesa inkubatorus lauku apvidos, lai nodrošinātu nepieciešamo
infrastruktūru, informāciju un apmācības; vākt un apkopot uzņēmējdarbības
statistiku dzimumu griezumā.
2.2.1.3.

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras pētījumi „Skolēnu
profesionālo plānu izpēte”

Pētījumus par skolēnu profesionālajiem plāniem Profesionālās karjeras izvēles
valsts aģentūra (PKIVA).Pētījumi veikti atkārtoti kopš 2004.gada un tajos aptaujāti
9.klašu skolēni, 12.klašu skolēni.
12.klašu aptauju PKIVA organizē kopā ar Hansa banku un 2005.gada aprīlī tajā
aptaujāti 656 skolēni. Pētījumu mērķis ir apzināt situāciju skolēnu turpmākās
profesionālās izvēles jomā. Atbilstoši pētījumu rezultātiem lielākā daļa aptaujāto
skolēnu vēlas studēt (65%) vai studēt un strādāt (46%); pieejama aptauja par
populārākajām augstskolām (Latvijas Universitāte 43% (LU), Rīgas Tehniskā
universitāte 19% (RTU), Rīgas Stradiņa universitāte 12%). Pētījums parāda, ka
meiteņu vidū populārākas ir studijas Latvijas Universitātē, turpretī zēni biežāk min
RTU un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU). Attiecībā uz izvēlētajām
studiju jomām, tehniskās nozares nav iekļuvušas starp trim izvēlētākajām, toties
15,2% izvēlējušies studēt uzņēmējdarbību un vadību (12,9% meiteņu, 19,2%
zēnu); tāpat parādās dalījums sieviešu un vīriešu profesijās – meitenes pat
neizvēlas tādas jomas kā inženierzinātnes un informāciju tehnoloģijas. Tomēr
interesanti ir citi rādītāji – informācijas tehnoloģiju (IT) speciālista darbs nosaukts
kā trešā populārākā profesija (27,3%), lai gan šajā jomā plāno studēt tikai 8,7%
jauniešu, bet par perspektīvajām nozarēm nosauktas IT, inženierzinātnes un
tūrisms. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pētījumu, redzams, ka inženierzinātnes
kļūst populārākas. Izvēloties faktorus, kas noteica interesi par izvēlēto profesiju,
meitenes vispirms minēja darbu ar cilvēkiem, tad augstu atalgojumu un augstu
15
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izglītības līmeni; zēni piešķīra augstāku novērtējumu faktoriem vadošs darbs,
sarežģītu problēmu risināšana u.c. ar uzņēmējdarbību un tehniskajām nozarēm
saistītus faktorus. Uzņēmējdarbību un vadību skolēni izvēlējušiem vadošā darba,
augstā atalgojuma un iespējas strādāt ar cilvēkiem dēļ. Savukārt informāciju
tehnoloģijas arī sasitās ar profesijas prestižu, augsto atalgojumu, intelektuālo
darbu u.c.
2.2.1.4.

Global Entrepreneurship Monitor: Latvijas ziņojums 2005

Pētījums veikts Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centrā un tas
analizē uzņēmējdarbības vidi Latvijā kopumā – skatīta agrīnās uzņēmējdarbības
situācija dažādos griezumos, uzņēmējdarbības izaugsme, finansējuma piesaistes
iespējas un inovatīvā uzņēmējdarbība. Atsevišķa sadaļa veltīta arī sieviešu
uzņēmējdarbībai – raksturojot šo uzņēmējdarbību pētījums norāda, ka apmēram
40% no agrīnajiem uzņēmējiem ir sievietes, ka sievietes uzņēmējdarbību uzsāk
vēlāk nekā vīrieši, jo sieviešu dzīvē ir laiks mazo bērnu aprūpei. Šis pētījums
apstiprina, ka sievietes Latvijā par uzņēmējām galvenokārt kļūst izmantojot
iespēju, t.i. nevis mērķtiecīgi nolemj kļūt par uzņēmējām, bet izmanto sabiedrības,
partnera vai kāda cita radītu iespēju, tomēr sieviešu īpatsvars, kas spiestas uzsākt
uzņēmējdarbību, ir krietni augstāks par analogo vīriešu īpatsvaru (23% sievietes,
12% vīrieši). Pētījums parāda, ka sieviešu uzņēmējdarbībai atšķirībā no
iepriekšējiem priekšstatiem svarīgākais mērķis ir attīstība, tikai nākošie ir
izdzīvošana un iztikas pelnīšana ģimenei.
Analīze par uzņēmējdarbības attīstību kavējošajiem faktoriem šajā pētījumā veikta
neņemot vērā dzimuma aspektus vai sektorālo griezumu. Lielākā daļa no
uzņēmējiem, kas neplāno paplašināties, vienkārši ir apmierināti ar pašreizējo
situāciju (23,1%), nākošās lielākās atbilžu grupas ir grūtības atrast finansējumu
(19,2%), pieprasījuma trūkums (13,8%).
2.2.1.5.

EQUAL projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros veiktais
pētījums par faktoriem, kas nosaka sieviešu iespējas iesaistīties
darba tirgū

2005.gadā veiktais pētījums veikts, lai noskaidrotu sieviešu iespējas iesaistīties
darba tirgū līdz ar to no vienas puses nav saistīts ar šī pētījuma mērķi un mērķa
auditoriju. No otras puses, tiek analizēti kavējošie un veicinošie faktori, kas
savukārt rada kopīgo starp abiem pētījumiem.
Pētījumā noteiktie šķēršļi, kas traucē sievietēm atgriezties darba tirgū, galvenokārt
saistās ar noteiktu iemaņu trūkumu (valodas, datora lietošana), pieredzes
trūkumu, nepieciešamību rūpēties par bērniem vai citiem ģimenes locekļiem,
atgriešanās darbā pēc bērna piedzimšanas. Pie pētījuma ieteikumiem ir tādi
priekšlikumi kā dzimumu segregācijas mazināšana, tālākizglītības iespēju
paplašināšana, vietu skaita palielināšana bērnu dārzos.
2.2.1.6.

Biedrības „Līdere” un Latvijas faktu kvantitatīvais pētījums „Sieviete
uzņēmējdarbībā”

Kvantitatīvie pētījumi, kas tiek veikti kopš 2003.gada, aptaujā Latvijas uzņēmējas
– īpašnieces un vadītājas, kā arī izmanto Lursoft datu bāzi, tiek plaši izmantoti kā
datu avots citos Latvijas pētījumos. Aptaujas rezultāti sniedz informāciju par
biznesa vidi Latvijā, Latvijas sievieti biznesā, sieviešu personīgo biznesu un biznesa
attīstību, darbaspēku - ik gadu tēmas nedaudz pamainās atbilstoši aktuālajām
vajadzībām.
2006.gada pētījumā telefoniski un personiskajās intervijās aptaujātas 200
sievietes. Lielākā daļa no respondentēm (43,5%) uzskata, ka biznesa vide Latvijā ir
nelabvēlīga un traucējoša, to pamatojot ar esošo nodokļu politiku, nesakārtoto
likumdošanu, valsts atbalsta trūkumu un iedzīvotāju zemo pirktspēju, tomēr jāņem
vērā, ka šādam vērtējumam ir tendence samazināties. Galvenās problēmas, ar ko
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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sastopas strādājošās uzņēmējas, ir augstie nodokļi un darbaspēka trūkums.
Svarīgākie motīvi uzņēmējdarbības veikšanai – iespēja būt neatkarīgai, uzturēt
ģimeni un darīt darbu, kas pašai patīk. Pētījumā tiek minētas arī rakstura īpašības,
kas visvairāk traucējušas (uzticēšanās, līdzcietība, rakstura maigums u.c.) un kas
visvairāk palīdzējušas gūt panākumus (mērķtiecīgums, komunikabilitāte,
strādīgums u.c.). Iepriekšējo gadu aptaujās tika iekļauts jautājums par
uzņēmējdarbības uzsākšanas grūtumu sievietēm salīdzinājumā ar vīriešiem –
lielākā daļa respondenšu uzskatīja, ka sievietēm nav grūtāk uzsākt biznesa kā
vīriešiem – tomēr jāņem vērā, ka to apgalvo jau strādājošas uzņēmējas.

2.2.2. Ārvalstu pētījumi un publikācijas
2.2.2.1.

Nevienādie uzņēmēji: kāpēc sieviešu uzņēmums ir grūta
nodarbošanās16

2001.gada pētījums galvenokārt raksturo sieviešu uzņēmējdarbības situāciju
Lielbritānijā, kā arī raksturo uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV)
un identificē atšķirības – atšķirīga iepriekšējā pieredze, finansējums, sadarbības
tīkli. Pētījuma rekomendācijas iekļauj arī ieteikumus šķēršļu mazināšanai.
Lielbritānijā sievietēm pieder apmēram 26% uzņēmumu. Dažas no atšķirībām starp
sieviešu un vīriešu uzņēmējdarbību identificētas jau iepriekšējos pētījumos –
iepriekšējā darba tirgus pieredze traucē sievietēm mobilizēt resursus, grūtības
piesaistīt finansējumu darbības uzsākšanai vai izaugsmei, vāja pieeja
uzņēmējdarbības sadarbības tīkliem, kas nepieciešami biznesa izveidei un
izaugsmei. Atšķirības iepriekšējā pieredzē saistās ar joprojām nevienādo situāciju
darba tirgū, t.i. sieviešu darbs ir zemāk apmaksāts un zemākās pozīcijās, nereti tas
ir daļlaika darbs, kas koncentrējas apkalpojošajā sfērā. Uzņēmējdarbības
uzsākšana bez sakariem un finansējuma atstāj nozīmīgu iespaidu uz tā tālāko
attīstību. Attiecībā uz pieeju finansējumam – sievietes uzsāk uzņēmējdarbību ar
pamatkapitālu, kas ir trīs reizes mazāks par vīriešu uzņēmumu pamatkapitālu;
finansējums izaugsmei sievietēm ir mazāk pieejams, līdz ar mazāku iesaisti
neformālajos sadarbības tīklos; sieviešu rīcībā nav garantijas, kas nepieciešamas
ārējā finansējuma piesaistei; sieviešu uzņēmēju attiecības ar bankām ir sliktākas
pateicoties dzimumu diskriminēšanai un stereotipiem. Sadarbības tīkli uzņēmējam
nodrošina informāciju, padomus un finanses, kā arī kontaktus – pateicoties sieviešu
iepriekšējā darba pieredzei, pieeja šiem tīkliem ir ierobežota.
2.2.2.2.

Sievietes uzņēmējas: jautājumi un barjeras17

2004.gadā Lielbritānijā sagatavoti divi ziņojumi par sieviešu uzņēmējdarbību un
biznesa atbalsta centru sadarbības tīkliem. Pirmajā ziņojumā noteiktas barjeras
sieviešu uzņēmējdarbībai:
•
•

Iepriekšējā darba tirgus pieredze sievietēm ir uzņēmējdarbībai sliktāka nekā
vīriešiem – sliktāk atalgotais darbs, daļlaika darbs apkalpojošajā sfērā,
mazāka vadītāja pieredze, mazāk sieviešu īpatsvars vadībā un valdēs.
Sieviešu lomu tradicionālie uzskati un ģimenes saistības – viens no
iemesliem uzņēmējdarbības uzsākšanai sievietēm nereti ir vēlme pēc
elastīgāka darba laika, lai sabalansētu darbu ar ģimenes vajadzībām. Tomēr
uzņēmējdarbības attīstīšanai šis faktors var kļūt par negatīvu aspektu, jo
uzņēmējdarbība līdzinās daļlaika darbam. Tomēr šis faktors nav aktuāls
visām sievietēm uzņēmējām - jau 1985.gadā Gofee un Scase noteikuši 4
sieviešu uzņēmēju tipus: parastās uzņēmējas, inovatīvās uzņēmējas,
ģimenes uzņēmējas un radikālās un tikai ģimenes uzņēmējām šis faktors
būs traucējošs.
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•

•

•

•

Pieeja finansējumam – sieviešu uzņēmumu pamatkapitāls atbilstoši
statistikai ir mazāks nekā vīriešu uzņēmumiem, pateicoties mazākai sieviešu
iesaistei neformālajos tīklos mazinās arī pieeja izaugsmes kapitālam, nav
pieejamas nepieciešamās garantijas kredītiem, attiecības ar bankām cieš
stereotipu dēļ. Atbilstoši tendencēm uzņēmējas cenšas izmantot neformālus
naudas piesaistes veidus, piemēram, ģimenes līdzekļus, mājsaimniecības
ienākumus, mantojumu, grantus, draugu līdzekļus. Tā rezultātā uzņēmumi
attīstās lēnāk un šiem uzņēmumiem ir mazāk darbinieku, mazāks
apgrozījums, ar zemāku vērtību nekā vīriešu uzņēmumi.
Sadarbības tīklu izmantošana – sadarbības tīkli nodrošina informāciju,
padomus, finansējumu un biznesa kontaktus, bet sievietēm diemžēl ir grūti
piekļūt uzņēmēju sadarbības tīkliem, jo sieviešu skaits vadībā vai valdēs ir
pārāk mazs.
Biznesa un IT prasmju, zināšanu un apmācību trūkums, jo īpaši gados
vecākām uzņēmējām – jaunās tehnoloģijas paver jaunas iespējas, bet
uzņēmumi, kas tās neizmanto riskē palikt zaudētājos. Lai gan šodien to visu
māca skolās, tas sākās pirms gadiem 15-20 un sākotnēji bija vīriešu
interešu lauciņā. Rezultātā 30, 40 un 50 gadīgajām sievietēm, kas plāno
uzsākt uzņēmējdarbību nav nepieciešamo iemaņu.
Zems pašnovērtējums – viens no galvenajiem iemesliem sieviešu uzņēmēju
trūkumam. Sievietes nekļūst par uzņēmējām pat brīžos, kad viņām ir
nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Viens no biežākajiem iemesliem,
kāpēc augstskolu beidzējas nekļūst par uzņēmējām ir tieši bailes par
neizdošanos.

Pētījumā apkopota situācija dažādos reģionos – Eiropā, ASV, valstīs, kas attīstās,
piemēram, Turcijā. Pārsvarā visur pieejamas iepriekš minētās barjeras, mainās
tikai būtiskākā barjera. Turklāt, neskatoties uz šīm barjerām, sievietes var kļūt par
veiksmīgiem uzņēmējiem.
2.2.2.3.

Sieviešu uzņēmējdarbības attīstības aģentūras un Lielbritānijas
pētniecības sabiedrības pētījums „Uzsākot uzņēmējdarbību – ko
sievietes saka, ka viņām vajag. Klientu aptauja”18

Šis pētījums veikts 2003.gadā Lielbritānijā un šīs pētījuma kontekstā interesantas
ir atbildes uz jautājumiem, kāpēc nav uzsākta uzņēmējdarbība, kādi ir svarīgākie
atbalsta faktori, kur ņemt finansējumu un tamlīdzīgi. Aptauja veikta vairāk nekā
400 sievietēm, kas iepriekš izmantojušas Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanas
aģentūras pakalpojumus kā telefonintervija, tomēr rezultatīvas atbildes gūtas tikai
no 82 respondentēm. Lielākā daļa jeb 42% atbildētāju bija 31-40 gadus vecas
sievietes. Jau sākotnējais aptaujas mērķis bija noteikt šķēršļus un kavējošos
faktorus uzņēmējdarbības sākšanai ietverot personiskus, ģimenes, finansiālus vai
institucionālus aspektus. Vairāk kā puse no respondentēm jeb 51% bija
pašnodarbinātās vai uzņēmējas, kuras pārsvarā darbojās mazumtirdzniecībā,
apmācību un dizaina jomās. Kā iemeslu uzņēmējdarbības neuzsākšanai
respondentes, kuras nenodarbojās ar uzņēmējdarbību, minēja – atrašanos pirms
dibināšanas posmā, finansiālos iemeslus, ģimenes iemeslus, darbu un laika
trūkumu. Aptauja par barjerām kā nozīmīgus faktorus norāda finansējuma
pieejamību (65%), ģimenes atbalstu un iedrošinājumu (60%), profesionālu
uzņēmējdarbības atbalstu un konsultācijas (50%). Kā visnesvarīgākās barjeras
parādās atbalsts bērnu aprūpē, iespēja kontaktēt ar sievietēm līdzīgā situācijā. Vēl
kā nozīmīga barjera tiek minētas personiskās īpašības (izturība, pašpārliecinātība,
pārliecība), kā arī tirgus izpētes nepieciešamība pirms uzņēmējdarbības. Izvēloties
vienu svarīgāko barjeru, vairāk kā trešdaļa no respondentēm izvēlējās finanšu
barjeras, tai seko ģimenes atbalsts un biznesa plānošana.

18

Getting started in business – what women say they need. Client survay. Women’s business
Development Agnecy, UK Research partnership Ltd.
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2.2.2.4.

Sievietes uzņēmumu īpašnieces tradicionālajās un netradicionālajās
nozarēs19

1999.gada beigās publicētais pētījums veikts Amerikas Savienotajās Valstīs.
Pētījuma ietvaros aptaujātas un vēlāk intervētas uzņēmumu īpašnieces no
dažādām nozarēm. Pētījums ir viens no retajiem, kas nesalīdzina sievietes un
vīriešus, bet salīdzina sieviešu uzņēmējdarbību dažādos sektoros. Pētījumā
uzņēmējas dažādos sektoros salīdzinātas balstoties uz karjeras attīstību un
efektivitāti. Jāņem vērā, ka nodarbošanās izvēli parasti nosaka cilvēka rakstura
iezīmes, karjeras lēmumus nosaka cilvēka motīvi un vēlamie rezultāti, lēmumus, ko
cilvēki pieņem, nereti nosaka individuālais konteksts.
Sieviešu karjeras pētījumi pēdējās desmitgadēs būtiski mainījušies. Atšķirības starp
sievietēm, kas ienāk darba tirgū vai uzņēmējdarbībā, pēc atsevišķu pētnieku
viedokļa nosaka atšķirīgās vēlmes, ģimenes karjeras progress, vecāku lomas un
ārējie šķēršļi (diskriminācija, stereotipi u.c.). Pētījumi par sievietēm – uzņēmējām
netradicionālās nozarēs parāda, ka šīs sievietes nereti bērnībā nodarbojušās ar
sacensību sporta veidiem līdzās vīriešiem, tās iedrošinājuši vecāki, tām nav
raksturīgs tradicionālo nozaru sieviešu uzņēmēju pašraksturojums. Pētījumi liecina,
ka uzņēmējdarbības uzsākšanai ir svarīgi vairākas efektivitātes jomas: spēja
saskatīt uzņēmējdarbības iespējas, ekonomiskā vadība un cilvēku / konceptuālā
vadība, plānošana. Diemžēl finanšu vadība nereti ir sieviešu vājā puse. Vēl viens
nozīmīgs faktors līdzās karjeras vēlmēm, uzņēmēja spējām un motivācijai ir
atbalsts, ko saņem potenciālais uzņēmējs – finansējums, iedrošinājums vai
sākotnējas darbības atbalsts. Sievietēm jo īpaši svarīga ir sadarbība un pētījumi
liecina, ka veiksmīgiem sieviešu uzņēmumiem ir plašs atbalstītāju loks – sākot no
privātiem, piemēram, vīra, līdz baņķieriem, grāmatvežiem, konsultantiem u.c.,
turklāt atbalsts var būt no emocionāla līdz finansiālam. Netradicionālo nozaru
uzņēmējām pieeja sociālajiem atbalstītājiem ir grūtāka, tāpēc šim atbalstam jābūt
diferencētam.
Pētījuma rezultāti apliecināja, ka starp sieviešu uzņēmējdarbību tradicionālajās un
netradicionālajās sieviešu nozarēs ir būtiskas atšķirības:
Uzņēmējas tradicionālajās nozarēs

Uzņēmējas netradicionālajās nozarēs

•

•

•
•
•
•
•
•

uzņēmējdarbību
parasti
uzsāk
saskatot uzņēmējdarbības iespēju
ikdienas dzīvē, nav nepieciešams
ideju meklēt (īstajā vietā, īstajā laikā
–
tiek
ievilktas
(pull)
uzņēmējdarbībā)
nepievērš uzmanību plānošanai, jo
sāk darbu pazīstamā vidē un laiks ir
svarīgāks par šķēršļu plānošanu
uzņēmumi ir mazāki un ar lēnāku
izaugsmi
sagaida drošību un labāku līdzsvaru
starp darbu un mājām, piemēram,
brīvā laika konsultants
peļņa kā garantijas un drošības
avots
saņem lielāku finansiālo atbalstu
nav gatavas riskēt

•

•
•

•

•
•

uzņēmējdarbības
ideja
meklēta
izvērtējot
alternatīvas
(nepieciešamība, izaicinājums iegrūž
(push) uzņēmējdarbībā)
Pievērš lielāku uzmanību plānošanai,
ko nosaka augstākas ieiešanas
barjeras, un kas rada lielāku
apgrozījumu
un
veiksmīgāku
uzņēmējdarbību
sagaida lielākus ienākumus un atdevi
no sava uzņēmuma
galvenais nav peļņa, apgrozījums,
bet gan izaicinājums un izklaide
(piemēram, uzņēmējdarbība pēc vīra
nāves)
neapmierinātas
vēloties
saņemt
kredītu vai riska kapitālu, finansē
uzņēmējdarbību ar kredītkartēm vai
privātiem kredītiem
netiek uztvertas nopietni
gatavas riskēt

19
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2.2.2.5.

Sievietes zinātnes uzņēmumos: izdevumu apkopojums, dažu politiku
ietekme un izpētes darba kārtība20

Šis materiāls ir Elizabetes Čellas, Mančestras Zinātnes uzņēmumu centra
profesores, prezentācija dzimumu izpētes forumā „Sieviete un Līdztiesības vienība”
2002.gada novembrī Londonā.
Ir virkne iemeslu, kāpēc sievietēm nešķiet pievilcīgas perspektīvās tehniskās
nozares un uzņēmējdarbība: nozaru tēls, dzimumu attieksme, stereotipi, kas ir
izveidojušies jau 5 gadu vecumā, sieviešu lomu modeļu trūkums. Lai kaut ko
mainītu, jāsāk ar domāšanu – uzņēmējdarbība tehniskajās nozarēs sievietēm
varētu
šķist
interesanta,
tomēr
tad
nepieciešams
papildus
uzsvars
uzņēmējdarbības izglītībā, nopietnāka attieksme no atbalstošo institūciju puses.
Liela loma barjeru pazemināšanā ir arī izglītības sistēmai, liekot uzsvaru gan uz
zinātni (praktiskie eksperimenti), gan uz uzņēmējdarbību (jaunie uzņēmēji)
veicinošajiem priekšmetiem. Zinātnes karjera arī ir dzimumu dalīta – zinātnieku
ilgās darba stundas, ierobežotā sociālā dzīve neatbilst jaunas sievietes dzīves
vēlmēm. Jāmaina zinātnes institūciju iekšējā kultūra, darba vide. Ir grūti sievietei
kļūt par uzņēmēju un grūti kļūt par zinātnieci, tādējādi kļūt par uzņēmēju zinātņu
ietilpīgajās nozarēs ir divreiz grūtāk.
Sociālekonomiskais saturs, kas ietekmē sieviešu uzņēmējdarbību, saistās ar „jauno
ekonomiku”, kura balstās uz IKT, ir globāla un bezdzimumu, ģimenes atbalstu vai
spēju savienot uzņēmējdarbību ar ģimeni. Kā šķērsli var uzskatīt arī to, ka
tehniskajās nozarēs sieviešu ir mazāk, tātad ir mazāka pieredze, turklāt sievietēm
ir grūtības ar biznesa plānu sastādīšanu, tās mazāk pārliecinātas par sevi un mazāk
spējīgas mobilizēt resursus. Sievietes parasti vairāk nekā vīrieši izmanto ārējo
uzņēmējdarbības atbalstu, īpaši grāmatvežus, bankas un sadarbības tīklus. Ar
atbalstu šajā gadījumā jāsaprot galveno atbalstu, ko nodrošina speciālas
institūcijas, kā augstskolas, biznesa inkubatori, zinātnes parki, un tiešo atbalstu, ko
sniedz valsts aģentūru programmas, sēklas un riska kapitāla uzņēmumi u.c.
2.2.2.6.

Globālā uzņēmējdarbības uzraudzība:
sievietēm un uzņēmējdarbību21

2005.gada

ziņojums

par

Ziņojums veidots 2005.gadā kā gala rezultāts Sieviešu vadības centra un Londonas
Biznesa skolas pētījumam. Tas sniedz informāciju par sieviešu uzņēmējdarbību 35
valstīs, tai skaitā Latvijā un parāda iemeslus uzņēmējdarbības sākšanai,
informāciju par sieviešu uzņēmējdarbības sektoriem un uzņēmējām.
Apkopojumā norādīts, ka sieviešu uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis dažādās
valstīs atšķiras. Visbiežāk sievietes kļūst par uzņēmējām izmantojot iespēju, tomēr
valstīs ar vidēju ienākumu līmeni uzņēmējdarbība nereti ir vajadzība. Joprojām
vīrieši kļūst par uzņēmējiem divreiz biežāk nekā sievietes – sievietes vairāk baidās
no iespējamajiem zaudējumiem, ko var radīt neveiksmes uzņēmējdarbībā.

20

Women in science enterprise: an exploration of the issues, some policy implications and
research agenda, Elizabeth Chell, Manchester Science Enterprise Centre
21
Global Entrepreneurship Monitor: 2005 report on Women and Entrepreneurship. The
center for Women’s Ledership, London Business School
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inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

20

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

2.2.3. Apkopojums
Balstoties uz iepriekš apskatītajiem pētījumiem, tika apkopoti tajos identificētie kavējošie un veicinošie faktori, kā arī analizēta šī faktora
attiecināmība konkrētā pētījuma mērķa grupai – sieviešu uzņēmējdarbībai perspektīvajās nozarēs.
Kavējošie faktori

Skaidrojums

Attiecināmība

Alga: sieviete saņem mazāk nekā vīrietis

Zemākais atalgojums rada finansiālo un cita
veida atkarību no citiem, zemākus
uzkrājumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā
arī veicina sievietes darbu kā mājsaimniecei
(nepieciešamības gadījumā mājās paliek
mazāk pelnošais)

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti,
vadītāju, kas varētu kļūt par uzņēmēju, tai
skaitā perspektīvajās nozarēs.

Atbalsts: biznesa plānošana

Specifiska joma, kurā ir salīdzinoši vājas
zināšanas

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti,
vadītāju, kas varētu kļūt par uzņēmēju, jo
īpaši perspektīvajās nozarēs.

Atbalsts: grāmatvedība

Specifiska joma, kurā ir salīdzinoši vājas
zināšanas

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti,
vadītāju, kas varētu kļūt par uzņēmēju, jo
īpaši perspektīvajās nozarēs.

Atbalsts: juridiskās konsultācijas

Specifiska joma, kurā ir salīdzinoši vājas
zināšanas

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti,
vadītāju, kas varētu kļūt par uzņēmēju, jo
īpaši perspektīvajās nozarēs.

Atbalsts: specializēta atbalsta trūkums

Latvijā tikai sākumposmā ir atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, jo īpaši
sievietēm kā potenciālajām uzņēmējām.
Vispārēju atbalstu nodrošinošās institūcijas
stereotipu ietekmē nereti darbojas kā
kavējošais faktors, jo īpaši sieviešu
uzņēmējdarbībai netradicionālajās nozarēs

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti,
vadītāju, kas varētu kļūt par uzņēmēju, tai
skaitā perspektīvajās nozarēs.

Finanses: finanšu resursu trūkums

Uzņēmējiem ir grūti piesaistīt resursus

Attiecināms uz uzņēmēju, jo īpaši

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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Kavējošie faktori

Skaidrojums

Attiecināmība

uzņēmējdarbības uzsākšanai; sievietei
uzņēmējai pateicoties stereotipiem to izdarīt
nedaudz grūtāk kā vīrietim; sievietei
netradicionālajās sieviešu nozarēs šis šķērslis
ir vēl lielāks. Netradicionālo nozaru
uzņēmējas bieži finansē uzņēmējdarbību no
privātiem kredītiem vai kredītkartēm. Latvijā
nav aktuāli šķēršļi, kas valda Eiropas
Savienībā – sievietēm ir bankas konti, ir
īpašumi, līdz ar to kredītvēsture un kapitāls

perspektīvajās nozarēs

Ģimene: ģimenes atbalsta trūkums

Ja sieviete nesaņem atbalstu ģimenē savai
idejai, ideja visbiežāk tā arī netiek realizēta

Attiecināms uz sievieti, tai skaitā uzņēmēju
perspektīvajās nozarēs.

Ģimene: pienākumu sadale ģimenē jeb darba
ražīgums ģimenē

Sieviete ir galvenā atbildīgā un darbu veicēja
ģimenē, kas rūpējas par mājas darbiem, vīru,
bērniem un vecajiem ģimenes locekļiem

Attiecināms uz sievieti, tai skaitā uzņēmēju
perspektīvajās nozarēs.

Ģimene: vājā bērnu aprūpes sistēma,
neatbilstoša sociālā sistēma

Nepietiekošais vietu skaits bērnu dārzos,
neparedzētais laiks bērnu aprūpei vecumā no
gada līdz trim gadiem, liek meklēt dažādus
risinājumus un aizņem ļoti daudz laika
ekonomiski aktīvās sievietes dzīvē

Attiecināms uz ekonomiski aktīvo sievieti, tai
skaitā uzņēmēju perspektīvajās nozarēs

Arī problēmas pārējā sociālajā sistēmā rada
pārāk augstu sievietes laika patēriņu –
nesakārtotā veselības aprūpes sistēma, rūpes
par veciem ļaudīm, kuriem nepietiekošie
ienākumi un nenodrošinātais sociālais
atbalsts, liek balstīties galvenokārt uz jaunāko
paaudzi
Kultūra: uzņēmējdarbības kultūra – pieeja
sadarbības tīkliem

Daļēji saistībā ar iepriekšējo pieredzi darba
tirgū, topošajām uzņēmējām nav pieejami
sadarbības tīkli, kas veidojušies kā

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Kavējošie faktori

Skaidrojums

Attiecināmība

džentlmeņu klubi. Tā rezultātā ir vājāki
kontakti, mazāk informācijas, sliktāka pieeja
resursiem
Kultūra: uzņēmumu kultūra

Uzņēmumu iekšējā kultūra nereti definē
attiecības starp sievietēm un vīriešiem
uzņēmumā – „džentlmeņu klubs” vai
dzimumus ignorējošā kultūra. Tam līdzās tiek
definēta arī darba devēja attieksme pret
darbinieci, piemēram, sieviete ar bērnu pat
vadošā amatā kā nasta, jauna sieviete kā
potenciālā grūtniece u.t.t.

Attiecināms uz vadītāju, kā potenciālo
uzņēmēju, tai skaitā perspektīvajās nozarēs

Motivācija: neatkarība

Biežākais iemesls sieviešu uzņēmējdarbības
uzsākšanai ir vēlme būt neatkarīgai, lai
nodrošinātu ģimeni un iegūtu brīvu laiku
darbam un ģimenei. Tomēr šis pozitīvais
faktors kļūst par traucēkli, jo jau sākotnēji
tiek paredzēta liela laika daļa ģimenei un
uzņēmējdarbība kļūst par daļlaika noslodzi.

Attiecināms uzņēmēju, tai skaitā uzņēmēju
perspektīvajās nozarēs

Paraugs: komunikācija ar citām uzņēmējām

Sabiedrībā nav plaši izplatīti sievietes
uzņēmējas tēls, tādējādi pietrūkst parauga

Nav attiecināms kā šķērslis tradicionālajā
sieviešu uzņēmējdarbībā, jo pēdējos gados ir
plaši pazīstamas sievietes uzņēmējas, kas gan
parasti parāda sevi kā spēcīgas sievietes, kas
var izdzīvot uzņēmējdarbībā līdzās vīriešiem.
Aktuāls šķērslis perspektīvajās nozarēs.

Pašvērtējums: zems pašvērtējums

Sievietes sevi pietiekoši nenovērtē un
netiecas pēc augstiem amatiem, karjeras

Attiecināms uz vadītāju vai uzņēmēju, tai
skaitā uzņēmēju perspektīvajās nozarēs.

Pieredze: iepriekšējā pieredze darba tirgū

Mazāks sieviešu vadītāju skaits nosaka to, ka
sievietēm ir mazāka pieredze vadošajos
amatos, nav pieejami nepieciešamie kontakti
un iemaņas. Liela daļa no iemaņām, kas

Attiecināms uz uzņēmēju, tai skaitā uzņēmēju
perspektīvajās nozarēs.

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Kavējošie faktori

Skaidrojums

Attiecināmība

iegūtas strādājot kā vadītājai ir būtiskas tālāk
kā uzņēmējai, un to trūkums veidojas kā
šķērslis
Risks: vēlme izvairīties no riska

Sievietes ilgstošās rūpes par ģimeni un
bērniem radījušas vēlmi izvairīties no riska, jo
sieviete apzinās nepieciešamību rūpēties par
bērniem. Darba ņēmēja stāvoklis ir stabilāks,
drošāks

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti,
vadītāju, kas varētu kļūt par uzņēmēju, tai
skaitā perspektīvajās nozarēs.

Stereotipi: „sieviešu” nozares

Ir nozares, kurās tradicionāli sievietes strādā
kā darba ņēmējas un sabiedrībai pat liekas
pieņemami, ka šajās nozarēs sieviete var būt
arī uzņēmēja. Tomēr tām līdzās pastāv arī
tradicionālās „vīriešu nozares”, kurās
stereotipi nepieļauj uzņēmējas parādīšanos

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti vai
uzņēmēju perspektīvajās nozarēs

Stereotipi: stereotipi par sievietes un vīrieša
lomu

Sieviete tiek uztverta kā ģimenes balsts,
viņas pienākums ir rūpēties par ģimeni un
bērniem, nevis nodarboties ar
uzņēmējdarbību

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti vai
uzņēmēju, tai skaitā uzņēmēju perspektīvajās
nozarēs.

Vide: neprognozējama uzņēmējdarbības vide

Uzņēmējdarbības vide nav veicinoša, drīzāk
gan nodokļi, kontrolējošo institūciju darbība,
birokrātija, likumdošana un korupcija ir
kavējoši. Tāpat uzņēmējdarbības attīstībai
nelabvēlīgi ir arī citi makroekonomiskie
faktori, piemēram, zemā iedzīvotāju
pirktspēja vai augstā inflācija, vai pavisam
jaunā problēma, darbaspēka trūkums

Attiecināms uz uzņēmēju, tai skaitā uzņēmēju
perspektīvajās nozarēs

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Veicinošie faktori
Atbalsts: biznesa inkubatori

Skaidrojums

Attiecināmība

Nodrošina nepieciešamo infrastruktūru,
informāciju un apmācības

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Veicinošie faktori

Skaidrojums

Attiecināmība

Atbalsts: konsultācijas

Sievietei vairāk kā vīrietim nepieciešams
atbalsts viņas idejām, darbam. Turklāt
atbalstam jābūt specifiskam orientētam uz
konkrētajām vajadzībām, jo vispārīgais
atbalsts nesniedzot konkrētu palīdzību kļūst
par šķērsli

Attiecināms uz sievieti vai uzņēmēju, tai
skaitā uzņēmēju perspektīvajās nozarēs.

Atbalsts: Pienākumu sadale ģimenē jeb darba
ražīgums ģimenē

Darba pienākumi ģimenē līdzvērtīgi sadalīti
starp ģimenes locekļiem

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti vai
uzņēmēju, tai skaitā uzņēmēju perspektīvajās
nozarēs.

Atbalsts: Plašs privāto (ģimene, vīrs) un
sociālo (banka, jurists, grāmatvedis,
konsultanti) atbalstītāju loks

Sievietēm uzņēmējām raksturīgi izmantot
plašu atbalstītāju loku, turklāt atbalsts var būt
no finansiāla līdz pat emocionālam

Nepieciešamas faktors, lai kļūtu par
uzņēmēju, tai skaitā netradicionālajās sieviešu
nozarēs

Izaicinājums

Sievietei jāpārvar grūtības, lai
pašapliecinātos, piemēram, jāiegūst
ekonomiskā stabilitāte pēc šķiršanās vai vīra
nāves

Attiecināms uz ekonomiski aktīvu sievieti vai
uzņēmēju, tai skaitā uzņēmēju perspektīvajās
nozarēs.

Motivācija: Neatkarība

Vēlme plānot savu laiku, būt neatkarīgai, lai
sabalansējot pienākumus rastu laiku sev,
ģimenei, hobijiem

Veicinošs faktors, lai kļūtu par uzņēmēju,
galvenokārt tradicionālajās sieviešu nozarēs

Personības iezīmes: sacensību sports bērnībā

Bērnības pieredze, kas raksturīga
netradicionālo uzņēmumu īpašniecēm – kopš
bērnības pieradušas sacensties līdzvērtīgi
vīriešiem

Veicinošs faktors, lai kļūtu par uzņēmēju
netradicionālajās sieviešu nozarēs

Personības iezīmes: Vecāku iedrošinājums

Bērnības pieredze, kas raksturīga
netradicionālo uzņēmumu īpašniecēm – kopš
bērnības saņēmušas apstiprinājumu savai
vērtībai un tādējādi novērsts zemā
pašvērtējuma šķērslis

Veicinošs faktors, lai kļūtu par uzņēmēju
netradicionālajās sieviešu nozarēs

Piemērs: pozitīvie piemēri

Pozitīvie piemēri rosina sievietes uzdrīkstēties

Veicinošs faktors, lai kļūtu par uzņēmēju

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Veicinošie faktori

Uzslava (atzinība)

Skaidrojums

Attiecināmība

Lai sieviete aktīvi darbotos, viņai vairāk kā
vīrietim jājūt paveiktā novērtējums, atzinība
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2.3. Situāciju raksturojošie statistiskas dati
Latvijā jau ilgāku laika posmu ir novērojams sieviešu skaita pārsvars par vīriešu skaitu - par
to liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija (Attēls 1). Tomēr šie dati liecina
par vīriešu un sieviešu skaita līdzsvaru, jo pārsvars nav būtisks.

Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma, procentos
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Attēls 1. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma, procentos22
Jāpiezīmē, ka sieviešu pārsvars novērojams tikai iedzīvotāju vecuma grupā pēc 40 gadiem
(Attēls 2). Šajā vecuma grupā iedzīvotāji ir ieguvuši izglītību, ieguvuši darba pieredzi un ir
nopietns potenciāls uzņēmējdarbības uzsākšanai. No tā var secināt, ka sievietes šajā
vecumā ir būtisks valsts ekonomiskās izaugsmes un attīstības līdzdalībnieks un
uzņēmējdarbības veicināšanas programmu pretendents.

Vīriešu un sieviešu procentuālais
sadalījums pa vecuma grupām 2005.gadā
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Attēls 2. Vīriešu un sieviešu procentuālais sadalījuma pa vecuma grupām 2005.gadā
Latvijā23
Sieviešu pārsvars ir prognozēts arī nākotnē, par to liecina Labklājības ministrijas darba
tirgus pētījumi, kur atspoguļotas iedzīvotāju prognozes līdz 2051.gadam. Latvijas
iedzīvotāju sastāvā pašlaik ir visai liels sieviešu īpatsvars (54%), tas ir viens no
augstākajiem pasaulē. Perspektīvā gaidāms, ka vīriešu īpatsvars nedaudz pieaugs un,
apsteidzoši samazinoties vīriešu mirstībai, 2050.gadā tas varētu būt 47,0% (Tabula 1).
Tabula 1. Vīriešu un sieviešu skaita prognozes (galvenais variants)24

22
23

Avots: CSP „Latvijas statistikas gadagrāmata” 2005
Turpat
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2004
1068
46,1
1251
53,9

Vīrieši, tūkst. cilv.
% no kopskaita
Sievietes, tūkst. cilv.
% no kopskaita

2011
1026
46,1
1202
53,9

2031
934
46,4
1079
53,6

2051
876
47,0
989
53,0

Dzimumu disproporcijas galvenais cēlonis ir paaugstināta vīriešu mirstība darbspējas
vecumā. Pašlaik starp Latvijas iedzīvotājiem vecumā līdz 31 gadam katrā gadagājumā ir
neliels vīriešu pārsvars. Sieviešu daudz vairāk nekā vīriešu ir pensijas un pirmspensijas
vecumā, kas arī nosaka kopējo lielāko sieviešu īpatsvaru. Saskaņā ar prognožu aprēķiniem
2051.gadā neliela vīriešu pārsvara vecums paaugstināsies līdz 37 gadiem. Latvijas
iedzīvotāju vecuma struktūra nav harmoniska un ir nopietni izkropļota (Attēls 3). To
ietekmējuši kari, dzimstības līmeņa svārstības, migrācijas viļņi. 2004.gada demogrāfiskajā
piramīdā ļoti šaura ir tās pamatne, kas atspoguļo dzimstības kritumu pēc 1990. gada.
Vecākajos gadagājumos redzams liels sieviešu pārsvars, kas galvenokārt radies darbspējas
vecuma vīriešu paaugstinātas mirstības dēļ.
2004. GADĀ
95+
1.5
3.6 85-89
Vīrieši
9.5
22.3 75-79
36.8
48.0
65-69
57.5
54.6
55-59
67.5
78.4
45-49
84.8
77.7
35-39
80.8
80.6
25-29
86.8
95.1
15-19
80.2
51.3
5-9
50.9

2051. GADĀ

6.2
12.8
32.2

Sievietes

57.8
67.1
75.9
80.5
69.5
80.4
87.1
91.0
80.1
80.9
78.9
83.6
91.4
77.2
48.4
48.6

95+
7.5
17.8 85-89
26.2
Vīrieši
37.1
75-79
44.7
56.9
65-69
67.4
59.3
55-59
43.6
48.4
45-49
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61.7
35-39
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54.8
25-29
46.6
44.4
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46.6
48.6
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47.4

17.6
35.0
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45.5
57.3
62.5
73.8
81.4
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45.6
50.2
56.9
62.1
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52.8
44.4
41.9
43.9
45.8
44.6

Attēls 3. Latvijas iedzīvotāju dzimumvecumsastāvs25
Augstāk minētā pētījuma autoru prognozes rāda, ka Latvijā drīz sāks sarukt darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaits. Tuvākajos gados situācija vēl būs labvēlīga un strādājošo skaits
nesamazināsies, jo 20 gadu vecumu, kad vidēji jaunieši iekļaujas darba tirgū, sasniegs
salīdzinoši daudzskaitlīgie 80. gadu otrajā pusē dzimušie jaunieši. Līdz 2011.gadam
darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars pat nedaudz pieaugs uz bērnu samazinājuma
rēķina. Taču turpmāk straujš darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazinājums nav
novēršams. Darbaspēka iespējamā ieceļošana tikai nedaudz mīkstinās situāciju. Vislielākais
darbspējas vecuma iedzīvotāju samazinājums ir gaidāms laikposmā starp 2015. un
2025.gadu un tālākā perspektīvā pēc 2040.gada. Pēdējo 15 gadu dzimstības krituma vilnis
pēc noteikta laika negatīvi iespaidos ne tikai darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, bet arī
sastāvu, jo apmēram pēc 2010.gada sāksies tā novecošanās. 20-39 gadu vecuma
iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā samazināsies no 30% 2011. gadā līdz 22%
2031.gadā. To pastiprinās pensijas minimālā vecuma paredzamā tālāka paaugstināšana. Ar
šādu situāciju nopietni būs jārēķinās valsts tautsaimniecībai. Tomēr statistikas dati un
24

Avots: Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” projekts
„Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums
tautsaimniecības sektoros”
25
Turpat
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prognozes rāda, ka sieviešu skaitliskais pārsvars saglabāsies, tādēļ nozīmīgs solis
tautsaimniecības attīstībā būtu sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana ne tikai tradicionālajās
nozarēs, bet īpaši inženiertehniskajās nozarēs, kas rada nozīmīgu pievienoto vērtību.
Lai gan Latvijā pēdējos gados vērojamā ekonomikas attīstība pozitīvi iespaido situāciju
darba tirgū, lai gan iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā kopš 2000.gada samazinās,
tomēr ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits palielinās, bet sieviešu skaits to vidu ir mazāks
kā vīriešu skaits.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars
iedzīvotāju kopskaitā 1999 - 2004

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars
iedzīvotāju kopskaitā 2004.gadā
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Attēls 4. Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā no
1999.gada līdz 2004.gadam26
Satraucošs ir fakts, ka sieviešu skaits ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju vidū nopietni
pārsniedz vīriešu skaitu.

Ekonomiski neaktivo iedzīvotāju skaits dzimuma
griezumā laika periodā no 2000. - 2005.gadam
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Attēls 5. Latvijas ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits dzimuma griezumā laika periodā no
2000.gada līdz 2005.gadam27
Šo rādītāju analīze parāda, ka vairums ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju ir vecumā grupā no
15- 24 gadiem, piem., 2005.gadā 33.2% no ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem bija tieši
šajā vecuma grupa, bet 28,8% ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji ir vecuma grupā no 6574.gadiem. Tomēr darba vecumā ir 38% procenti no ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem.
Minētie 38% procenti ietver 92,3 tūkst vīriešus un 165,7 tūkst. Sieviešu, kas pie labvēlīgas
sociālās un ekonomiskās politikas un valsts atbalsta varētu iesaistīties ekonomiskajās
aktivitātēs un uzņēmējdarbībā.
Viens no situāciju raksturojošajiem rādītājiem ir nodarbinātības līmenis. Lisabonas stratēģijā
ir noteikts mērķis – līdz 2010.gadam sasniegt vispārējo nodarbinātības līmeni 70% apmērā.
26
27

Avots: CSP „Latvijas statistikas gadagrāmata” 2005
Turpat
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To šobrīd jau ir izdevies sasniegt Dānijai, Zviedrijai, Nīderlandei un Lielbritānijai. Latvijas
izvirzītais nodarbinātības mērķis Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2010.gadam ir
67% (sievietēm – 62%). Savukārt sieviešu nodarbinātības līmenis Latvijā ir augstāks nekā
vidēji ES, turklāt šai atšķirībai ir tendence palielināties – 2002.gadā sieviešu nodarbinātības
līmenis cēlās par 2,1 procentpunktiem, bet 2004.gadā tas bija par 2,8,procentpunktiem
augstāks kā ES. Tomēr to var izskaidrot ar to, ka Latvijas tautsaimniecībā ir zems apstrādes
rūpniecības īpatsvars un lielāka ir to nozaru daļa, kurās nodarbināto skaitā ir augstāks
sieviešu īpatsvars, tas ir, tirdzniecība (62%), viesnīcas un restorāni (79.9%), izglītība
(81%), veselība un sociālā aprūpe (79,9%) u.c. Vīriešu nodarbinātības līmenis atpaliek no
ES vidējiem rādītājiem – 2002.gadā par 6,7% un 2004.gadā par 4,5%. (Avots: EM
„Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”).
Jāpiezīmē, ka Latvijā uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem nav atbilstošs ES līmenim –
Eurostat sniegtie dati parāda, ka kopumā Latvijā ir mazs uzņēmumu skaits uz iedzīvotāju
skaitu, salīdzinājumā ar citām ES valstīm. Latvijā ir mazāk kā 20 ekonomiski aktīvo
uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem, kamēr ES vidēji 40-60 uzņēmumu.
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Attēls 6. Latvijas nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā no 1999.gada līdz
2004.gadam28

Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju kopskaitā 2004.gadā

Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju kopskaitā

5.0

30

Vīrieši

Vīrieši

20

Sievietes

Sievietes

10

>= 65

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

25 - 29

0
20 - 24

0.0

40

15 - 19

10.0

11.7
12.9
11.0
10.7
10.5
10.6
10.3
9.0
8.4

15.0

50
14.4
13.8
15.0
13.5
15.4
13.5
14.4

20.0

Attēls 7. Latvijas darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā no
1999.gada līdz 2004.gadam29
Atbilstoši CSP sniegtajai informācijai, var novērot, ka tikai vecuma grupā 40 – 44 gadi
nodarbināto sieviešu īpatsvars ir lielāks kā nodarbināto vīriešu īpatsvars, tas ir
izskaidrojams ar to, ka sieviešu skaits šajā vecuma grupā ir lielāks kā vīriešu skaits, tomēr
28
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arī pārējas vecuma grupās šādai tendencei būtu jāsaglabājas, bet statistikas dati to
neapstiprina. Arī darba meklētāju vidū sieviešu paaugstināts īpatsvars nav novērojams.
Aplūkojot publiski pieejamos datus par nodarbināto izglītību dzimumu griezumā, var
novērot, ka sievietēm izglītības līmenis ir augstāks, tātad nodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanas īpatsvara problēma nav zināšanu vai izglītības trūkums.
Nodarbināto sadalījums pēc izglītības līmeņa
2005.gadā
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Attēls 8. Latvijas nodarbināto sadalījums pēc izglītības līmeņa 2005.gadā30
Kopumā situāciju sieviešu nodarbinātība raksturo CSP sniegtā informācija par pamatdarbā
nodarbināto skaita sadalījumu pa darbības veidiem (Tabula 2).
Tabula 2. Pamatdarbā nodarbināto skaita sadalījums pa darbības veidiem 2005gadā
dzimumu griezumā31
2005
2005
2005
(kopā)
(vīrieši)
(sievietes)
Nodarbinātie1
1035,9
534,1
501,8
Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība
122,3
81,5
40,8
Zvejniecība
2,9
…
…
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
(2,0)
…
…
Apstrādes rūpniecība
154,1
88,0
66,1
Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde
23,1
16,4
6,7
Būvniecība
90,5
82,2
8,3
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu,
motociklu, individuālas lietošanas priekšmetu un
sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
157,7
59,8
97,9
Viesnīcas un restorāni
27,6
7,3
20,4
Transports, glabāšana un sakari
94,6
66,0
28,5
Finanšu starpniecība
20,1
7,6
12,5
Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita
komercdarbība
49,2
24,9
24,3
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā
apdrošināšana
81,8
44,7
37,1
Izglītība
90,5
17,3
73,2
Veselība un sociālā aprūpe
57,9
8,8
49,1
Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi
57,6
25,3
32,3
Individuālās mājsaimniecības ar algotu darbaspēku
3,7
…
…
30
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Interesants ir fakts, ka pamatdarbā (ar nodokļu grāmatiņu) nodarbināto skaits laika posmā
no 2001 līdz 2005.gadam pakāpeniski pieaug, bet saglabā sieviešu un vīriešu īpatsvaru.

Pamatdarbā nodarbināto iedzīvotāju skaits 2001 2005 (tūkst.)
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Attēls 9. Pamatdarbā nodarbināto iedzīvotāju skaits no 2001.gada līdz 2005.gada, tūkst.32
Atbilstoši augstāk minētajam, analizējot pamatdarbā nodarbināto struktūru pa darbības
veidiem, joprojām ir novērojama darba tirgus segregācija „vīriešu un sieviešu” profesijās un
nozarēs. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu
mazināšana” ir veicināt sieviešu iesaisti tā saucamajās netradicionālajās nozarēs, kur
nodarbināto sieviešu īpatsvars ir neliels – galvenokārt apstrādes nozarē jeb tehniskajās
nozarēs, kas rada augstu pievienoto vērtību un tiek uzskatītas par perspektīvām nozarēm.
Aplūkojot situāciju apstrādes nozarē ir novērojams, ka sieviešu īpatsvars jau ilgāku laika
posmu ir zems un tam ir tendence samazināties.

Pamatdarbā nodarbināto vīriešu un sieviešu
skaita sadalījums un īpatsvars apstrādes
rūpniecībā (tūkst)
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Attēls 10. Pamatdarbā nodarbināto vīriešu un sieviešu skaita sadalījums un īpatsvars
apstrādes rūpniecībā no 2001.gada līdz 2005.gada, tūkst.33
Analizējot iegūtos datus par pamatdarbā nodarbinātajiem, var konstatēt, ka darba ņēmēja
statusā sieviešu un vīriešu skaits ir līdzīgs. Tātad nav novērojama segregācija šādā
griezumā, bet, aplūkojot datus darba devēju griezumā, situācija krasi atšķiras. Sieviešu
skaits darba devēja (īpašnieka) statusā ir praktiski par 50% mazāks.

32
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Attēls 11. Pamatdarbā nodarbināto darba ņēmēju statusā skaita dinamika no 2001.gada līdz
2005.gada, tūkst.34
Kopumā sieviešu uzņēmējdarbību raksturo CSP informācija (Tabula 3). Tā atspoguļo
pamatdarbā nodarbināto statusu sadalījumā pēc dzimuma un atklāj faktu, ka sieviešu darba
devēju statusā ir praktiski divas reizes mazāk, kaut gan sieviešu skaits valstī ir lielāks par
vīriešu skaitu. Tas skaitliski parāda, ka šajā jomā pastāv neizmantots potenciāls, kas ar
valsts atbalsta palīdzību varētu iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Tabula 3. Pamatdarbā nodarbināto statuss sadalījumā pēc dzimuma 2005.gadā35
2005.gadā
(tūkst.kopā)
Nodarbinātie
Darba ņēmējs (algots darbinieks)
Darba devējs (īpašnieks)
Pašnodarbināta persona
Neapmaksāta persona, kas palīdz
citam ģimenes loceklim viņa
uzņēmumā, privātpraksē, piemājas
vai zemnieku saimniecībā

2005.gadā
(tūkst. vīrieši)

2005.gadā
(tūkst.
sievietes)

1035,9
915,3
35,9
60,8

534,1
461,9
24,2
34,4

501,8
453,5
11,6
26,4

23,9

13,6

10,3

Tomēr statistika parāda, ka sieviešu izglītības līmenis ir augsts, ka sieviešu īpatsvars
atbilstoši profesiju klasifikatoram ir augsts vecāko speciālistu vidu (vecākie speciālisti veic
zinātniskus pētījumus, izglīto tautu, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību
radīšanā visos tautas saimniecības komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un
nodibinājumos, organizācijās, kā arī patstāvīgi), speciālistu vidū (speciālisti veic pēc satura
līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai
māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī
vada attiecīga līmeņa mācības), kalpotāju vidū (šīs pamatgrupas darbinieki organizē,
sistematizē, novērtē, glabā noteiktas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju,
ievada un meklē to skaitļotājos. Veic pienākumus, kas saistīti ar kancelejas darbu, naudas
operācijām, ceļojumu organizēšanu, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās) un
vislielākais tas ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku vidū (šīs pamatgrupas darbinieki
sniedz pakalpojumus ceļojumos un mājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un
vecos cilvēkus, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko
kārtību, mantu un cilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem).
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Pamatdarbā nodarbināto vīriešu un sieviešu sadalījums
pēc profesijas (15-74 gadi) 2005.gadā
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Attēls 12. Pamatdarbā nodarbināto vīriešu un sieviešu sadalījums pēc profesijas (15-74
gadi) 2005.gadā36
Apskatot situāciju laika posmā no 2002. līdz 2005.gadam, redzams, ka joprojām būtiski
atšķiras sieviešu un vīriešu sadalījums pa profesijām. Sieviešu vidū ir daudz lielāks augstās
kvalifikācijas ar fizisku darbu nesaistīto profesiju pārstāvju (vairāk kā 40%, bet vīriešu vidū
— 26-28%), kas skaidrojams ar to, ka sievietes biežāk nekā vīrieši strādā kā vecākie
speciālisti vai speciālisti. Profesijas, kas prasa zemu klasifikāciju, bet nav saistītas ar fizisko
darbu, arī ir daudz izplatītākas sieviešu vidū — aptuveni 1/3 no sievietēm un tikai ap 1/10
no vīriešiem strādā par kalpotājiem vai pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem. Turpretī
nodarbināto vīriešu starpā ir daudz augstāks kvalificēto strādnieku īpatsvars (gandrīz 50%,
sievietēm — 11-13%)

36
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3. Intervijās iegūto datu analīze un apkoptie rezultāti

3.1. Respondentu raksturojums
Intervijas tika veiktas laika periodā no 2006.gada oktobra līdz 2007.gada februārim un tajā
tika aptaujātas:
•

•
•
•

6 uzņēmējas, kas ir uzņēmumu īpašnieces vai līdzīpašnieces un kuru uzņēmējdarbība
saistīta ar perspektīvajā nozarēm šī pētījuma kontekstā:
o 2 uzņēmējas, kas darbojas mašīnbūves un metālapapstrādes nozarē;
o 3 uzņēmējas, kas darbojas informācijas komunikāciju tehnoloģiju nozarē;
o 1 uzņēmēja, kas darbojas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības nozarē;
14 atbalsta saņēmējas, kas uzsākušas uzņēmējdarbību perspektīvajās nozarēs un
saņēmušas atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai EQUAL projekta ietvaros;
9 speciālistes, kas strādā kā algoti darbinieki perspektīvajās nozarēs
9 uzņēmējas, kas ir uzņēmumu īpašnieces vai līdzīpašnieces un kuru uzņēmējdarbība
saistīta ar nozarēm, kuras atbilstoši sabiedrības tradicionālajam viedoklim atbilst
sievišķīgajām nozarēm, t.i., skaistumkopšana, izglītība, medicīna, modes rūpniecība,
pārtikas ražošana.

Aptaujāto respondentu vecums bija robežās no 21 gada līdz 65 gadiem (Attēls 13) –
uzņēmējas tehniskajās nozarēs bija pārstāvētas visās vecuma grupās līdz 60 gadiem,
atbalsta saņēmējas – 2 vecuma grupās līdz 40 gadiem, speciālistes tehniskajās nozarēs bija
pārstāvētas visās vecuma grupās, bet uzņēmējas tradicionālajās sieviešu nozarēs – visās
vecuma grupās pēc 30 gadiem.
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8
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7
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Attēls 13. Respondentu vecuma struktūra atbilstoši respondentu grupām
Izslēdzot no kopējā respondentu skaita lielāko un salīdzinoši jaunāko grupu – atbalsta
saņēmējas (Attēls 14), lielākā daļa respondentu bija vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem un
dilstošā apjomā nākamajās vecuma grupās.
Atbilstoši ģimenes stāvoklim, lielākā daļa respondentu jeb vairāk kā 57%, bija precētas. Ja
no kopējā respondentu apjoma izslēgt atbalsta saņēmējas, precēto respondentu īpatsvars
pārsniedz 73% (Attēls 15), savukārt 9% neprecētas, 13% šķirtas un 4% atraitnes.
Apskatot respondentus dalījumā par grupām (Attēls 16), 60% uzņēmēju tehniskajās
nozarēs bija precētas, 20% - neprecētas un 20% - šķirtas; 50% aptaujāto atbalsta
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saņēmēju bija neprecētas, 36% precētas un 14% - šķirtas; 78% speciālistes bija precētas,
11%
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Attēls 14. Respondentu vecuma struktūra, izslēdzot datus par atbalsta saņēmējām
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Attēls 15. Respondentu ģimenes stāvokļa raksturojums, izslēdzot datus par atbalsta
saņēmējām

Respondentu dalījums pēc ģimenes stāvokļa

Respondentu skaits

7

Uzņēmējas tehnniskajās
nozarēs
Atbalsta saņēmējas

6
5

Speciālistes tehniskajās
nozarēs
Uzņēmējas tradicionālajās
nozarēs

4
3
2
1
0

Neprecēta

Precēta

Šķirta

Atraitne

Ģimenes stāvoklis

Attēls 16. Respondentu ģimenes stāvoklis atbilstoši respondentu grupām
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neprecētas un tikpat – šķirtas; savukārt uzņēmējas tradicionālajās nozarēs 78% bija
precētas, 11% - šķirtas un 11% - atraitnes, bet neviena no aptaujātajām uzņēmējām
tradicionālajās nozarēs nebija neprecēta.
Apkopojot informāciju par respondentu bērnu skaitu no kopējā datu apjoma atkal tika
izslēgti dati par atbalsta saņēmējām, kā specifisku respondentu grupu. Apskatot pārējo
respondentu sniegtos datus (Attēls 17), lielākajai daļai respondentu jeb 54% bija 1 bērns,
29% - 2 bērni un 13% bērnu nebija.
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Attēls 17. Respondentu raksturojums pēc bērnu skaita, izslēdzot datus par atbalsta
saņēmējām
Apskatot šo parametru atbilstoši respondentu grupām (Attēls 18), uzņēmējām tehniskajās
nozarēs galvenokārt bija 1 vai 2 bērni (40% un 40%), bet 20% bērnu nebija; 57%
aptaujāto atbalsta saņēmēju bērnu nebija, 36% bija viens bērns un 7% - trīs bērni; 67% no
speciālistēm bija 1 bērns, 22% bērnu nebija un 11% bija 2 bērni; savukārt tradicionālajām
uzņēmējām 56% bija 1 bērns un 44% - 2 bērni. Tādējādi, visām aptaujātajām uzņēmējām
tradicionālajās nozarēs atšķirībā no uzņēmējām tehniskajās nozarēs bija bērni.
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Attēls 18. Respondentu raksturojums pēc bērnu skaita atbilstoši respondentu grupām
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Analizējot tālāk datus par respondentēm ar bērniem, lielākajai daļai respondentu 37 jeb 39%
bērni ir vecumā no 10 līdz 19 gadiem (Attēls 19); 35% bērni ir vecumā līdz 9 gadiem, bet
13% - vecumā no 20-29 gadiem un analogam respondenšu skaitam – no 30 līdz 39.

Respondentu dalījums pēc bērnu vecuma

Respondentu skaits

9

9

8
7

8

6
5
4
3

3

3

20-29

30-39

2
1
0

0-9

10-19
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Attēls 19. Respondentu raksturojums pēc bērnu vecuma, izslēdzot datus par atbalsta
saņēmējām un respondentēm bez vecākiem
Analizējot respondenšu bērnu vecumu pa respondenšu grupām (Attēls 20), uzņēmējām
tehniskajās nozarēs bērni pārsvarā ir vecumā līdz 9 gadiem (67%), 17% bērni ir vecumā no
10 līdz 19 gadiem un analogam apjomam – jau pieauguši bērni vecumā no 30 līdz 39
gadiem. Arī atbalsta saņēmējām bērni pārsvarā ir vecumā līdz 9 gadiem (75%), bet 13% no 10 līdz 19 gadiem un analogam daudzumam – no 30 līdz 39 gadiem. Vienādam skaitam
aptaujāto speciālistu tehniskajās nozarēs (50% un 50%) bērni ir vecumā līdz 9 gadiem un
vecumā no 10 līdz 19 gadiem, t.i., visām speciālistēm ar bērniem, tie ir vecumā no 0 līdz 19
gadiem. Savukārt aptaujātajām uzņēmējām nosacīti tradicionālajās nozarēs bērni: vecumā
līdz 10 gadiem 9%, 45% bērni ir vecumā no 10 līdz 19 gadiem, 27% - vecumā no 20 līdz 29
gadiem, bet 18% - vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Respondentu dalījums pēc bērnu vecuma
Uzņēmējas tehnniskajās
nozarēs
Atbalsta saņēmējas

Respondentu skaits

6
5

Speciālistes tehniskajās
nozarēs
Uzņēmējas tradicionālajās
nozarēs

4
3
2
1
0

0-9

10-19

20-29

30-39

Bērnu vecums

Attēls 20. Respondentu raksturojums pēc bērnu vecuma atbilstoši respondentu grupām
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Diemžēl respondentu apjoms ir pārāk neliels, lai izdarītu secinājumus par uzņēmējām
nosacīti tradicionālajos sektoros un tehniskajās nozarēs, bet aptaujāto respondentu dati
varētu radīt pamatu tālākai analīzei kontekstā ar aptaujāto uzņēmēju atbildēm uz
specifiskajiem jautājumiem par karjeras attīstību (Attēls 21) – uzņēmējas tradicionālajās
nozarēs atšķirībā no sievietēm tehniskajās nozarēs galvenokārt ir precētas sievietes (skat.
Attēls 16) ar bērniem, kuri vecāki par 10 gadiem.

Respondentu skaits
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Attēls 21. Aptaujāto uzņēmēju dalījums pēc bērnu vecuma
Izvērtējot datus par respondentēm atbilstoši to dzīvesvietai (Attēls 22), aptaujātās
uzņēmējas tehniskajās nozarēs dzīvo Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī; atbalsta saņēmējas dzīvo
galvenokārt Rīgā, bet arī Jūrmalā, Ventspilī, Jelgavā un Līvānos; aptaujātās speciālistes
tehniskajās nozarēs dzīvo Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā un Salaspilī, savukārt
tradicionālās uzņēmējas aptaujātas Jelgavā, Daugavpilī, Rīgā un Valmierā.
Respondentu dalījums pēc dzīvesvietas
8

Uzņēmējas tehnniskajās
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Attēls 22. Respondentu raksturojums pēc dzīvesvietas atbilstoši respondentu grupām
Apskatot respondentu dalījumu pēc tautības (Attēls 23), 53% no respondentiem pēc
atbalsta saņēmēju datu izslēgšanas, bija latvietes, 43% - krievietes un 4% - vācietes.
Apskatot šos pašus datus katrā respondentu grupā (Attēls 24), 67% aptaujāto uzņēmēju
tehniskajās nozarēs bija latvietes, 17% - krievietes un analogs īpatsvars – vācietes; 93%
aptaujāto atbalsta saņēmēju bija latvietes, bet 7% - krievietes; 63% no aptaujātajām
speciālistēm bija krievietes un 38% - latvietes; savukārt uzņēmējas nosacīti tradicionālajās
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nozarē pēc tautības dalās gandrīz līdzvērtīgi latvietēs un krievietēs: 56% latvietes un 44%
krievietes.

Respondentu dalījums pēc tautības

Vāciete 4%

Krieviete 43%

Latviete 53%

Attēls 23. Respondentu raksturojums pēc tautības, izslēdzot datus par atbalsta saņēmējām
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Attēls 24. Respondentu raksturojums pēc tautības atbilstoši respondentu grupām
Izvērtējot respondentu izglītības līmeni (Attēls 25), 83% no respondentiem pēc atbalsta
saņēmēju datu izslēgšanas ir ieguvušas augstāko izglītību, 8% - vidējo vispārējo izglītību un
tikpat – vidējo profesionālo izglītību. Starp augstākās izglītības ieguvējiem 50% ir augstākā
profesionālā izglītība, 30% - maģistra grāds, 10% bakalaura grāds un 10% - doktora grāds.
Apskatot šos pašus datus katrā respondentu grupā (Attēls 26), visas aptaujātās uzņēmējas
tehniskajās nozarēs bija ieguvušas augstāko izglītību – 33% ir profesionālā augstākā, 50% maģistra grāds un 17% - doktora grāds. Arī visas aptaujātās atbalsta saņēmējas ir ar
augstāko izglītību, no tām 12% ar profesionālo augstāko, 47% - bakalaura grādu un 41% maģistra grādu; 78% no speciālistēm ieguvušas augstāko izglītību, no tām 33% profesionālo, 22% - bakalaura grādu un analogs īpatsvars – maģistra grādu, bet 2% ir
vidējā speciālā izglītība. Savukārt 78% uzņēmējas nosacīti tradicionālajās nozarē ieguvušas
augstāko izglītību, no tām 56% profesionālo augstāko, 11% - maģistra grāds, tik pat –
doktora grāds, bet 22% ir vispārējā vidējā izglītība (skaistumkopšanas sektora uzņēmumu
īpašnieces).
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Respondentu dalījums pēc izglītības
Doktora grāds
8%

Vidējā / vispārējā
izglītība 8%

Vidējā
profesionālā
izglītība 8%

Maģistra grāds
25%

Bakalaura grāds
8%

Profesionālā
Augstākā 43%

Attēls 25. Respondentu raksturojums pēc izglītības, izslēdzot datus par atbalsta saņēmējām
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Attēls 26. Respondentu raksturojums pēc izglītības atbilstoši respondentu grupām
Izvērtējot izglītības nozares (Attēls 27), 48% no respondentiem pēc atbalsta saņēmēju datu
izslēgšanas ir ieguvušas augstāko izglītību inženiertehniskajā jomā, 17% apguvušas
uzņēmējdarbības vadību vai ekonomiku, bet 35% studējusi citas jomas, t.i.,
lauksaimniecību, pedagoģiju, medicīnu.
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Respondentu dalījums pēc studiju jomas

Cita 35%
Inženiertehniskā
48%

Uzņēmējdarbības
vadība /
ekonomika 17%

Attēls 27. Respondentu raksturojums pēc izglītības nozares, izslēdzot datus par atbalsta
saņēmējām
Apskatot šos pašus datus katrā respondentu grupā (Attēls 28), 57% no aptaujātajām
uzņēmējām tehniskajās nozarēs ieguvušas izglītību tehniskajās nozarēs, 29% studējušas
uzņēmējdarbību vai vadību, bet 14% citas jomas, t.i. banku finanšu zinības. Viena no
noradījusi augstāko izglītību gan tehniskajā jomā, gan vadības zinātnēs. 53% no atbalsta
saņēmējām studējušas ekonomiku vai vadību, 20% - tehniskās zinātnes, bet 27% - citās
nozarēs, t.i., pedagoģija, jurisprudence, filoloģija. Savukārt 67% no tehnisko jomu
speciālistēm strādā atbilstoši izglītībai, t.i., studējušas inženiertehniskajā jomā, 11%
studējušas ekonomiku vai vadību, bet 11% citās jomās, t.i., grāmatvedību. 14% no
uzņēmējām tradicionālajās nozarēs studējušas tehniskajā jomā (aparātbūvniecību un
automatizāciju), 14% - ekonomiku un vadību, bet pārējās jeb 71% studējušas citās jomās,
turklāt 80% gadījumu uzņēmējdarbības joma ir saistīta ar izglītības nozari.
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Attēls 28. Respondentu raksturojums pēc izglītības nozares atbilstoši respondentu grupām
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3.2. Respondentu pieredzes izvērtējums par kavējošajiem un veicinošajiem
faktoriem
Respondentēm interviju laikā tika lūgts raksturot:
•
•
•
•
•
•
•
•

savu darba pieredzi,
iemeslus, kāpēc izvēlēta pašreizējā darbības nozare,
faktorus, kas veicināja tālāko darbību nozarē,
grūtības inženiertehniskajā jomā vai citā jomā,
karjeras iespējas inženiertehniskajā jomā,
iespējas uzsākt uzņēmējdarbību un faktorus, kas traucē vai stimulētu izveidot savu
uzņēmumu (tikai speciālistēm tehniskajās jomās),
pozitīvos un negatīvos faktorus inženiertehniskajās jomās un tradicionālajās jomās,
vīriešu un sieviešu iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā.

Respondentu darba pieredzes raksturojums
Intervētāji saņēma ieteikumu nepieciešamības gadījumā izmantot uzvedinošos jautājumus,
piemēram: kāds bija Jūsu pirmais darbs? Vai Jūsu dzīvē bija būtiska nodarbošanās vai
darbības sektora maiņa? Ko Jūs darāt tagad?). Jautājums tika uzdots vienādā formā visām
respondentēm.
Uzņēmējas tehniskajās jomās:
•
•

•

Aptaujātās uzņēmējas mašīnbūves sektorā sākotnēji darbojušās kā administratīvais
personāls (personāla vadība, administratore - sekretāre) un pēc tam kļuvušas par
uzņēmējām;
IT jomas uzņēmējas savu karjeru veidojušas dažādi:
o Izglītības sfēra, pēc tam darbs IT jomas uzņēmumos un uzņēmējdarbība
(sākotnējā izglītība fizikas / matemātikas jomā); šajā gadījumā karjeras
attīstība atbilst strukturālajām izmaiņām Latvijas ekonomikā, kad no izglītības
jomas skolotāji pāriet uz labāk apmaksātu jomu.
o Tehniskais speciālists, pēc tam pasniedzēja, pēc tam darbs IT jomas žurnālā,
pēc tam uzņēmuma dibināšana; šajā gadījumā karjeras attīstība visu laiku
saistījusies ar tehniskajām nozarēm;
o Apkopēja studiju laikā, pēc tam darbs IT jomā, pēc tam – uzņēmuma
dibināšana; šajā gadījumā studiju laikā darbs bija nesaistīts ar tehnisko jomu,
bet vēlākā attīstība līdzinās iepriekšējai pieredzei.
Visām trim respondentēm pēc ienākšanas IT jomā notikusi pakāpeniska karjeras
attīstība no speciālista par uzņēmēju.
Elektronikas jomas aptaujātā uzņēmēja studiju laikā strādājusi rūpnīcā ierindas
darbu, bet tālākais darbs saistīts ar iegūto izglītību un tehnisko jomu. Dzīves laikā
bez uzņēmējdarbības bijušas vēl 2 darba vietas. Uzņēmējdarbība uzsākta individuālā
uzņēmuma statusā un tikai pēc 3 gadiem dibināts uzņēmums.

Apkopojot, mašīnbūves nozares uzņēmēju karjeras attīstība atšķiras no IT un elektronikas
uzņēmēju karjeras attīstības – ja pirmajā gadījumā uzņēmēju iepriekšējā pieredze saistās ar
administratīvo darbu, tad otrā – ar pakāpenisku karjeras attīstību atbilstoši iegūtajai
izglītībai.
Uzņēmējas t.s. tradicionālajās jomās par uzņēmējām visbiežāk kļuvušas pēc saistīta algota
darba veikšanas, kā arī vairākos gadījumos iezīmējas karjeras maiņa pēc bērna
piedzimšanas vai pēc ilgstošas dzīves mājās (Attēls 29).
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Attēls 29. Shematisks karjeras attīstības attēlojums atbilstoši t.s. tradicionālo nozaru
uzņēmēju atbildēm
Speciālistes tehniskajās jomās savu karjeru veidojušas attīstoties viena uzņēmuma ietvaros
vai mainot darba vietas starp dažādiem uzņēmumiem / nozarēm.
Atbalsta saņēmēju karjeras ir ļoti atšķirīgas, jo balstās uz izglītību dažādās jomās. Tomēr
var izdalīt atsevišķas tendences:
•
•
•

Pirmie darbi studiju laikā kā īstermiņa darbi
Pakāpeniska izaugsme vienas nozares ietvaros
Darbi dažādās nozarēs kā pieredzes papildināšanas līdzeklis un izaugsmes veids.

Iemesli inženiertehniskās nozares izvēlei
Jautājums tika uzdots uzņēmējām tehniskajā jomā, speciālistēm un atbalsta saņēmējām.
Intervētājiem tika lūgts iegūt atbildi pēc būtības, ja nepieciešams uzdodot papildjautājumus,
piemēram: kāpēc izvēlējāties studēt (vai strādāt) inženiertehniskajā nozarē?
Uzņēmējas netradicionālajās nozarēs izvēlējās inženiertehnisko nozari ļoti dažādu iemeslu
dēļ – gan iesaistoties ģimenes uzņēmumā, gan izvēloties studijas atbilstoši interesantajam
mācību priekšmetam skolā, gan nevarot iestāties vēlamajā fakultātē.
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Speciālistes inženiertehnisko jomu izvēlējušās galvenokārt kā sekas tam, ka skolā patika
eksaktie priekšmeti. Nereti ietekmēja papildus faktori – vecāku darbs šajā jomā,
klasesbiedru izvēle, kā arī tuvumā esošo augstskolu piedāvājums, kad no pieejamā tika
atstāts pieņemamākais.
Atbalsta saņēmējas savu izvēli pamato ar sekojošiem argumentiem:
•
•
•
•
•
•
•

Saistoša un perspektīva joma (438)
Labāks atalgojums vai iespējas nopelnīt (4)
Interese par jomu (3)
Iespēja realizēt idejas (2)
Patika fizika, iespēja darboties praktiski
Ģimenes bizness
Izaicinājums, iespēja pierādīt sevi

Šis jautājums tika uzdots arī asociāciju un ministrijas pārstāvjiem un viņu viedoklis bija, ka
izvēli nosaka interese par jomu un darbu. Raksturojot tendenci, darbībai šajā jomā, tika
minēts, ka šīs jomas studijās iestājas ļoti maz sieviešu, tādējādi arī šī dzimuma jauno
speciālistu skaits ir minimāls, jo 25% līdz 30% aiziet no pirmā kursa, bet daļa no beidzējiem
neplāno strādāt nozarē.

Iemesli citas nozares izvēlei
Jautājums tika uzdots tikai uzņēmējām t.s. tradicionālajās jomās. Intervētājiem tika lūgts
iegūt atbildi pēc būtības, ja nepieciešams uzdodot papildjautājumus, piemēram: kāpēc
izvēlējāties studēt (vai strādāt) šajā nozarē?
Uzņēmējas t.s. tradicionālajās nozarēs savas nozares izvēli galvenokārt pamatoja ar
attiecīgās jomas patiku kopš bērnības – tas minēts izvēloties skaistumkopšanu, medicīnu,
apģērbu šūšanu, pedagoģiju. Tikai divas no atbildēm ir krasi atšķirīgas – došanās līdzi
draudzenei uz iestājeksāmeniem (medicīna) un jomas izvēle uzņēmējdarbībai, balstoties uz
tirgus analīzi.

Faktori, kas veicināja tālāko darbību inženiertehniskajā jomā!
Jautājums tika uzdots uzņēmējām tehniskajā jomā, speciālistēm un atbalsta saņēmējām,
asociāciju un ministrijas pārstāvjiem.
Uzņēmējas netradicionālajās jomās kā galvenos argumentu min to, ka patīk esošā situācija,
uzņēmums un cilvēki, joprojām ir interese par tehniskajiem jautājumiem, kas rodas šajā
jomā, kā arī divās atbildēs tiek minēta pozitīvā finanšu situācija.
Speciālistes tehniskajās jomās visbiežāk min karjeras iespējas (5 atbildes), zināšanu
pieaugumu un tādējādi ekspertīzes līmeņa celšanos (3), nejaušības, kas veicinājušas
attīstību nozarē (2), patiku vai interesi par šo jomu (2) un labo atalgojumu (2).
Savukārt atbalsta saņēmējas, atbildot uz šo jautājumu, visbiežāk minēja nākotnē
sagaidāmās situācijas ietekmi, t.i., produkta attīstības perspektīva, jomas izaugsmes
perspektīva utml. Tāpat liela ietekme bija interesei (4), veiksmīgai sadarbībai ar partneriem
un patīkamai darba videi (3), pieprasījumam pēc speciālistiem (3), iespējai pašrealizēties un
gūt peļņu.
Apkopojot, respondentes kā faktorus, kas veicina tālāku darbību inženiertehniskajā jomā
nosauc:
o
o
o
o
o
o
o
38

patiku vai interesi par šo jomu (6)
karjeras iespējas (5 atbildes),
veiksmīga sadarbība ar partneriem un patīkama darba vide (3),
pieprasījums pēc speciālistiem (3),
zināšanu pieaugums un tādējādi ekspertīzes līmeņa celšanās (3),
nejaušības, kas veicinājušas attīstību nozarē (2),
labais atalgojums (2).

Respondenšu skaits, kas minēja šo argumentu savā atbildē
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Sarunās ar asociācijām arī tika minēti atalgojums, interesants darbs, sakārtota vide,
attīstība un tas, ka nozares izvēle atkarīga no cilvēka, nevis dzimuma. Turklāt sievietēm
vairāk raksturīgs pabeigt uzsākto līdz galam un pētījumi liecina, ka sievietes darbu maina
retāk nekā vīrieši.

Faktori, kas veicināja tālāko darbību citā jomā
Jautājums tika uzdots tikai uzņēmējām t.s. tradicionālajās jomās. Arī šī respondentu grupa
kā galveno faktoru minēja patiku (6) un tikai dažās atbildēs līdzās tam parādījās citi
argumenti: ieguldītais darbs, sapņa piepildījums, neatkarība un iespēja realizēt ideju. No
pētnieku viedokļa liekas būtiski, ka nevienā no šīs grupas atbildēm neparādījās finansiālais
aspekts.

Grūtības, ar kurām jāsaskaras, darbojoties inženiertehniskajā jomā
Jautājums tika uzdots uzņēmējām tehniskajā jomā, speciālistēm un atbalsta saņēmējām,
asociāciju un ministrijas pārstāvjiem.
Visbiežākā atbilde, ko sniedza uzņēmējas tehniskajās nozarēs, bija grūtību noliegums tiešā
vai netiešā veidā (piemēram, Vai tad kādam nav grūtību? Jebkuram ir problēmas).
Dzimumu diskriminācija parādās divās pretējās atbildēs – vien tiek noliegta, otrā – atzīta,
turklāt abos gadījumos kā pamatojums tiek minēta iepriekšējā pieredze, kontakti. Citās
atbildēs minētas sekojošas grūtības: tehniskās izglītības trūkums, ko risina izmantojot
tehnisko ekspertus, augsti kvalificētu resursu trūkums.
Savukārt speciālistes tehniskajās jomās visbiežāk kā grūtības min tehnisko materiālu,
informācijas, tehnikas trūkumu (3), jauno speciālistu trūkumu (2), konkurenci ar vīriešiem
un stereotipus (2) un izglītības jeb specifisku zināšanu trūkumu (2). Kā citas grūtības
minētas grūtības ar domāšanas maiņu pārejot no sociālistiskās sistēmas uz jaunajām
prasībām, nepieciešamību koncentrēties un tikt galā ar lielu informācijas apjomu.
Izvērtējot atbalsta saņēmēju atbildes, visbiežāk minētās grūtības saistās ar personālu –
kvalificētu speciālistu trūkums (3), jauno speciālistu zināšanu neatbilstība (2), speciālistu
pasivitāte vai pat kaitīgie ieradumi (2). Otra biežāk minētā problēma ir specializētās
izglītības trūkums vai pieredzes trūkums un neizpratne par tehniskajiem jautājumiem (5),
tam seko finansējuma trūkums (4), turklāt interesanti, ka šo faktoru neminēja uzņēmējas
tehniskajās nozarēs. Papildus minēti arī tādi aspekti kā vīriešu attieksme (2), sadarbības
partneru trūkums Latvijā (2) un laika trūkums (2). Līdzīgi kā speciālistu atbildēs, viena no
atbalsta saņēmējām min materiālu un literatūras trūkumu par tehniskajiem jautājumiem.
Apkopojot, redzams, ka atbildes starp dažādajām respondentu grupām ir atšķirīgas –
uzņēmējām, kas sāk savu darbību, ir daudz grūtību ar personālu, trūkstošajām zināšanām
un trūkstošo finansējumu, bet jau strādājošas uzņēmējas noliedz grūtību esamību, vai min
tikai kādu no atbalsta saņēmēju minētajiem faktoriem.
Asociāciju pārstāvji uzskata, ka grūtības daudz neatšķiras no citām nozarēm, tomēr jāņem
vērā, ka tehniskās nozares strauji attīstās un būtiski pastāvīgi papildināt zināšanas,
savukārt sievietēm lielu daļu laika jāvelta ģimenei, tādējādi mazinot laiku, kas nepieciešams
sevis pilnveidošanai. Atbaidīt varētu arī izteiktā vīriešu vide, turklāt nereti sievietei jātiek
galā tieši ar pašas radītajiem priekšstatiem par nozari, bet kopumā situācija pēdējos gados
būtiski uzlabojusies.

Grūtības, ar kurām saskaras, darbojoties citā jomā
Jautājums tika uzdots tikai uzņēmējām t.s. tradicionālajās jomās.
Arī šo uzņēmēju minētās grūtības ir līdzīgas iepriekšējo grupu nosauktajām grūtībām – kā
biežākās ir grūtības ar personālu (4), uzņēmējdarbības jomai neatbilstoši augsti nodokļi (3),
finansējuma trūkums uzsākot uzņēmējdarbību (2) un zināšanu trūkums (2). Starp citām
grūtībām tika minētas: klientu piesaistes grūtības, atrodoties, ārpus Rīgas, birokrātija viena
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īpašnieka gadījumā, domāšanas maiņa mainoties sistēmai, pārdot prasmes trūkums,
grāmatvedības un juridisko jautājumu risināšana, negodīga konkurence u.c.

Respondenšu karjeras iespējas, darbojoties inženiertehniskajā jomā
Jautājums tika uzdots speciālistēm, asociāciju un ministrijas pārstāvjiem.
Lielākā daļa no aptaujātajām speciālistēm (6) atzīst, ka tālāka izaugsme uzņēmumā vai
nozarē nav reāla, tomēr atšķiras iemesli šādam viedoklim – jau tā augstā pozīcija un
ekspertīzes līmenis, izglītības trūkums vai bailes no lielākas atbildības. Tikai divas no
respondentēm paredz tālāku karjeru uzņēmumā vai iesaisti dažādos projektos. Neviena no
respondentēm, atbildot uz šo jautājumu, nepieļauj domu par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Asociāciju pārstāvji uzsver, ka svarīgas ir zināšanas, bet tālākais ir atkarīgs no katra cilvēka
vēlmes kaut ko sasniegt, turklāt ir diezgan daudz labo piemēru.

Respondentu - speciālistu viedoklis par uzņēmējdarbības uzsākšanu
Jautājums tika uzdots speciālistēm, asociāciju un ministrijas pārstāvjiem. Sniegtās atbildes
atbildētājas sadala gandrīz vienādās daļās: 56% pieļauj iespēju veidot savu uzņēmumu,
turklāt arī šeit ir gandrīz līdzīgs dalījums pa jomām – 60% uzņēmumu dibinātu saistībā ar
tehniskajām jomām vai ražošanu, bet 40% citās nozarēs; savukārt 44% nedomā par
uzņēmuma dibināšanu.
Abos izvēles gadījumos tiek minētas grūtības, kuras respondentes paredz uzņēmuma
dibināšanas gadījumā: finansējuma trūkums, nodokļi, darbaspēka trūkums un kvalifikācijas
neatbilstība, ideju trūkums, nepieciešamās atļaujas, telpas. Kā papildus faktori, ko min kāda
no respondentēm, kas neparedz uzņēmuma dibināšanas iespēju ir vecums un apmierinātība
ar esošo situāciju, savukārt cita respondente kā veicinošu faktoru min iespēju saņemt valsts
atbalstu finansējuma formā.
Pēc asociāciju pārstāvju domām, stimulēt varētu vēlme pēc finansiālās neatkarības un
vēlme apliecināt sevi, savas zināšanas un savas spējas. Svarīgi ir sievieti motivēt un
iedrošināt, jo bieži vien pietrūkst tikai pavisam maz – ticība saviem spēkiem. Ir atbalsta
pasākumi, kuri tiek piedāvāti uzņēmējdarbības uzsākšanai, piemēram, mikrokredīti, tomēr
uzsākot uzņēmējdarbību tehniskajā jomā šādi kredītu apjomi ir nepietiekami.

Faktori, kas stimulētu izveidot savu uzņēmumu
Arī šis jautājums tika uzdots tikai speciālistēm, un atbildot tieši par stimulējošajiem
faktoriem tiek minēti daudzi faktori, turklāt tikai daži no tiem tiek pieminēti divu vai trīs
respondenšu atbildēs:
•
•
•
•

Valsts atbalsts, kopumā un nozarei, kā arī ES struktūrfondu pieejamība (3)
Speciālistu piesaiste jeb kvalificētu speciālistu pieejamība (2)
Neatkarības iegūšana (2)
Lielāki ienākumi (2)

Pārējie faktori atbildēs parādās tikai pa vienai reizei, kas norāda, ka katram cilvēkam ir
būtiski citi aspekti: likumdošanas izmaiņas, zināšanas par projektiem un to realizāciju, laba
ideja, vēlme uzņemties atbildību, darba vietu trūkums, ES tirgus pieejamība, nozares
maiņa, stabilitātes sajūta, interesants darbs, darba laiks.

Faktori, kas traucē izveidot savu uzņēmumu
Arī šis jautājums tika uzdots speciālistēm, asociāciju un ministriju pārstāvjiem, un visbiežāk
nosauktie kavējošie faktori ir:
•
•
•

Finansējuma trūkums (4)
Darbaspēka un izglītības trūkums (3)
Nedrošība un nevēlēšanās riskēt (2)
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Līdzīgi kā stimulējošajiem faktoriem, arī šeit ir virkne faktoru, kas nosacīti ir individuāli, t.i.,
parādās tikai viena respondenta atbildē: likumdošanas izmaiņas, šaurais klientu loks,
straujās izmaiņas valstī un nepastāvība, idejas trūkums, zināšanu trūkums, drastiskā
nodokļu sistēma un viedoklis, ka ir „izpildītājs / uzlabotājs”.
Asociāciju pārstāvji min sieviešu psiholoģiskās īpatnības un iesīkstējušas tradīcijas, t.i.,
bažas par uzņēmējdarbību tehniskajā jomā, kā arī sabiedrībā pieņemto sievietes lomu –
rūpes par bērnu un mājām un ar to saistīto nedrošību, bailes, zemo pašapziņu.

Inženiertehniskās jomas un tā saukto tradicionālo sieviešu
salīdzinājums: inženiertehniskās jomas plusi jeb pozitīvie faktori

darbības

jomu

Jautājums tika uzdots uzņēmējām tehniskās nozarēs, speciālistēm un atbalsta saņēmējām,
kā arī asociāciju un ministrijas pārstāvjiem.
Uzņēmējas tehniskajās jomās visbiežāk uzsver, ka īpašu atšķirību nav (3) un atbildēs
dominē viedoklis, ka speciālists jebkurā nozarē var gūt panākumus un nozares izvēle
atkarīga no cilvēka, bet jautājuma rašanos radījusi sabiedrības stereotipu viedoklis par
tehniskajām nozarēm. Kā galvenie plusi tiek minēts interesants darbs (2) un tam raksturīgā
pastāvīgā mainība, lielais jaunrades īpatsvars (2). Kā atšķirības vēl tiek minēts lielais vīriešu
īpatsvars un nozarē strādājošo tehniskā jeb loģiskā domāšana.
Speciālistes arī uzsver, ka nozares izvēle atkarīga no cilvēka interesēm (2), bet kā galvenos
pozitīvos faktorus uzsver to, ka nav jāstrādā ar cilvēkiem, piemēram, nav jāizpatīk klientiem
(2) un darbs tiek veikts tikai darba laikā atšķirībā, piemēram, no pedagogiem (2). Kā citi
pozitīvie faktori tiek minēti: attīstās loģiskā domāšana, redzams darba rezultāts, augsts
vīriešu īpatsvars, ar kuriem vieglāk sastrādāties, kā ar sievietēm, ražošana kā stabila un
vajadzīga joma.
Arī atbalsta saņēmēju atbildēs dominē viedoklis, ka jādara tas, kas patīk un interesē (5).
Atbalsta saņēmēju atbildēs kā galvenais pozitīvais faktors ir iespēja būt vienai no retajām
sievietēm nozarē ar vīriešu pārsvaru, tādējādi laužot stereotipus, pierādot sevi un
izmantojot sievišķīgās domāšanas priekšrocības (5); tāpat kā pozitīvs faktors ir potenciālās
izaugsmes iespējas (4) un nepieciešamība pastāvīgi attīstīties (4), lielāka atalgojuma
iespēja (3), iespēja darboties atbilstoši tam, darboties modernā jomā, kas mainās un kur ir
daudz jaunumu (3), darba rezultātā iegūt taustāmu produktu (3), veidot plašus kontaktus
(2). Papildus atsevišķās atbildēs minēti sekojoši pozitīvie faktori: atbildības sajūta, pozitīva
darba vide, mazāks stress un loģiskās domāšanās attīstīšana.
Apkopojot visu tehniskajās jomās strādājošo respondenšu atbildes, dominē viedoklis, ka
darbošanās nozarē atkarīga no katra indivīda vēlmēm un īpašībām. Kā galvenie pozitīvie
faktori minēti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interesants darbs (9)
augsts vīriešu īpatsvars (7);
pastāvīgā mainība, lielais jaunrades īpatsvars (5).
potenciālās izaugsmes iespējas (4)
nepieciešamība pastāvīgi attīstīties (4),
taustāms produkts kā darba rezultāts (4),
nozarē strādājošo tehniskā jeb loģiskā domāšana (3)
lielāka atalgojuma iespēja (3),
nav jāstrādā ar cilvēkiem (2)
darbs tiek veikts tikai darba laikā (2).
plaši kontakti (2).

Asociāciju pārstāvji min galvenokārt atalgojumu, nozares prestižu un darba specifiku,
piemēram, taustāmā rezultāta iegūšanu. Līdzās tam tiek pausts uzskats, ka, lai gan smago
darbu skaits samazinās, sievietes nekad nebūs pārsvarā tehniskajās nozarēs, jo traucē arī
uzņēmēju stereotipi, piemēram, par sievietēm ar bērniem.
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Inženiertehniskās jomas un tā saukto tradicionālo sieviešu darbības
salīdzinājums: inženiertehniskās jomas mīnusi jeb negatīvie faktori

jomu

Jautājums tika uzdots uzņēmējām tehniskajās nozarēs, speciālistēm, atbalsta saņēmējām,
kā arī asociāciju un ministriju pārstāvjiem.
Uzņēmējās tehniskajās jomās gan noliedz šādu faktoru esamību (2), gan nosauc dažādus
faktorus: nenormēts darba laiks (2), lielais vīriešu īpatsvars kā neticība no vīriešu puses
vecuma un dzimuma dēļ un „neņemšana par pilnu”. liela konkurence, sēdošs darbs telpās
Speciālistes līdzīgi sniedz dažādus viedokļus: 2 respondentes uzskata, ka šādu faktoru nav
vai nevar par tiem spriest, bet citas min sekojošus faktorus: citas jomas ir ienesīgākas,
zemāks atalgojums (2), augstais vīriešu īpatsvars, t.i. sievietei ar sievietēm vieglāk strādāt
un ne vienmēr sievieti uztver nopietni (2), brīžiem smags fizisks darbs, nepietiekamas
tehniskās zināšanas, raksturs nocietinās, nepatika pret sievieti ar bērnu, ģimene kā
apgrūtinājums, regularitāte.
Arī divas atbalsta saņēmējas nevar sniegt atbildi uz šo jautājumu, bet minēto faktoru starpā
visbiežāk nosauc ar stereotipiem (6) un augsto vīriešu īpatsvaru saistītos (3), jo sievietei
jāstrādā vairāk, lai pierādītu sevi, viņa saņem mazāku algu, viņu neuztver nopietni; tāpat
lielas grūtības rada tehniskie termini un tehnisko zināšanu trūkums (3). Starp citiem
negatīvajiem faktoriem jāmin: stress, virsstundas, nogurums, galvassāpes, lieli
kapitālieguldījumi, grūtības sievietei atrast darbu nozarē, 4-5 gadi pēc studiju beigšanas, lai
kļūtu par labi atalgotu speciālistu, straujā attīstība, izmaiņas, nepieciešama tehniskā
domāšana, nepietiekams laiks, speciālistu trūkums
Apkopojot visbiežāk minētos faktorus:
o
o
o
o

sešas respondentes nevar minēt šādus faktorus
lielais vīriešu īpatsvars un stereotipi (14)
nepietiekamas tehniskās zināšanas (5)
nenormēts darba laiks (3).

Asociāciju pārstāvji šādus faktorus nenosauc, savukārt ministrijas pārstāve min
aizspriedumus, kuru dēļ jau skolas laikā liek meitenes neizvēlas eksaktos priekšmetus, kā
arī stereotipus un vīriešu dominanci šajās jomās.

Inženiertehniskās jomas un tā saukto tradicionālo sieviešu
salīdzinājums: tradicionālo jomu plusi jeb pozitīvie faktori

darbības

jomu

Šis jautājums tika uzdots uzņēmējām tradicionālajās nozarēs.
Arī šeit parādās atbildes, ka katram cilvēkam savas darbs, savs talants, kas jāizmanto. Kā
biežākie pozitīvie faktori minēti: iespēja palīdzēt citiem, radīt prieku, strādāt ar skaistumu,
pastāvīgs un augošs pieprasījums, darāmā vienkāršība un pārzināšana.

Inženiertehniskās jomas un tā saukto tradicionālo sieviešu
salīdzinājums: tradicionālo jomu mīnusi jeb negatīvie faktori

darbības

jomu

Arī šis jautājums tika uzdots uzņēmējām tradicionālajās nozarēs par viņām zināmo jomu.
Vairākas atbildes netika sniegtas, t.i., tika saņemta atbilde „Nezinu” vai „nav” (3), atkal
uzsvērts viedoklis par katram cilvēkam piemērotās jomas izvēli (2), bet papildus parādās
atsevišķi faktori: nelegālā nodarbinātība, mazās iespējas izmantot ES finansējumu,
neveselīga konkurence, darba izpilde ārpus darba laika, maz brīvā laika, darbaspēka
trūkums

Sieviešu un vīriešu iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā: traucējošie faktori sievietei
Uzņēmējas tehniskajās nozarēs pārsvarā uzskata, ka nav bijis grūtāk kā vīriešiem (4),
tomēr daži faktori tiek minēti: stereotipi, ka sieviete nav līdzvērtīga vīrietim, pieredzes
trūkums, ģimenes pienākumi un lielie izdevumi. Runājot specifiski par tehniskajām jomām,
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tiek minēts, ka būtiskas ir tehniskās zināšanas, nepieciešamība sievietēm pierādīt sevi ar
lielāku darbu, ātrās izmaiņas un problēmas, ko tas rada, piemēram, dekrēta gadījumā.
Uzņēmējas t.s. tradicionālajās nozarēs arī pārsvarā uzskata, ka nebija grūtāk kā vīriešiem
(5), tomēr kā atsevišķas grūtības tiek minētas neticība sievietei – uzņēmējai (2), vīriešiem
ir labāki sakari (2), pārliecības trūkums. Minot faktorus, kas rada grūtības specifiski viņu
nozarēs, neparādās specifiski sieviešu iesaisti apgrūtinoši faktori, bet gan tādi kā kredītu
nepieciešamība, darbinieku trūkums, sektora reforma.
Arī lielākā daļa no atbalsta saņēmējām uzskata, ka dzimums neradīja papildus grūtības un
iespējas visiem ir vienādas, viss atkarīgs no rakstura, turklāt ir grūtības, ar kurām sastopas
visi – pieredzes trūkums sākumā, atbalsta trūkums, grūtības piesaistīt finansējumu. Runājot
par grūtībām, ar kurām vairāk saskaras uzņēmējas: neuzticība sievietei (5), rūpes par
ģimeni un laika trūkums tā rezultātā (3), vīriešu loģiskā domāšana (2), pašpārliecinātības
trūkums un vīriešu labākā kompetence tehniskajās jomās pateicoties audzināšanai un
izglītībai.
Jautājums tika uzdots arī speciālistēm, lai uzzinātu nevis viņu pieredzi, bet viedokli. No šīs
grupas tikai 2 atbildēs parādās viedoklis, ka iespējas un grūtības ir vienlīdzīgas, bet
visbiežāk tika minēts par neuzticību sievietei, dzimumu aizspriedumiem un to, ka sievietei
jāpierāda sevi (6), kā minētas citas grūtības: bailes no riska, neveiksmes un resursu
trūkums.
Apkopojot, sievietes uzņēmējas dažādās jomās visbiežāk uzskata, ka uzsākt
uzņēmējdarbību sievietei nav grūtāk kā vīrietim, iespējas ir vienādas, lielākas bažas par
diskrimināciju ir cilvēkiem, kas vēl nav dibinājuši uzņēmumu. Tomēr tiek minētas arī
sekojošas grūtības, ar kurām vairāk sastopas sievietes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neticība sievietei – uzņēmējai (14),
rūpes par ģimeni un laika trūkums tā rezultātā (4),
vīriešiem ir labāki sakari (2),
vīriešu loģiskā domāšana (2),
pašpārliecinātības trūkums (2)
vīriešu labākā kompetence tehniskajās jomās (2)
lielie izdevumi
bailes no riska,
neveiksmes
resursu trūkums.

Asociāciju un ministrijas pārstāvji min lielo vīriešu īpatsvaru nozarē, jo ļoti mazs sieviešu
skaits iegūst šo jomu izglītību, turklāt daļa pamet nozari ģimenes apstākļu dēļ, tādējādi
tehniskajās nozarēs nav sieviešu, kurām pievērsties uzņēmējdarbībai. Papildus tiek norādīts
uz izglītības sistēmas trūkumiem, kas māca cilvēkus būt par izpildītājiem, nevis vadītājiem,
kā arī sieviešu nevēlēšanos riskēt, tādējādi nereti uzņēmumi netiek veidoti, vai tiek veidoti
kā ģimenes uzņēmumi. Tehniskajās nozarēs turklāt nepieciešami lieli ieguldījumi iekārtās,
tādējādi nepieciešams liels sākotnējais kapitāls un tehniskās zināšanas, kā arī tas, ka peļņa
netiek gūta ātri.

Sieviešu un vīriešu iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā: pozitīvie faktori sievietei
Uzņēmējas tehniskajās jomās arī atbildot uz šo jautājumu atbild, ka situācija abiem
dzimumiem ir vienāda, jo īpaši IT jomā, bet minot sievietes priekšrocības tiek uzskaitītas
sievietes rakstura īpašības: labāk saprotas ar cilvēkiem, atbildīga, kārtīga un akurāta,
daudzpusīga, izturīga, spējīga pielāgoties.
Arī uzņēmējas t.s. tradicionālajās jomās uzsver, ka īpaši vieglāk nav bijis un dzimumam nav
nozīmes (4), bet kā visbiežākais pluss tiek minēts sievišķīgums (4), kā arī mērķtiecība,
izglītība, kompetence. Interesanti, ka uzņēmējas tehniskajās jomās šarmu kā savu
argumentu nepieminēja.
Atbalsta saņēmējas arī nevar atbildēt vai atbild noliedzoši (4) vai arī atsaucas uz EQUAL
projektu, kurā piedalās (5). Vēl tiek minēti sekojoši faktori: komunikabilitāte (2),
kompetence, racionāla laika izmantošana, šarms un spēja mobilizēties, atbildība un elastība.
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Speciālistes, izsakot savus pieņēmumus, arī galvenokārt uzskata, ka šādu priekšrocību nav
(5),tomēr tiek minēti arī precizitāte, atbildība, komunikabilitāte, šarms, darba spējas un tas,
ka sieviete drīkst kļūdīties.
Apkopojot, arī atbilde uz pretējo jautājumu saistās ar viedokli, ka situācija ir vienlīdzīga,
tomēr virkne sievietēm pozitīvu faktoru tiek minēti:
•
•
•
•
•

sievišķīgums jeb šarms (6),
komunikabilitāte (4)
atbildības sajūta (3)
kompetence (2)
virkne rakstura īpašību.

Asociāciju pārstāvji min papildus iespējas, kas tiek piedāvātas sievietēm, tomēr būtībā viss
ir atkarīgs no cilvēka paša un svarīgākais ir tehniskās zināšanas, izglītība, biznesa ideja.

3.3. Respondentu izvērtējums par iepriekš identificētajiem kavējošajiem
faktoriem
Kā minēts sadaļā „Pētījumu izpēte šajā jomā”, no iepriekš veiktajiem pētījumiem noskaidroti
kavējošie un veicinošie faktori, kas tika jautāti arī šī pētījuma respondentēm. Respondentu
atbildes tika sagrupētas, un rezultāti parādīti turpmākajās sadaļās.

Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši
Šis faktors uzskatāms par kavējošu, jo uzsākot uzņēmējdarbību nepieciešami finanšu
ieguldījumi gan personīgo uzkrājumu veidā, gan aizņēmumu veidā. Ja sievietes savā darba
vietā saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši, sievietēm iespējami mazāki uzkrājumi, kā arī
grūtāk saņemt aizdevumu, ja trūkst kredītvēstures.

Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši

Nav atbildes
8%
Jā
42%

Nē
32%

Agrāk jā,
tagad nē
5%

Jā, bet ne
man
13%

Attēls 30. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sievietes saņem mazāku atalgojumu
nekā vīrieši
42% no respondentēm atbild apstiprinoši par šo faktoru (Attēls 30), 13% apgalvo, ka šāda
situācija pastāv citos uzņēmumos vai nozarēs, bet pašām šāda problēma nav. 5% apgalvo,
ka agrāk pieredzējušas šādu situāciju, bet tagad vairs tā nav. 32% respondentu nepiekrīt,
ka būtu saskārušās ar problēmu, ka sievietes saņem mazāku atalgojumu kā vīrieši, savukārt
8% respondentu nevarēja sniegt komentāru par šo faktoru.
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Kopumā jāsecina, ka šis faktors ir kavējošs, jo lielākā daļa atzīst, ka tas eksistē pašām vai
citur. Tikai trešā daļa respondentu uzskata, ka šis nav kavējošs faktors uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
Apskatot atbildes dalījumā pa respondentu grupām (Attēls 31), redzams, ka tās nav
viendabīgas. Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs lielākoties atbildējušas, ka sievietes
nesaņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši, tiek pausts viedoklis, ka „ja pašas neļaujas, tad
tā nav”. Tikai viena respondente piekrīt šim apgalvojumam, un viena respondente atbild, ka
vispār pastāv šāda problēma, bet ne viņas vadītajā uzņēmumā.

Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši
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Attēls 31. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši
Pretēja tendence ir speciālistu atbildēs. Lielākā daļa apstiprina, ka sievietes saņem mazāku
atalgojumu nekā vīrieši un ka tas ir kavējošs faktors sievietēm uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Kāda no respondentēm atbild: „Tā tas ir un būs vēl ilgi”. Ņemot vērā, ka šī respondentu
grupa ir tā, kas pēc savas kvalifikācijas varētu pretendēt kļūt par uzņēmējām nākotnē, bet
vēl to nav izdarījušas, šis ir būtisks kavējošais faktors tieši šai respondentu grupai.
Atbalsta saņēmēju un tradicionālo nozaru uzņēmēju atbildes būtiski neatšķiras no visu
respondentu kopējām atbildēm.
Apskatot respondentu atbildes sadalījumā pa nozarēm, lielākās atšķirības no vidējā atbilžu
sadalījuma vērojamas IT un mašīnbūves nozarēs. (Attēls 32).
Respondentes IT nozarē kopsummā nepiekrīt šādam apgalvojumam, apgalvojot, ka
„pieredze to neapstiprina”. Savukārt respondentes mašīnbūves nozarē kopsummā norāda,
ka pastāv atšķirīgs atalgojums atkarībā no dzimuma: „Jā. To var mainīt tikai pakāpeniski
mainot domāšanu. varbūt jānomainās nākamajai paaudzei.” Viena no respondentēm
konkrēti norāda par šo problēmu mašīnbūves nozarē: „Zināmās jomās noteikti, piemēram,
mašīnbūvē”.
Arī dabaszinātņu jomā darbojošās respondentes kopsummā piekrīt, ka pastāv šāds
kavējošais faktors, kaut puse no respondentēm norāda, ka pati ar šo problēmu nesaskaras,
vai arī, ka šī problēma bija aktuāla agrāk, bet tagad vairs nē: „Esmu saskārusies ar šo
problēmu vienā no iepriekšējām darbavietām Latvijā. Pēdējā laikā neesmu ar šo problēmu
saskārusies.”
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Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši
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Attēls 32. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši
Tradicionālajās nozarēs darbojošos respondentu viedoklis dalās, gandrīz puse apgalvo, ka
nepastāv šādas algu atšķirības, savukārt otra puse norāda, ka ir saskārušās ar šādu
situāciju, piemēram: „Piekrītu, modes biznesā tas ir izplatīti”.

Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas
Viens no iespējamiem faktoriem, kas kavē uzņēmējdarbības uzsākšanu, ir zināšanu trūkums
uzņēmējdarbības plānošanā. Tāpēc respondentēm tika jautāts, vai biznesa plānošanai
nepieciešamo zināšanu trūkums ir kavējis vai varētu kavēt viņu iesaisti uzņēmējdarbības
uzsākšanā. Pētījuma veicēji, protams, apzinās, ka līdzīgu zināšanu trūkums var būt gan
sievietēm, gan vīriešiem, tomēr svarīgāka par pašām zināšanām ir attieksme pret šo faktoru
– vai tas tiek uzskatīts par problēmu, kas traucē uzsākt uzņēmējdarbību, vai arī tas netiek
uzskatīts par problēmu. Šī pētījuma specifiskā mērķa grupa ir tieši sievietes, un mērķis bija
noskaidrot, vai sievietes šādu faktoru izjūt kā kavējošu uzņēmējdarbības uzsākšanai,
neatkarīgi no tā, vai vīriešiem ir labākas vai sliktākas biznesa plānošanai nepieciešamās
zināšanas.

Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai
nepieciešamās zināšanas
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Attēls 33. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst
biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas
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Puse no respondentēm atzīst, ka šādu zināšanu trūkums ir kavējošs faktors
uzņēmējdarbības uzsākšanai (Attēls 33); kā izsakās viena no respondentēm „Tas ir viens no
būtiskākajiem faktoriem, kādēļ daudzi vispār neuzdrošinās kaut ko uzsākt.”. 8% no
respondentēm atzīst, ka tas varētu būt kavējošs faktors; tātad kopumā 58% respondentu
sliecas piekrist, ka biznesa plānošanai nepieciešamo zināšanu trūkums kavē vai kavētu
uzņēmējdarbības uzsākšanu. Neliela daļa – 13% - no respondentēm, norāda, ka viņām nav
šādu zināšanu trūkuma un ka pastāv plaši informācijas resursi un konsultācijas, kur šādas
zināšanas iegūt. Savukārt 21% respondentu atzīst, ka biznesa plānošanas zināšanu trūkums
gan pastāv, tomēr tas nav kavēklis, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Kopumā 34% respondentu
neuzskata šo faktoru par kavējošu uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Interesanti salīdzināt respondentu atbildes atkarībā no tā, vai viņām ir izglītība
uzņēmējdarbībā (Attēls 34). Tikai 1/3 no respondentēm, kam ir izglītība uzņēmējdarbībā,
atzīst, ka biznesa plānošanai nepieciešamo zināšanu trūkums kavē uzņēmējdarbības
uzsākšanu, savukārt no respondentēm, kam nav izglītība uzņēmējdarbībā, 2/3 atzīst, ka šis
ir kavējošs faktors. Gandrīz trešdaļa no respondentēm, kam ir izglītība uzņēmējdarbībā,
norāda, ka viņām netrūkst biznesa plānošanas zināšanas. Tomēr trešdaļa no respondentēm,
kam nav uzņēmējdarbības izglītības, norāda, ka šādu zināšanu trūkums nav kavēklis
uzņēmējdarbības uzsākšanai. Līdz ar to, lai gan pastāv atšķirības zināšanu līmenī atkarībā
no iegūtā izglītības veida, attieksme pret šo faktoru kā kavējošu uzņēmējdarbības
uzsākšanai ir samērā līdzīga starp abām šim grupām.
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Attēls 34. Respondentu atbildes sadalījumā pēc izglītības jomas par kavējošo faktoru:
Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas
Salīdzinot atbildes sadalījumā pa respondentu grupām (Attēls 35), redzams, ka uzņēmējas
inženiertehniskajās nozarēs un atbalsta saņēmējas (kas arī tikko kļuvušas par uzņēmējām
inženiertehniskajās nozarēs) atbild samērā līdzīgi; respondentu, kas uzskatītu biznesa
plānošanas zināšanu trūkumu par kavējošu faktoru, ir mazāk par pusi, pārējām ir attiecīgās
zināšanas, vai arī to trūkums netiek uzskatīts par kavēkli. Interesanti, ka līdzīgi atbild
speciālistes inženiertehniskajās nozarēs un uzņēmējas tā sauktajās tradicionālajās nozarēs –
ap 70% no abām respondentu grupām uzskata šo faktoru par kavējošu vai drīzāk kavējošu.
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Attēls 35. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru: Uzsākot
uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas
Dalījumā pēc darbības nozares (Attēls 36), vismazākais respondentu skaits, kas biznesa
plānošanas zināšanu trūkumu atzīst par kavējošu faktoru uzņēmējdarbības uzsākšanai, ir
dabaszinātņu nozarē – tikai ceturtā daļa, pārējām tas nav kavēklis, piemēram, viena no
respondentēm dabaszinātņu nozarē izsakās: „Jā, taču mūsdienās zināšanas var iegūt, ja ir
vēlēšanās. Visu var atrisināt, ja ir stipra griba un apņēmība”. Savukārt mašīnbūves nozarē
šis ir ievērojams kavējošais faktors, jo aptuveni 70% no respondentēm sliecas piekrist, ka
tas ir kavējošs faktors.
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Attēls 36. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas

Trūkst nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā
Līdzīgi kā iepriekšējais faktors, arī zināšanu trūkums grāmatvedības jautājumos bieži tiek
uzskatīts par kavējošu faktoru, kas traucē uzdrošināties un veiksmīgi uzsākt
uzņēmējdarbību. Arī šī faktora gadījumā svarīgāka par pašām zināšanām grāmatvedībā ir
respondentu attieksme, vai grāmatvedības zināšanu trūkums tiek uztverts kā barjera, kas
attur no uzņēmējdarbības uzsākšanas.
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Salīdzinot respondentu atbildes ar iepriekšējo faktoru, zināšanu trūkums grāmatvedībā tiek
uzskatīts par mazāk kavējošu faktoru (Attēls 37).
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Attēls 37. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Trūkst nepieciešamās zināšanas
grāmatvedībā
Kā redzams, grāmatvedības zināšanu trūkumu par kavēkli uzņēmējdarbības uzsākšanai
uzskata 42% respondentu. Gandrīz tāds pats skaits respondentu – 37% - uzskata, ka
grāmatvedības zināšanu trūkums netraucē uzsākt uzņēmējdarbību. Respondentes, kas
grāmatvedības zināšanu trūkumu neuzskata par kavēkli, lielākoties norāda, ka ir iespējams
izmantot profesionālu pakalpojumus, piemēram, viena no respondentēm saka: „Tik, cik
nepieciešams saprast vadītājam no grāmatvedības, ir iespējams uzzināt pašmācības ceļā,
pārējo darbu veic grāmatvedis”. Tomēr vairākas respondentes, kas uzskata, ka šis ir
kavējošs faktors, norāda uz finansu trūkumu uzņēmuma sākumposmā, kas ierobežo
iespējas izmantot grāmatvežu pakalpojumus, un liek pašām iedziļināties grāmatvedības
jautājumos. Savukārt 13% respondentu šo faktoru vispār neuzskata par problēmu, kur daļai
no viņām ir attiecīgās zināšanas.
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Attēls 38. Respondentu atbildes sadalījumā pēc izglītības jomas par kavējošo faktoru:
Trūkst nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā
Ja apskata respondentu atbildes sadalījumā pēc tā, vai ir izglītība uzņēmējdarbībā, lielas
atšķirības nav vērojamas (Attēls 38).
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Interesanti, ka tikai nedaudz vairāk ir to respondentu, kuras šo faktoru uzskata par
kavējošu un kurām nav uzņēmējdarbības izglītības nekā respondentes, kurām ir izglītība
uzņēmējdarbībā. Tas varētu liecināt par to, ka, lai gan uzņēmējdarbības izglītības
programmās parasti tiek iekļauti grāmatvedības pamati, tas dod tikai vispārīgas zināšanas
par grāmatvedību.
No visām respondentu grupām vispārliecinātākās par grāmatvedības jautājumu veiksmīgu
atrisināšanu ir atbalsta saņēmējas (Attēls 39). Tikai 20% no atbalsta saņēmējām šo faktoru
uzskata par kavējošu, bet 60% to uzskata par risināmu, un neuzskata, ka tas kavētu
uzņēmējdarbības uzsākšanu.
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Attēls 39. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru: Trūkst
nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā
Pārējās respondentu grupas – uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs, speciālistes un
uzņēmējas tradicionālajās nozarēs – aptuveni puse uzskata šo faktoru par kavējošu.
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Attēls 40. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Trūkst nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā
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Salīdzinot atbildes pa darbības nozarēm, redzams, ka par grāmatvedības zināšanu trūkumu
vismazāk raizējas respondentes IT un dabaszinātņu jomās, kur šo par kavējošu faktoru
uzskata mazāk par 20% respondentu (Attēls 40).
Elektronikā un mašīnbūvē, kā arī tradicionālajās nozarēs, vairāk kā pusei šis tomēr šķiet
kavējošs faktors.

Trūkst nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos
Arī zināšanas juridiskajos jautājumos tiek uzskatītas par svarīgām uzņēmējdarbības
uzsākšanā, savukārt šādu zināšanu trūkums tiek minēts par kavēkli uzņērmējdarbības
uzsākšanai. Tāpat kā iepriekšējos faktoros par zināšanu trūkumu, svarīgi ir saprast
respondentu attieksmi pret šo zināšanu trūkumu, vai tas tiek vērtēts kā kavēklis, lai uzsāktu
uzņēmējdarbību, vai nē, un ne tik svarīgi ir saprast par šādu zināšanu esamību.
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Attēls 41. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Trūkst nepieciešamās zināšanas
juridiskajos jautājumos
Šo faktoru par kavējošu uzskata 39% respondentu un 5% domā, ka tas varētu būt kavējošs
(Attēls 41); kā norāda kāda respondente: „Jā, vajadzētu savu juristu, bet nav līdzekļu”.
37% respondentu norāda, ka šādas zināšanas trūkst, taču to var risināt. Līdzīgi kā
jautājumā par grāmatvedības zināšanām, respondentes mēdz izmantot profesionāļu
pakalpojumus: „Juridiskie jautājumi ir ļoti plaši, labāk izmantot vairākus speciālistus”, tomēr
atšķirībā no grāmatvedības jautājumiem, juridiskos jautājumus respondentes mēdz apgūt
arī pašas: „Trūkst, bet nedaudz apgūstot šis zināšanas, trūkums ir kompensēts”. 11%
respondentu norāda, ka šis nav kavējošs faktors. Kopumā respondentes ļoti līdzīgi vērtē
zināšanu trūkumu grāmatvedības un juridiskajos jautājumos.
Vērtējot respondentu atbildes, atkarībā no iegūtās izglītības jomas, lielas atšķirības nav
vērojamas (Attēls 42).
Vienai no respondentēm ir izglītība jurisprudencē, tomēr interesanti, ka šī respondente
norādījusi, ka viņai zināšanu trūkums juridiskajos jautājumos ir kavējošs faktors
uzņēmējdarbības uzsākšanai. Savukārt atbilžu atšķirības starp respondentēm, kam ir
izglītība uzņēmējdarbībā, un respondentēm ar citu izglītību ir nebūtiska. Līdzīgi kā atbildot
par zināšanu trūkumu grāmatvedībā, respondentes ar izglītību uzņēmējdarbībā nedaudz
mazāk saskata zināšanu trūkumu juridiskajos jautājumos kā kavējošu faktoru.
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Trūkst nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos
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Attēls 42. Respondentu atbildes sadalījumā pēc izglītības jomas par kavējošo faktoru:
Trūkst nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos
Zināšanu trūkums juridiskajos jautājumos vismazākās problēmas sagādā uzņēmējām
inženiertehniskajās nozarēs (Attēls 43). Arī atbalsta saņēmējas mazāk nekā vidēji visas
respondentes uzskata šo faktoru par kavējošu, bet vairāk uzskata, ka šo zināšanu trūkumu
var risināt. Savukārt vairāk kā puse no aptaujātajām speciālistēm un uzņēmējām
tradicionālajās nozarēs uzskata šo faktoru par kavējošu.
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Attēls 43. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru: Trūkst
nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos
Interesanti, ka tieši uzņēmējas tradicionālajās nozarēs zināšanu trūkumu daudz vairāk nekā
uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs (pie kurām var pieskaitīt arī atbalsta saņēmējas)
uztver kā kavējošu faktoru, kaut šīs zināšanas nav specifiskas kādai nozarei, bet gan
svarīgas jebkurai uzņēmējdarbības jomai. Iespējams tas norāda, ka šajā pētījumā
aptaujātās uzņēmējas inženiertehniskajās jomās ir pašpārliecinātākas nekā uzņēmējas
tradicionālajās jomās.
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Sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 44), var redzēt, ka elektronikas, IT un
dabaszinātņu nozarēs respondentes retāk nekā vidēji ir norādījušas zināšanu trūkumu
juridiskajos jautājumos kā kavējošu faktoru. Mašīnbūves nozarē un tradicionālajās nozarēs
aptaujātās respondentes daudz biežāk šo faktoru uzskatījušas par kavējošu. Respondentes
šajās divās nozarēs arī iepriekšējos faktorus saistībā ar zināšanu trūkumu uzskatīja par
kavējošiem.
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Attēls 44. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Trūkst nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos

Sievietēm ir grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību bez specializēta atbalsta
uzņēmējdarbības uzsākšanai
Apzinoties to, cik svarīga ir uzņēmējdarbības aktivitāte, un kādu ieguldījumu tā sniedz
valstu ekonomikai un labklājībai, vairākās valstīs šī uzņēmējdarbības aktivitāte tiek
stimulēta, nodrošinot specializētu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Specializēts
atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai šajā pētījumā tiek saprasts kā atbalsta programma, ar
kuras palīdzību jaunajiem uzņēmējiem pieejamas kompleksas konsultācijas biznesa
plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos. Iepriekš veiktos
pētījumos ir secināts, ka sievietēm ir grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību bez specializēta
atbalsta. Šī pētījuma ietvaros tika noskaidroti Latvijā aptaujāto respondentu uzskati par
specializētā atbalsta nozīmi uzņēmējdarbības uzsākšanā.
ceturtā daļa no respondentēm piekrīt, ka sievietēm specializēts atbalsts ir vairāk
nepieciešams, lai varētu uzsākt uzņēmējdarbību, un 13% no respondentēm pieļauj šādu
iespēju (Attēls 45). Kā saka vieno no respondentēm: „Jā, jo sievietes bieži vien veltot laiku
ģimenei nodibina mazāk derīgu pazīšanos nekā vīrieši, tāpēc tur, kur vīrieši izmanto paziņu
padomus, sievietei vajag speciālistus”. Tomēr liela daļa respondentu – 35% - uzskata, ka
dzimumam šeit nav izšķiroša loma, jo visiem ir grūti uzsākt uzņēmējdarbību, tāpēc
specializēts atbalsts ir nepieciešams, bet tas nepieciešams gan sievietēm, gan vīriešiem. Šo
viedokli raksturo respondentes atbilde: „Nezinu vai šeit ir svarīgi - sieviete/vīrietis, bet
specializētais atbalsts viennozīmīgi palielina iespējas, turklāt, ir arī sava veida dzinulis, kas
neļauj padoties”. 13% respondentu nevērtē šo faktoru kā svarīgu, piemēram: „Domāju, ka
tas nav noteicošais faktors”.
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Attēls 45. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sievietēm ir grūtāk uzsākt
uzņēmējdarbību bez specializēta atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai
Svarīgi būtu piebilst, ka kopsummā 74% respondentu uzskata, ka specializēts atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanā ir vajadzīgs un palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem, vienīgi
aptuveni puse no šīm respondentēm uzskata, ka sievietēm tas būtu vairāk nepieciešams,
bet otra puse uzskata, ka dzimumam šeit nav nozīmes.
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Attēls 46. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sievietēm ir grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību bez specializēta atbalsta uzņēmējdarbības
uzsākšanai
Aplūkojot respondentu atbildes sadalījumā pa respondentu grupām, redzams, ka tās būtiski
atšķiras (Attēls 46). Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs lielākā daļa – 2/3 – norāda, ka
specializēts atbalsts nepieciešams gan sievietēm, gan vīriešiem, un trešdaļa uzskata, ka
šāds atbalsts vispār nav būtisks, turklāt neviena nav piekritusi apgalvojumam, ka sievietēm
šāds atbalsts būtu vairāk nepieciešams nekā vīriešiem. No tā var secināt, ka šī respondentu
grupa ir diezgan spēcīgas un pārliecinātas. Pretēja tendence vērojama speciālistu atbildēs,
kur gandrīz 80% respondentu piekrīt apgalvojumam, ka specializēts atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanā nepieciešams īpaši sievietēm; 20% uzskata, ka šāds atbalsts
nepieciešams abiem dzimumiem. Neviena no aptaujātajām speciālistēm nav norādījusi, ka
šāda palīdzība nebūtu nepieciešama. Ņemot vērā, ka šī respondentu grupa tika atlasīta ar
domu, ka tās ir augsti kvalificētas inženiertehnisko nozaru speciālistes, kuru nākamais
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iespējamais karjeras solis būtu uzņēmējdarbības uzsākšana, jāpievērš uzmanība, cik šīs
grupa nozīmīgu vērtē atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Iespējams bez šāda atbalsta šī
grupa arī nespers soļus uzņēmējdarbības izveides virzienā.
Arī atbalsta saņēmēju vidū diezgan bieži tiek pieminēts, ka sievietēm specializētais atbalsts
iespējams nepieciešams vairāk. Savukārt uzņēmējas tradicionālajās nozarēs visbiežāk
uzskata, ka atbalsts nepieciešams gan sievietēm, gan vīriešiem.
sadalījumā pa darbības nozarēm būtisku atšķirību respondentu uzskatos nav (Attēls 47).
Nelielas atšķirības no kopējā respondentu vērtējuma ir dabaszinātņu nozarē, kur visas
respondentes uzskata, ka specializētais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
nepieciešams, tomēr puse no viņām uzskata, ka tas vienlīdz nepieciešams abiem
dzimumiem. Atšķirīgs vērtējums arī respondentēm mašīnbūves nozarē, jo šajā nozarē
vairāk kā 60% respondentu piekrīt apgalvojumam, ka sievietēm šāds atbalsts nepieciešams
vairāk, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.
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Attēls 47. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sievietēm ir grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību bez specializēta atbalsta uzņēmējdarbības
uzsākšanai

Nav pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais finansējums
Pētījumā aptaujātajām respondentēm lūdzām izteikt viedokli, vai uzņēmējdarbības
uzsākšanu ir kavējis vai apgrūtinājis apstāklis, ka nav pieejams nepieciešamais finansējums,
lai uzsāktu uzņēmējdarbību.
Lielākā daļa respondentu atbild apstiprinoši par finansējuma nepieejamību uzņēmējdarbības
uzsākšanā – 57% (Attēls 48), un 21% no respondentēm norāda, ka finansējuma trūkums
traucē uzņēmējdarbības uzsākšanu, piebilstot, ka ir iespējams mēģināt risināt šo situāciju.
Tātad kopsummā 78% respondentu finansējuma trūkumu vai nepieejamību uzskata par
būtisku kavēkli uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tikai 11% respondentu uzņēmējdarbības
uzsākšanu nav būtiski kavējis finansējuma trūkums.
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Attēls 48. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Nav pieejams uzņēmējdarbības
uzsākšanai nepieciešamais finansējums
Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs nav norādījušas, ka uzņēmējdarbības uzsākšanai
nebūtu pieejams finansējums (Attēls 49). Trešdaļa no respondentēm šajā mērķa grupā
uzskata, ka zināmas grūtības varētu būt ar finansējuma piesaisti, un it sevišķi sievietēm:
„Iespējams vīriešiem ir lielāka pazīšanās, tāpēc vieglāk iegūt līdzekļus, kā arī vīrietim
zināmā vecumā varētu būt uzkrājies lielāks kapitāls nekā sievietei.” Tomēr otra trešdaļa no
šīs grupas respondentēm uzskata, ka finansējumu iespējams atrast, un tas nav šķērslis:
„Nepiekrītu. Finansējums ir pieejams, piemēram, kredīti. Viss atkarīgs no cilvēka
uzņēmības”.
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Attēls 49. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru: Nav
pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais finansējums
Savādāk uzskata atbalsta saņēmējas, kuras par uzņēmējām kļuvušas ar EQUAL projekta
atbalstu, un speciālistes, kuras nav pievērsušās uzņēmējdarbībai. Visas no respondentēm
šajās grupās, kuras sniedza atbildi, uzskatīja, ka šāds finansējums ir grūti pieejams, vai
iespējams nav pieejams: „Tas arī ir ļoti būtisks faktors, kādēļ labas idejas paliek idejas
līmenī un netiek realizētas”. Daļa no respondentēm šajās grupās gan nav tik kategoriskas,
lai apgalvotu, ka nav iespējams uzsākt uzņēmējdarbību, tomēr norāda uz finansu līdzekļu
svarīgumu: „Jebkuras biznesa idejas īstenošanai ir nepieciešams finansējums. No
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finansiālām iespējām ir atkarīgas arī rezultāts. Mazi līdzekļi - neliels rezultāts, lieli līdzekļi –
ievērojams rezultāts.” Kāda no atbalsta saņēmējām atzīst, ka EQUAL projekta palīdzība
atrisinājusi finansu trūkuma problēmu: „Jā tas ir lielākais un vienīgais kavēklis. Es šo
problēmu atrisināju, saņemot atbalsta finansējumu.”
Arī uzņēmējas tradicionālajās nozarēs lielākā daļa uzskata, ka ir grūtības ar finansējuma
piesaisti uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tomēr aptuveni 20% no respondentēm šajā grupā
uzskata, ka tā nav būtiskākā problēma, jo ir iespējams piesaistīt kredītresursus.
Sadalījumā pa nozarēm (Attēls 50), redzams, ka vienīgi mašīnbūves un tradicionālajās
nozarēs darbojošās respondentes ne visas uzskata finanšu resursus par nepieejamiem vai
grūti pieejamiem.
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Attēls 50. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru: Nav
pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais finansējums
Pārējās nozarēs visas respondentes, kuras sniegušas atbildi, norāda, ka finanšu līdzekļu
piesaiste uzņēmējdarbības sākumposmā ir problemātiska.

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts
Kā tika secināts iepriekš veiktos pētījumos, daudzām uzņēmējām izšķirošu lomu ir spēlējis
ģimenes atbalsts. Tāpēc pētījumā intervētajām respondentēm tika jautāts, vai arī viņām
ģimenes atbalsts ir bijis vai varētu būt nozīmīgs faktors uzņēmējdarbības uzsākšanā.
Absolūts vairākums respondentu uzskata šo faktoru par būtisku (Attēls 51): 82%
respondentu pilnībā piekrīt, ka tas ir būtisks faktors, piemēram: „Noteikti, bez tā [ģimenes
atbalsta] neko neuzņemtos” un „Jā, protams, ja tiks likti šķēršļi, tad būs divtik grūti un
reizēm pat nav iespējams turpināt”, un 5% no respondentēm uzskata, ka tas ir diezgan
būtisks faktors. Tātad kopumā 87% respondentu ģimenes atbalsts ir svarīgs, lai uzsāktu
uzņēmējdarbību.
Tikai 8% procentu respondentu (5% nē, 3% drīzāk nē) norāda, ka ģimenes atbalsts nav tik
būtisks faktors: „Stereotips, ja neprot nodalīt dažādās lietas, tas balstās uz cilvēka
prioritātēm”, un cita respondente norāda, ka tas atkarīgs no apņemšanās un ne tik daudz no
ģimenes atbalsta: „Bez ģimenes atbalsta, protams, ir grūti, bet, ja ir stingra un nopietna
apņemšanās, ticība sev un vēlme pierādīt savas spējas, tas varētu būt maznozīmīgs
faktors”.
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Attēls 51. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
svarīgs ģimenes atbalsts
Sadalījumā pa respondentu grupām (Attēls 52), redzams, ka visas speciālistes uzskata, ka
ģimenes atbalsts ir nozīmīgs, bet pārējās respondentu grupās atrodamas pa kādai
respondentei, kas ģimenes atbalstu nevērtē īpaši svarīgi uzņēmējdarbības uzsākšanā.
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Attēls 52. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts
Vienīgi IT un tradicionālajās nozarēs darbojošās bijušas respondentes, kas apgalvojušas, ka
ģimenes atbalsts nav tik svarīgs uzņēmējdarbības uzsākšanā (Attēls 53). Intervētās
respondentes no pārējām nozarēm visas ir uzskatījušas ģimenes atbalstu par svarīgu.

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Pēc statistikas un citiem pētījumiem zināms, ka sievietes vidēji daudz vairāk laika pavada,
veicot mājas pienākumus, nekā vīrieši; tomēr zināms arī tas, ka uzņēmējdarbība, it sevišķi
tās sākumposmā, bieži vien prasa lielu laika ieguldījumu. Tāpēc bija svarīgi noskaidrot, cik
svarīga respondentēm ir bijusi vai varētu būt līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē un vai
šis faktors varētu būt kavējošs uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Lielākā daļa respondentu šo faktoru uzskata par svarīgu (Attēls 54). 53% uzskata, ka tas ir
būtisks faktors: „Jā, visu apvienot nav iespējams”, un 18% respondentu uzskata, ka tas ir
diezgan svarīgs faktors, piemēram, kāda respondente uzskata, ka šis faktors svarīgs
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

66

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

konkrētos gadījumos: „Uzskatu, ka tas varētu būt gadījumā, ja ģimenē ir mazi bērni”.
Kopumā par svarīgu šo faktoru uzskata 71% respondentu. Tomēr 8% respondentu šo
faktoru neuzskata par īpaši svarīgu, piemēram: „Nav tik noteicošs faktors – ja sievietei ir
liela apņemšanā, tad tas atrisinās pats no sevis”.
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Attēls 53. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga
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Attēls 54. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Kā dažas intervētās respondentes norādīja, pienākumu sadales ģimenē svarīgumu ietekmē
fakts, vai ģimenē ir aprūpējamie, kas parasti ir bērni, bet var būt arī citi aprūpējami
ģimenes locekļi, piemēram, slimi dzīvesbiedri, vecāki, kas kļuvuši nespēcīgi sava vecuma dēļ
u.c. Tāpēc ir interesanti salīdzināt respondentu atbildes par šo faktoru atkarībā no tā, vai
viņām ir aprūpējamie. (Attēls 55)
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Attēls 55. Respondentu atbildes atkarībā, vai ir aprūpējamie, par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Apskatot to respondentu atbildes, kam nav aprūpējamie, redzams, ka lielākajai daļai šis
faktors tomēr liekas svarīgs, un tikai nedaudz mazāk šīs grupas respondentes ir norādījušas
uz šī faktora svarīgumu nekā respondentes, kam ir aprūpējamie. Tomēr daudz biežāk nekā
respondentes ar aprūpējamiem, respondentes, kam nav aprūpējamo, nav sniegušas
konkrētu atbildi. Kā saka viena no respondentēm bez aprūpējamiem: „Grūti pateikt, nav
pieredzes šajā ziņā, esmu pilnīgi neatkarīga no visiem.”
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Attēls 56. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Ir vērojamas zināmas atšķirības atbildēs, atkarībā no respondentu grupas (Attēls 56). Visas
atbalsta saņēmējas, kuras ir izteikušas viedokli par šo faktoru, uzskata to par svarīgu. Arī
uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs un speciālistes lielākā daļa uzskata, ka ir svarīga
līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē, ja grib veiksmīgi nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Atšķirīgi šo jautājumu vērtē uzņēmējas tradicionālajās nozarēs, kur trešā daļa no
respondentēm uzskata, ka šis faktors nav izšķirošs, lai uzsāktu uzņēmējdarbību: „Arī, ja
ģimene neatbalstītu, tad ...”.
Salīdzinot respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 57), redzams, ka no
inženiertehniskajām nozarēm, vienīgi IT jomā bijušas respondentes, kas uzskata, ka šis
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faktors nav svarīgs, tomēr lielākā daļa arī IT nozarē darbojošos respondentu atbildējušas,
ka šis faktors ir svarīgs.
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Attēls 57. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Lai precīzāk saprastu, kā uzņēmēju ikdienas darbu organizēšana un kārtība atšķiras vai
neatšķiras no sievietēm – darba ņēmējām, intervijas anketā tika paredzēts jautājumu bloks
par šo tēmu, kurā respondentēm vajadzēja raksturot, kurš ģimenē veic pienākumus, kas
saistās ar bērnu aprūpi un mājas darbiem.

Pienākumu sadalījums: rūpes par bērnu
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Attēls 58. Respondentu atbildes par pienākumu sadali ģimenē, rūpējoties par bērnu
Analizējot pienākumu sadalījumu saistībā ar bērnu aprūpi (Attēls 58), tika analizētas tikai to
respondenšu atbildes, kurām ir mazi bērni vai bērni bērnudārza vai skolas vecumā.
Uzņēmējas tehniskajās jomās lielākoties dala pienākumus ar citiem ģimenes locekļiem vai
visu dara kopā, turklāt, neatbilstoši sabiedrības stereotipiem, bērnu aprūpei netiek izmantoti
apmaksāti palīgi; līdzīgas ir atbalsta saņēmēju atbildes, tomēr, ņemot vērā, neprecēto
statusu, nedaudz biežāk parādās apgalvojums, ka daļu pienākumu veic pati, kā arī vienā
gadījumā tiek minēta apmaksāta palīga, t.i. aukles, izmantošana. Uzņēmējas tradicionālajos
sektoros lielu daļu pienākumu arī dala ar ģimeni, bet pašas uzrauga, lai bērns būtu sakopts,
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kārtīgs utml., savukārt dažos gadījumos par līdzdalību bērna dzīvē, bērna uzraudzīšanu un
vešanu pie ārsta ģimenē atbildīga vecmāmiņa. Savukārt speciālistes līdzās šim
pienākumam, tikai pašas ved bērnus pie ārstiem un pērk bērnam nepieciešamās lietas un
atsevišķos gadījumos par bērna pārvadāšanu, vešanu pie ārsta un brīvo laiku atbildīgs kāds
cits – pats bērns vai vīrs. Tādējādi respondentu atbildes liecina, ka speciālistēm pienākumu
apjoms, ko dara tikai viņas pašas ir daudz lielāks, nekā pārējām respondenšu grupām,
turklāt mazāka ir tieši kategorija „kopā”, ar kuru šajā pētījumā apzīmētas atbildes „gan es
gan vīrs”, „kuram ērtāk” utml.
Analizējot pienākumu sadalījumu saistībā ar mājas darbiem (Attēls 59):
•

Uzņēmējas tehniskajās jomās visbiežāk pašas veic ikdienas iepirkumus, kopj māju,
mazgā un gludina ģimenes locekļu drēbes, gatavo vakariņas un mazgā traukus, kā
arī rūpējas par mājdzīvniekiem, ja tādi ir; visbiežāk kopā ar citiem ģimenes locekļiem
viņas kopj dārzu, ja tāds ir, pašas vai kāds cits tiek galā ar sadzīves problēmām un
automašīnas aprūpi, kāds cits visbiežāk taisa brokastis un pusdienas, kuras nereti
gan tiek ēstas ārpus mājas; apmaksāts palīgs dažos gadījumos tiek izmantots mājas
uzkopšanai un pusdienu gatavošanai, kā arī drēbju mazgāšanai un gludināšanai;

•

Atbalsta saņēmējas visbiežāk iepērkas un sakopj māju kopā ar ģimeni, sadzīves
problēmas visbiežāk risina kāds cits, dārzu, ja tāds ir, visbiežāk parūpē pašas, tāpat
pašas visbiežāk mazgā un gludina drēbes, gatavo brokastis un vakariņas, mazgā
traukus, arī pusdienas visbiežāk gatavo pašas vai ēd ārpus mājas, bet mājdzīvnieku
visbiežāk nav un, ja ir, tad par tiem visbiežāk rūpējas kāds cits. Apmaksātie palīgi
tiek izmantoti sadzīves problēmu risināšanai;

•

Uzņēmējas tradicionālajās nozarēs visbiežāk pašas uzkopj māju, mazgā un gludina
drēbes, kā arī rūpējas par mājdzīvniekiem, kopā ar ģimeni iepērkas un sakopj dārzu,
ja tāds ir, gatavo brokastis un vakariņas, bet pusdienas visbiežāk ēd ārpus mājas,
kopā mazgā traukus, kāds cits ģimenē nodarbojas ar sadzīves problēmu risināšanu
un auto. Interesanti, ka visām šīs grupas respondentēm atšķirībā no citām grupām
bija mājdzīvnieki. Apmaksāti palīgi tiek izmantoti, lai uzkoptu māju, mazgātu un
gludinātu drēbes, gatavotu brokastis un mazgātu traukus;
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Attēls 59. Respondentu atbildes par pienākumu sadali mājas darbu veikšanā
•

Speciālistes tehniskajās nozarēs visbiežāk pašas iepērkas, mazgā un gludina drēbes,
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gatavo pusdienas, rūpējas par automašīnu un dzīvniekiem, ja tādi ir, savukārt kopā
ar ģimeni tiek sakopta māja, gatavotas brokastis un mazgāti trauku, citi rūpējas par
sadzīves problēmām. Interesanti, ka lielākajai daļai no speciālistēm, atšķirībā
pārējām respondentu grupām, nav automašīnu un šī kategorija neizmanto
apmaksāto palīgu palīdzību.

Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma (problēmas ar vietām bērnudārzos),
neatbilstoša sociālā sistēma (piemēram, nesakārtotā veselības aprūpes sistēma,
kas patērē daudz laika).
Līdzīgi kā iepriekšējā faktora nozīmība, arī šis faktors vairāk varētu būt svarīgs tieši
sievietēm, kas vēlas kļūt par uzņēmējām, jo sievietes parasti ir tās, kurām jārūpējas par
bērniem. Situācijā, kad šī te aprūpes sistēma nav sakārtota, tas varētu atstāt iespaidu uz
sieviešu iespējām uzsākt uzņēmējdarbību.
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Attēls 60. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Problēmas rada vājā bērnu aprūpes
sistēma, neatbilstoša sociālā sistēma
47% no intervētajām respondentēm sociālās un bērnu aprūpes sistēmas nesakārtotība
negatīvi ietekmē sieviešu iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā (Attēls 60). 16% no
respondentēm atzīst šo faktoru par problemātisku, tomēr saskata risināšanas iespējas : „Ja
ir laba peļņa, tad var bērnu atstāt kaut vai privātā bērnudārzā. Taču, kad bērns ir slims un
ar viņu ir jābūt mājās un no tā nevar izbēgt”. Interesanti, ka vairākas respondentes diezgan
neticīgi raugās uz iespēju, ka sociālā sistēma varētu tikt sakārtota, viens no viedokļiem:
„Personīgi neuzticos valstij kā sociālajai atbalsta sistēmai un nav ko raudāt”. Ceturtā daļa no
respondentēm, norāda, ka līdz šim nav saskārušās ar šāda veida problēmām, līdz ar to tās
neietekmē viņu iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Respondentes, kurām nav aprūpējamie, retāk norāda uz šo faktoru kā kavējošu (Attēls 61),
un biežāk uzskata, ka tas drīzāk nav kavējošs. Respondentes, kam nav aprūpējamie arī
atzīst, ka nav saskārušās ar šo problēmu vai arī nav iedziļinājušās tajā: „Neesmu
iedziļinājusies bērnu aprūpes sistēmas jautājumos, jo tie pagaidām man nav aktuāli.”
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Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma,
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Attēls 61. Respondentu atbildes atkarībā, vai ir aprūpējamie, par kavējošo faktoru:
Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā sistēma
Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā
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Attēls 62. Respondentu atbildes sadalījumā pa respondentu grupām par kavējošo faktoru:
Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā sistēma
Sadalījumā pa respondentu grupām, atbildes ir samērā atšķirīgas (Attēls 62). Uzņēmējas
inženiertehniskajās nozarēs un speciālistes inženiertehniskajās nozarēs praktiski visas
uzskata nesakārtoto sociālo un bērnu aprūpes sistēmu par kavējošu faktoru
uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tikai viena speciāliste šo faktoru neuzskata par kavējošu, jo
apgalvo, ka to ir iespējams risināt. Interesanti, ka uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs
acīmredzot tomēr ir tikušas galā ar šo problēmu, jo ir uzņēmumu īpašnieces un vadītājas.
Savukārt speciālistes nav pat sākušas uzņēmumu veidošanu, tomēr abām šīm grupām ir
līdzīgs vērtējums par šo faktoru. Iespējams, ka speciālistēm, kas ir algoti darbinieki, jau
esošajā statusā ir problemātiski risināt bērnu aprūpes jautājumus, tādēļ viņas uzskata, ka
uzsākot uzņēmējdarbību, tas būs vēl grūtāk.
Atbalsta saņēmējas un uzņēmējas tradicionālajās nozarēs kopsummā nevērtē sociālās
sistēmas nesakārtotību kā būtiski kavējošu uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Līdzīgi kā par iepriekšējo faktoru, arī šajā gadījumā IT nozares respondentu atbildes atšķiras
no pārējām inženiertehniskajām jomām (Attēls 63). Lielāka daļa IT jomā darbojošos
respondentu neuzskata šo faktoru par kavējošu; par kavējošu šo faktoru uzskata tikai trešā
daļa no IT respondentēm. Arī respondentes tradicionālajās jomās tikai puse uzskata, ka šis
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faktors ir kavējošs. Pārējās nozarēs darbojošās respondentes sociālās un bērnu aprūpes
sistēmas neatbilstības uzskata par kavējošām uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā
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Attēls 63. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā sistēma

Uzņēmējdarbības kultūra ir kā "vīriešu klubs" vai dzimumus ignorējoša, tādējādi
sievietēm, piemēram, mazinās pieeja sadarbības tīkliem
Iepriekš veiktajos pētījumos viens no kavējošiem faktoriem aktīvākai sieviešu iesaistei
uzņēmējdarbībā tika secināts, ka uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs”, kad ilgu
gadu laikā vienīgi vīrieši ir bijuši izņēmēji, līdz ar to nosakot uzņēmējdarbības kultūru
orientētu vienīgi vīriešiem, kas sievietēm padara iesaisti uzņēmējdarbībā grūtāku. Šī
pētījuma ietvaros intervētajām respondentēm tika lūgts izteikt viedokli par šo faktoru
šodienas skatījumā.

Uzņēmējdarbības kultūra ir kā "vīriešu klubs" vai dzimumus
ignorējoša, tādējādi sievietēm, piemēram, mazinās pieeja
sadarbības tīkliem
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Attēls 64. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzņēmējdarbības kultūra ir kā
„vīriešu klubs” vai dzimumus ignorējoša, tādējādi sievietēm, piemēram, mazinās pieeja
sadarbības tīkliem
Viedokļi attiecībā uz šo faktoru sadalās aptuveni līdzīgās daļās (Attēls 64). Ceturtā daļa
respondentu pilnībā piekrīt, ka šāds kavējošais faktors eksistē, un kā arī gandrīz ceturtā
daļa drīzāk piekrīt par šāda faktora ietekmi uz uzņēmējdarbību. Līdzīgs skaits respondentu
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nepiekrīt, ka sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā kavē „vīriešu klubam” līdzīga uzņēmējdarbības
kultūra. Kopumā 45% piekrīt un 44% nepiekrīt šim kavējošajam faktoram.
Salīdzinot respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām, ir izteikta atšķirība viedokļos,
kur 2 grupas ar krietnu pārsvaru piekrīt šāda faktora traucējošajai klātbūtnei un 2 grupas,
kas uzskata, ka šāda šķēršļa nav (Attēls 65).
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Attēls 65. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs” vai dzimumus ignorējoša, tādējādi sievietēm,
piemēram, mazinās pieeja sadarbības tīkliem
Visas aptaujātās uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs, kas sniegušas atbildi, pilnībā vai
daļēji ir saskārušās ar kavējošu faktoru, kur uzņēmējdarbības kultūru ir vairāk atbilstoša
vīriešiem, nevis sievietēm. Viena no respondentēm situāciju raksturo sekojoši: „Jā, neuztver
sievieti kā līdzvērtīgu, īpaši vecāka gadagājuma vīrieši”. Arī speciālistes inženiertehniskajās
nozarēs lielākā daļa uzskata, ka šis faktors ir kavējošs sievietēm iesaistīties
uzņēmējdarbībā, piemēram: „Jā, es zinu visus direktorus un jūtu diferencēšanu vīriešos un
sievietēs”. Tomēr dažas speciālistes nepiekrīt, ka šis būtu kavējošs faktors, viens no
viedokļiem ir šāds: „Atkarīgs no sievietes – kāds ir viņas raksturs, cik elastīgs tas ir. Ir brīži,
kad ir nepieciešams būt sievišķīgai, bet ir situācijas, kad ir jācīnās ar elkoņiem, ‘’izgrūstot’’
vīriešus”. Kopīgs šim abām grupām, kas daudz spēcīgāk izjūt „vīriešu kluba”
uzņēmējdarbības kultūras negatīvo ietekmi, ir tas, ka tās darbojas inženiertehniskajās
jomās, kur ilgus gadus ir dominējuši vienīgi vīrieši un arī šodien šajās nozarēs ir vīriešu
īpatsvars ir liels.
Pretēju viedokli par šo faktoru pauž respondentes gan atbalsta saņēmēju grupā, gan
uzņēmēju tradicionālajās nozarēs grupā. Tikai ap 20% respondentu no šīm grupām piekrīt,
ka uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs”. Pārējās respondentes šajās grupās šim
apgalvojumam nepiekrīt. Kāda no atbalsta saņēmējām izsaka šādu viedokli: „Nedomāju,
varbūt ir grūtāk uzsākt pirmo kontaktu, bet citādāk nē”. Uzņēmējas tradicionālajās nozarēs
pārsvarā pauž viedokli, ka savā darbības jomā nesaskaras ar šādu kavējošu faktoru: „Citās
jomās varbūt, šeit īsti ne”. Uzņēmēju tradicionālajās nozarēs viedoklis izskaidrojams ar to,
ka viņas darbojas vidē, kur sieviešu īpatsvars ir lielāks, un arī sievietes uzņēmējas šajās
nozarēs nav retums, tāpēc viņas nav tik daudz sastapušās ar „vīriešu kluba”
uzņēmējdarbības kultūru. Atbalsta saņēmējas lielākā daļa ir jaunas sievietes, un liela daļa
nāk no citām jomām nevis inženiertehniskajām, tāpēc arī viņas iespējams vēl nav tik daudz
izbaudījušas „īstu” inženiertehnisko nozaru kultūru.
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Viedokļi atšķiras arī dalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 66). Elektronikas jomā darbojošās
aptaujātās respondentes visas uzskatīja šo faktoru par kavējošu. Arī mašīnbūvē darbojošās
sievietes lielākā daļa piekrita, ka uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs”, tikai ceturtā
daļa respondentu šajā nozarē nepiekrīt šim apgalvojumam.
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Attēls 66. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs” vai dzimumus ignorējoša, tādējādi sievietēm,
piemēram, mazinās pieeja sadarbības tīkliem
Savukārt IT un dabaszinātņu jomā, tāpat kā tradicionālajās nozarēs darbojošās
respondentes lielākā daļa nepiekrīt, ka uzņēmējdarbības kultūra būtu kā „vīriešu klubs”.

Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību
Uzsākot uzņēmējdarbību, svarīga ir ne tikai ideja, finanšu avoti, bet arī ekspertīze un
iemaņas vadībā. Izvēloties vispirms profesionālo karjeru, nevis uzreiz uzsākot
uzņēmējdarbību, darbiniekiem ir iespējams apgūt kaut daļu no uzņēmējdarbībai
nepieciešamajām iemaņām, kāpjot pa karjeras kāpnēm un nonākot arvien atbildīgākos
amatos. Tomēr, ja pastāv atšķirīgas iespējas vīriešiem un sievietēm veidot karjeru, tad arī
netieši ir atšķirīgas iespējas sievietēm un vīriešiem uzsākt uzņēmējdarbību. Lai novērtētu,
cik būtiskas atšķirības ir karjeras attīstības iespējās, pētījumā aptaujātās respondentes tika
lūgtas izteikt viedokli par to, vai uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību.
Šādam apgalvojumam piekrīt 50% no aptaujātajām respondentēm – 29% piekrīt pilnībā un
21% drīzāk piekrīt (Attēls 67). Viena no respondentēm, kas piekrīt šim apgalvojumam,
piebilst: „Lielākoties stereotipi veicina šo uzņēmumu kultūru”. Kopumā 39% no
respondentēm nepiekrīt apgalvojumam, ka uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu
karjeras attīstību. Lai arī respondentu īpatsvars, kas piekrīt šim apgalvojumam, ir nedaudz
lielāks nekā to, kas nepiekrīt, tomēr pārsvars ir minimāls, tāpēc nevar uzskatīt, ka šis ir
nozīmīgs kavējošs faktors sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā.
Aplūkojot atbildes sadalījumā pa respondentu grupām, redzams, ka būtiskākās atšķirības no
visu respondentu kopējām atbildēm ir speciālistu atbildēs (Attēls 68). Speciālistes daudz
biežāk kā citas respondentu grupas – 78% no speciālistēm inženiertehniskajās nozarēs uzskata, ka uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību. Kā izsakās viena no
respondentēm šajā grupā: „Domāju, ka jā. Prioritāte ir vīriešiem – jo sievietei pieņemts
mājās audzināt bērnus”. Speciālistes ir vienīgā no šajā pētījumā aptaujātajām grupām, kas
nav uzsākušas uzņēmējdarbību, tāpēc jo interesantāka ir atbilžu atšķirība. Tas varētu
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liecināt vai nu par „dabisko atlasi”, kur uzņēmīgas sievietes, kas ignorē un neievēro papildus
šķēršļus, ir spējīgas uzsākt uzņēmējdarbību inženiertehniskajās nozarēs, bet sievietes,
kuras papildus šķēršļus redz un izjūt, līdz uzņēmējdarbības uzsākšanai inženiertehniskajās
nozarēs nenonāk. Vai arī tās sievietes, kas ir uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs,
patiešām nav saskārušās ar tādu faktoru, piemēram, uzņēmumu kultūru, kas veicina ātrāku
vīriešu karjeras attīstību.

Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras
attīstību
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Attēls 67. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku
vīriešu karjeras attīstību
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Attēls 68. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību
Arī uzņēmējas tradicionālajās nozarēs atbild nedaudz atšķirīgi no vidējām respondentu
atbildēm. Uzņēmējas tradicionālajās nozarēs biežāk kā citas respondentu grupas nepiekrīt,
ka eksistētu šāds faktors – kopumā 56% no respondentēm šajā grupā nepiekrīt
apgalvojumam, ka uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību.
Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs un atbalsta saņēmējas atbildējušas līdzīgi vidējam
atbilžu īpatsvaram – aptuveni puse piekrīt un otra puse nepiekrīt, ka uzņēmumu kultūra
veicinātu ātrāku vīriešu karjeras attīstību.
Arī sadalījumā pa nozarēm, atbildes ir diezgan atšķirīgas. (Attēls 69) Līdzīgi kā par
iepriekšējiem faktoriem, arī šoreiz IT nozarē darbojošās respondentes visbiežāk nepiekrīt
šādam kavējošajam faktoram. Viena no respondentēm apgalvo: „Uzskatu, ka savā
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(informātikas) nozarē sievietes ir apmēram līdzvērtīgas ar vīriešiem, atšķirībā iespējams no
kādas citas inženiertehniskās nozares”.
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Attēls 69. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību
Dabaszinātņu nozarē visas aptaujātās respondentes piekrīt apgalvojumam par ātrāku vīriešu
karjeras attīstību, piemēram: „Jā piekrītu. Savā ziņā lobisms, diskriminācija, neuzticēšanās
sievietēm, nevēlēšanās ielaist savā vidē”. Vairākas respondentes piemin arī nozares
specifiku: „Atkarīgs no nozares. Inženiertehniskajā nozarē dāmas ir stiprākas nekā varbūt
citur un pieņem vīriešu īpašības, nepieļaujot, lai viņas tiktu „izgrūstas” no vīriešu vidus”. Arī
elektronikā un mašīnbūvē darbojošās respondentes lielākā daļa tomēr piekrīt šim
apgalvojumam: „Jā, jālauž stereotipi”.
Tradicionālajās nozarēs darbojošos respondentu skaits, kas piekrīt šim apgalvojumam, ir
mazāks, kā vidēji visās nozarēs kopā. Arī tradicionālajās nozarēs aptaujātās respondentes
uzsver nozares nozīmi šī faktora aspektā: „Uzskatu, ka tas ir atkarīgs no nozares; Manā
jomā tā nav.”

Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un tādējādi rastu laiku
ģimenei un bērniem - uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika darbs
Saskaņā ar iepriekš veiktu pētījumu rezultātiem, daļa no sievietēm, kas nolēmušas uzsākt
savu uzņēmējdarbību, šīs izvēles pamatā liek ģimenes vajadzības un vēlmi atlicināt lielāku
laiku bērniem, nekā tas būtu strādājot pilnas slodzes algotu darbu. Tādējādi sanāk, ka
uzņēmējdarbība ir daļlaika darbs. Tomēr lielākā daļa uzņēmēju atzīst, ka sava uzņēmuma
veidošana patērē ļoti daudz laika, pat vairāk nekā pilnas slodzes algots darbs. Ja sieviete
pievērsusies uzņēmējdarbībai tikai daļēji, nereti iespējams, ka šāda iniciatīva lemta
neveiksmei un no jaunās uzņēmējdarbības nekas nesanāk, kas var kavēt arī turpmāku
sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā.
Apskatot šī pētījuma ietvaros intervētās respondentes, tomēr redzams, ka lielākā daļa
nepiekrīt, ka sievietes pievēršas uzņēmējdarbībai tikai kā daļlaika darbam (Attēls 70).
Noliedzoši par šo apgalvojumu ir izteikušās kopumā 61% respondentu, piemēram:
„Nopietna uzņēmējdarbība nevar būt daļlaika darbs, vai nu ir vai nav”, „Nē, tas paņem
vairāk laika nekā normēts darba laiks, jādomā par to visu laiku. Var arī darīt tā, ka uztaisa
uzņēmumu ideālu 10 gadu laikā un tad to atstāj pašplūsmā, bet tas nenotiek uzreiz”,
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„Piekrītu tam, ka pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga, taču pilnībā nepiekrītu par
daļlaika darbu, jo viss ir pakārtots biznesam un lielākoties esmu prom no ģimenes”.
Apstiprinoši atbildējušas mazāk par trešo daļu no visām respondentēm, viena no
respondentēm pamato šādi: „Jā, var plānot savu laiku, nevar paņemt brīvu mēnesi, bet
izbrīvēt dienu noteikti var. Nav nevienam jāatskaitās”; cita respondente piebilst: „Jā, ja
bizness ir veiksmīgs”.

Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga
un tādējādi rastu laiku ģimenei un bērniem uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika darbs
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Attēls 70. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai,
lai būtu neatkarīga un tādējādi rastu laiku ģimenei un bērniem – uzņēmējdarbība ir tikai
daļlaika darbs
Sadalījumā pa respondentu grupām īpašas atšķirības nevar novērot ( Attēls 71). Visu
respondentu grupu atbildēs lielākais īpatsvars ir tām, kas nepiekrīt šim apgalvojumam.
Nedaudz noliedzošākas kā citas grupas ir uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs, tomēr
būtisku viedokļu atšķirību starp respondentu grupām par šo faktoru nav.

Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un tādējādi
rastu laiku ģimenei un bērniem - uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika
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Attēls 71. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un tādējādi rastu laiku ģimenei un
bērniem – uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika darbs
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Sadalījumā pa darbības jomām, interesanti, ka elektronikas nozarē visas respondentes, kas
sniegušas atbildi, sliecas piekrist iepriekšminētajam faktoram, tomēr dominējošāks
apgalvojums ir, ka uzņēmējdarbībai viņas pievērsušās, jo vēlējušās būt neatkarīgas, tomēr
laika ietaupījumu uz uzņēmējdarbības rēķina respondentes nesaskata.

Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un tādējādi
rastu laiku ģimenei un bērniem - uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika
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Attēls 72. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un tādējādi rastu laiku ģimenei un
bērniem – uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika darbs
Pārējās nozarēs darbojošās respondentes lielākā daļa nepiekrīt apgalvojumam, ka sieviete
pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un rastu laiku ģimenei un bērniem un
tādējādi uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika darbs.

Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties, ierobežota ir arī
komunikācija ar citām uzņēmējām
Iespējams, ka daļa no sievietēm neuzdrošinās uzsākt savu uzņēmējdarbību, jo viņām trūkt
labo piemēru – sieviešu uzņēmēju, kas būtu kā paraugs un kurām varētu līdzināties. Ja
sieviete nepazīst citas uzņēmējas-sievietes, ierobežota, iespējams, ir arī komunikācija ar
citām uzņēmējām. Pētījumā aptaujātās respondentes tika lūgtas novērtēt, vai viņas ir
saskārušās ar šādu problēmu un vai tā kavē uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem
līdzināties, ierobežota ir arī komunikācija ar citām
uzņēmējām
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Attēls 73. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo
piemēru, kuriem līdzināties, ierobežota ir arī komunikācija ar citām uzņēmējām
Respondentu īpatsvars, kas piekrīt šim faktoram, ir krietni mazāks nekā to respondentu
īpatsvars, kas nepiekrīt šādam faktoram (Attēls 73). Pilnībā piekrīt 18% respondentu un
13% drīzāk piekrīt faktoram par pozitīvo piemēru trūkumu. Savukārt kopumā nepiekrīt 61%
respondentu. Iemeslu, kāpēc respondentes nepiekrīt šim faktoram, ir vairāki, viens no
populārākajiem ir, ka pozitīvu piemēru par sievietēm uzņēmējām ir pietiekami: „Latvijā ir
pietiekoši daudz labo piemēru, par sievietēm uzņēmējdarbībā”, citas respondentes
apgalvojušas, ka viņām uzņēmējdarbības uzsākšanai nav svarīgi, lai būtu piemēri par citām
sievietēm uzņēmējām: „Personīgi man piemērs nebija. Ja būtu, nebūtu svarīgi, vai piemērs
ir sieviete”, savukārt cita respondente apgalvojusi, ka viņai piemēri vispār nav svarīgi: „Es
par piemēru neņem nevienu, tiecos pēc sava pašmērķa”.
Daļa no respondentēm, kas piekritušas šim faktoram, piekrīt, ka trūkst piemēru par
sievietēm uzņēmējām, bet daļa uzskata, ka piemēru ir pietiekoši daudz, tomēr komunikācija
ar citām uzņēmējām ir problemātiska: „Sievietes ir diskriminētas tādā ziņā, ka zaudē laiku
sēžot mājās ar bērniem, kad varētu strādāt un veidot kontaktus”.
Sadalījumā pa respondentu grupām, atbildes ir diezgan līdzīgas (Attēls 74). Visās
respondentu grupās lielākā daļa nav piekritušas apgalvojumam par pozitīvo sieviešu
uzņēmēju trūkumu un ierobežoto komunikāciju.

Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties,
ierobežota ir arī komunikācija ar citām uzņēmējām
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Attēls 74. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties, ierobežota ir arī
komunikācija ar citām uzņēmējām
Tikai nedaudz biežāk kā citās grupas speciālistes ir piekritušas šim apgalvojumam. Viena no
speciālistēm komentē situāciju sekojoši: „Ir radies iespaids, ka uzņēmējas ir dzelzs lēdijas
un potenciālās uzņēmējas baidās arī tādas kļūt”.
Sadalījumā pa darbības nozarēm atšķirīgas no pārējo nozaru atbildēm ir vienīgi elektronikā
un dabaszinātnēs darbojošos respondentu atbildes. (Attēls 75)
Respondentes elektronikas nozarē biežāk nekā citas respondentu grupas piekritušas
faktoram par sieviešu uzņēmēju labo piemēru trūkumu un ierobežoto komunikāciju,
piemēram: „Varbūt. Sievietei vairāk laika jāvelta mājai, ģimenei, bērniem, līdz ar to atliek
mazāk laika komunicēties. Vīrieši, piemēram, brīvā laikā var aiziet uz krogu utt.”.
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Respondentes dabaszinātnēs visas izteikušās, ka pietiek gan labo piemēru, gan iespējams
komunicēties, un noliegušas, ka šāds faktors traucētu uzņēmējdarbību.

Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties,
ierobežota ir arī komunikācija ar citām uzņēmējām
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Attēls 75. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties, ierobežota ir arī
komunikācija ar citām uzņēmējām
Viena no respondentēm inženiertehniskajā nozarē saka šādi: „Piemērus var atrast, bet tie
parasti ir sieviešu nozarēs un nereti neder tehniskajās jomā, lai gan arī tādi ir zināmi”.

Sievietēm ir raksturīgs zems pašvērtējums
Viens no populāriem iemesliem, kas tiek minēts, runājot par salīdzinoši zemo sieviešu
uzņēmējdarbības aktivitāti, ir sieviešu zemais pašvērtējums, kas bieži liek sievietēm
šaubīties un baidīties uzsākt uzņēmējdarbību.

Sievietēm ir raksturīgs zems pašvērtējums
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Attēls 76. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sievietēm ir raksturīgs zems
pašvērtējums

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

81

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

Kopumā 53% respondentu piekrīt šim faktoram – 21% piekrīt pilnībā un 32% drīzāk piekrīt,
savukārt 39% respondentu nepiekrīt – 18% nepiekrīt pilnībā un 21% drīzāk nepiekrīt (Attēls
76).
Respondente, kas piekrīt, ka sievietēm raksturīgs zems pašvērtējums, saka: „Jā, jo tas, ka
vēsturiski sievietēm visu laiku ir tikusi norādīta viņu „vieta” joprojām liek viņām būt
nedrošām. Man pašai šo problēmu risināt palīdz vīra atbalsts”. Savukārt respondentes, kas
neuzskata, ka sievietēm ir zems pašvērtējums, pauž šādus viedokļus: „Nepiekrītu –
mūsdienu sievietei tas nav raksturīgi, varbūt tā bija agrāk” un „Pašai nav zems
pašvērtējums un nejūtu arī citiem šajā ziņā atšķirību starp sievietēm un vīriešiem”. Viena no
respondentēm, kas uzskata, ka pašvērtējums atkarīgs no personības nevis dzimuma,
piemetina šādi: „Tas ir atkarīgs no personības. Bet gribētos teikt, ka iedrošinājums no
apkārtējiem, atbalsts (morāls, finansiāls) varētu sekmēt vairāku manu paziņu iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā”.
Salīdzinot atbildes pa respondentu grupām par to, vai sievietēm ir zems pašvērtējums,
uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs vispārliecinošāk noraida šo apgalvojumu, jo tikai
viena no respondentēm šajā grupā piekrīt šādām apgalvojumam (Attēls 77). Pārējās
respondentu grupas izsakās diezgan līdzīgi – lielākā puse piekrīt, ka sievietēm ir zemāks
pašvērtējums, tomēr pārējās tam nepiekrīt.
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Attēls 77. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sievietēm ir raksturīgs zems pašvērtējums
Sadalījumā pa darbības jomām, vērojamas tikai nelielas atšķirības respondentu viedokļos
par to, vai sievietēm raksturīgs zems pašvērtējums (Attēls 78).
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Attēls 78. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sievietēm ir raksturīgs zems pašvērtējums
Vienīgi elektronikas jomā darbojošās respondentes biežāk nekā respondentes no citām
darbības jomām ir šādam kavējošajam faktoram. Pārējās nozarēs aptaujāto respondentu
atbildes ir samērā līdzīgas.

Sieviešu iepriekšējā pieredze darba tirgū ir uzņēmējdarbībai neatbilstošāka kā
vīriešiem
Ir pētījumi, kur tiek secināts, ka viens no faktoriem, kas kavē plašāku sieviešu iesaisti
uzņēmējdarbībā, ir sieviešu iepriekšēja pieredze darba tirgū, kas nereti ir uzņēmējdarbībai
neatbilstošāka kā vīriešiem. Tas varētu būt saistīts gan ar zemākiem ieņemamajiem
amatiem sievietēm, gan ar lēnāku karjeras attīstību nekā vīriešiem. Ja šāds apstāklis
eksistē, tas rada nevienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem uzsākt uzņēmējdarbību. Šī
pētījuma ietvaros intervētajām respondentēm tika lūgts izteikt viedokli, vai viņas ir
saskārušās ar šādu faktoru savā darba pieredzē.

Sieviešu iepriekšējā pieredze darba tirgū ir
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Attēls 79. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sieviešu iepriekšējā pieredze darba
tirgū ir uzņēmējdarbībai neatbilstošāka kā vīriešiem
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Lielākā daļa respondentu tomēr uzskata, kas šis apgalvojums nav patiess (Attēls 79). Šim
faktoram kopumā piekrīt nedaudz mazāk par trešdaļu no visām respondentēm – 11%
piekrīt pilnībā, piemēram: „Pārsvarā vadošos amatus ieņem vīrieši. Līdz ar to trūkst
pieredzes vadošos amatos”, un 18% drīzāk piekrīt, piemēram: „Iespējams daudzos
gadījumos tā ir, bet tas nav galvenais iemesls, kas kavētu sievietes no uzņēmējdarbības
uzsākšanas”.
Savukārt kopumā gandrīz divas trešdaļas no respondentēm nepiekrīt, ka sieviešu pieredze
darba tirgū būtu neatbilstošāka nekā vīriešiem: „Nepiekrītu. Varbūt sieviete uzņēmējdarbībā
ienāk vēlāk kā vīrietis, bet neuzskatu, ka šāds faktors pastāv”, kā arī dažas respondentes
norāda, ka tagad vairs šāds faktors nepastāv: „Mūsdienās vairs nē, tas bija pirms 10
gadiem”.
Ja salīdzina respondentu atbildes pa dažādām mērķa grupām (Attēls 80), redzams, ka
uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs un speciālistes inženiertehniskajās nozarēs ir
atbildējušas līdzīgi kā vidēji visas respondentes – trešā daļa piekrīt faktoram, ka sieviešu
darba pieredze ir neatbilstošāka uzņēmējdarbībai kā vīriešu, bet divas trešdaļas tam
nepiekrīt.
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Attēls 80. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sieviešu iepriekšējā pieredze darba tirgū ir uzņēmējdarbībai neatbilstošāka kā vīriešiem
Nelielas atšķirības no vidējām respondentu atbildēm ir atbalsta saņēmējām, kas puse no
tām respondentēm, kas sniegušas atbildi, drīzāk piekrīt faktoram par sieviešu neatbilstošāko
darba pieredzi.
Arī uzņēmējas tradicionālajās nozarēs atbildējušas nedaudz savādāk kā vidēji visas
respondentes, bet šajā grupā respondentu, kas piekristu šim faktoram, ir mazāk kā citās
grupās – tikai viena respondente izteikusies, ka šāds faktors varētu pastāvēt, pārējās
uzņēmējas tradicionālajās nozarēs nepiekrīt, ka sieviešu pieredze būtu mazāk piemērota
uzņēmējdarbībai nekā vīriešu darba pieredze.
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Attēls 81. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sieviešu iepriekšējā pieredze darba tirgū ir uzņēmējdarbībai neatbilstošāka kā vīriešiem
Gan elektronikas, gan dabaszinātņu nozarēs darbojošās respondentes biežāk kā citās
nozarēs darbojošās respondentes piekritušas kavējošajam faktoram, ka sieviešu darba
pieredze uzņēmējdarbībai ir neatbilstošāka kā vīriešu pieredze (Attēls 81). Šim faktoram
piekritušas aptuveni puse no respondentēm šajās nozarēs.
Tomēr no visām nozarēm vismazākais respondentu īpatsvars, kas piekritušas iepriekš
minētajam faktoram, ir tieši tradicionālajās nozarēs darbojošās respondentes. Kā norāda
viena no respondentēm, ir svarīgi, kādā jomā konkrētā uzņēmēja darbojas: „Man gan
liekas, ka svarīgas ir jomas zināšanas – nu ko vīrietis vadītājs darītu ar bērnudārzu?” Tātad
ir atšķirība, kādā nozarē uzņēmējdarbība tiek uzsākta – ja tā ir tā sauktā tradicionālā
sieviešu joma, sarežģījumu iespējams būs mazāk.

Sievietēm raksturīga vēlme izvairīties no riska
Daudzkārt ir uzsvērts tas, ka sievietēm ir raksturīga vēlme izvairīties no riska. Tomēr
uzņēmējdarbība vienmēr ir saistīta ar vairākiem riskiem. Tādēļ projekta mērķis bija
noskaidrot, vai šis faktors ir bijis vai varētu būt kavējošs intervētajām respondentēm uzsākt
uzņēmējdarbību.
Lielākā puse no aptaujātajām respondentēm piekrīt, ka sievietēm patīk izvairīties no riska –
45% piekrīt pilnībā un 13% drīzāk piekrīt šim kavējošajam faktoram (Attēls 82). Atbildēs,
kas piekrīt, ka sievietes nevēlas riskēt, kā pamatojošais iemesls visbiežāk tiek minēts, ka
sievietes ir atbildīgas par ģimeni: „Jā, tā ir. Sievietēm ir lielāka atbildības sajūta. Sieviete
atbild par ģimeni, tāpēc grib stabilitāti”. Tomēr ne visas respondentes, kas norādījušas, ka
sievietēm raksturīgi izvairīties no riska, uzskata, kas tas viennozīmīgi ir slikti. Vairākas
respondentes norādījušas, ka tas ir dabiski un to nevajadzētu mainīt, kā arī viena no
respondentēm saskata pozitīvas iezīmes apstāklī, ja uzņēmējs izvairās no riska: „Jā bieži
vien sievietes izvairās no riska. Tomēr tā nav slikta īpašība. Tas nozīmē, ka sievietes ir
stabilākas, nosvērtākas. No partneru viedokļa bizness kļūst prognozējamāks”. Tajā pat laikā
cita respondente vēlmē izvairīties no riska saskata negatīvas iezīmes uzņēmējdarbībai: „Jā,
tā ir. No vienas puses, tā ir stabilitāte, bet no otras - ar tādu attieksmi grūti nopelnīt
milzīgas naudas summas”.
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Attēls 82. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Sievietēm raksturīga vēlme izvairīties
no riska
Trešā daļa no aptaujātajām respondentēm tomēr nepiekrīt, ka sievietēm būtu raksturīgi
izvairīties no riska. Argumenti, kāpēc respondentes nepiekrīt ir, ka „šāds apgalvojums
attiecināms tikai uz daļu sieviešu”, „Domāju, ka nē. Tas atkarīgs no sievietes, un uzskatu,
ka vīrieši tikpat baidās”. Daļa no respondentēm uzskata, ka vēlme izvairīties no riska nav
saistīta ar dzimumu: „Runājot par risku biznesā, atkarīgs tikai no rakstura, ar dzimumu tam
ir mazāks sakars. Varbūt vienīgi zinātniski pierādīts, ka sievietēm uz riskēšanu ir mazāka
nosliece”.
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Attēls 83. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Sievietēm raksturīga vēlme izvairīties no riska
Ja salīdzina atbildes sadalījumā pa respondentu grupām, tad redzams, ka vislielākais
respondentu īpatsvars, kas uzskata, ka sievietēm ir vēlme izvairīties no riska, ir uzņēmējas
inženiertehniskajās nozarēs (Attēls 83). Arī speciālistes inženiertehniskajās nozarēs vairāk
nekā citas grupas uzskata, ka sievietes vairāk vēlas izvairīties no riska.
Savukārt atbalsta saņēmējas un uzņēmējas tradicionālajās nozarēs puse piekrīt, ka sievietes
izvairās no riska, bet otra puse nepiekrīt šādam kavējošam faktoram.
Dabaszinātņu nozarē un tradicionālajās nozarēs darbojošās respondentes gandrīz puse
nepiekrīt, ka sievietēm raksturīga vēlme izvairīties no riska (Attēls 84). Tas ir atšķirīgi no
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citām nozarēm, jo citur darbojošās respondentes tomēr lielākā daļa uzskata, ka sievietes
vēlas izvairīties no riska.
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Attēls 84. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Sievietēm raksturīga vēlme izvairīties no riska

Uzskats, ka sievietes var būt par uzņēmējām tradicionālajās "sieviešu" nozarēs –
izglītība, medicīna, tirdzniecība, sadzīves pakalpojumi u.t.m.l., nevis
inženiertehniskajās nozarēs
Sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā var kavēt vai apgrūtināt ne tikai faktori, kas saistīti ar
pašām sievietēm, piemēram, viņu spējas, pieredze, uzņēmība, pašpārliecinātība un citas
īpašības, bet arī citu cilvēku un sabiedrības kopumā attieksme. Ja šī attieksme ir negatīva,
piemēram, neuzticība no potenciālo sadarbības partneru, klientu, vai kredītiestāžu puses,
tad nepieciešams pielikt daudz vairāk pūļu, lai panāktu tādu pašu rezultātu, ja sabiedrības
attieksme būtu līdzvērtīga. Par cik iepriekš veiktos pētījumos parādījās faktors, ka eksistē
stereotips, ka sievietes var būt par uzņēmējām tradicionālajās sieviešu nozarēs, bet ne
inženiertehniskajās nozarēs, kas ir vīriešu nozares, šajā pētījumā bija vēlme noskaidrot, vai
šāds sabiedrības uzskats ir bijis vai varētu būt par kavēkli, lai sievietes iesaistītos
uzņēmējdarbībā inženiertehniskajās nozarēs.
Lielāks ir to respondentu skaits, kas neuzskata, ka šāds stereotips būtu kavējošs faktors
(Attēls 85). Šim kavējošajam faktoram kopumā piekrīt 42% respondentu, no kurām 31%
piekrīt pilnībā un 11% drīzāk piekrīt. Viena no respondentēm komentē: „Jā, tāds pastāv, tie
ir stereotipi. Tos var mainīt tikai ilgā laika posmā”, un cita respondente, kas darbojas
inženiertehniskā nozarē, izsakās šādi: “Jā, cilvēki bieži vien ir pārsteigti, ka sieviete
darbojas šādā nozarē, ka veic šādu darbu”. Daļa no respondentēm, kas tikai pa daļai piekrīt,
ka šāds stereotips kavē sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā, uzsver, ka ar laiku situācija
uzlabojas: “Šis uzskats jau pamazām sāk izgaist, bet jā!, joprojām ir ļoti spēcīgs”.
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Uzskats, ka sievietes var būt par uzņēmējām
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Attēls 85. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzskats, ka sievietes var būt par
uzņēmējām tradicionālajās “sieviešu” nozarēs, nevis inženiertehniskajās nozarēs
Tomēr šādam faktoram kopumā nepiekrīt 50% respondentu, kas ir nedaudz vairāk nekā to,
kas piekrīt. Daļa no respondentēm uzskata, ka tas ir atkarīgs no katra individuālā
uzņēmuma un uzņēmuma vadības, daļa arī uzskata, ka tas ir atkarīgs no pašām sievietēm,
piemēram: “Tāds ir stereotips. Taču, ja sievietei ir interese inženiertehniskajās nozarēs un
saista tajās notiekošie procesi, domāju, ka viņai ir reālas iespējas sevi pierādīt”. Kāda cita
respondente norāda uz lielo vīriešu īpatsvaru inženiertehniskajās nozarēs, un uzskata, ka
spēja būt par uzņēmēju inženiertehniskajās nozarēs ir atkarīga no pašas sievietes: “Atkarīgs
no sievietes - vai viņa vēlas atrasties starp daudz vīriešiem – jo inženiertehniskajā nozarē ir
maz sieviešu”.
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Attēls 86. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka sievietes var būt par uzņēmējām tradicionālajās “sieviešu” nozarēs, nevis
inženiertehniskajās nozarēs
Sadalījumā pa respondentu grupām redzams, ka atbildes nav viendabīgas (Attēls 86).
Respondentes, kas ir speciālistes inženiertehniskajās nozarēs, biežāk kā citas respondentu
grupas uzskata, ka sabiedrības stereotips par uzņēmējām sieviešu un inženiertehniskajās
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nozarēs ir kavējošs faktors. Kopumā 2/3 no respondentēm šajā grupā piekrīt, ka pastāv
šāds kavējošais faktors. Un, iespējams, tas ir bijis kavējošs faktors kādai no aptaujātajām
respondentēm pašai iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Savukārt pārējās respondentes inženiertehniskajās nozarēs – uzņēmējas inženiertehniskajās
nozarēs un atbalsta saņēmējas – lielākā daļa nepiekrīt, ka kavējošs faktors sieviešu iesaistei
uzņēmējdarbībā būtu sabiedrības stereotips par to, ka sievietes var būt par uzņēmējām
vienīgi tradicionālajās sieviešu nozarēs. Acīmredzot šis stereotips nav traucējis viņām pašām
iesaistīties uzņēmējdarbībā inženiertehniskajās nozarēs. Interesanti, ka uzņēmējas
tradicionālajās nozarēs nedaudz vairāk kā puse piekrīt šādam stereotipam. Jāpiemin, ka
dažas no viņām pašas ir pakļautas šādam stereotipiskam uzskatam.
Atbildes ir krasi atšķirīgas sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 87). Elektronikas jomā
darbojošās respondentes visas, kas sniegušas atbildi, piekrīt, ka sabiedrības stereotips par
dalījumu uzņēmējām tradicionālajās sieviešu un inženiertehniskajās nozarēs ir kavējošs
sieviešu uzņēmējdarbībai. Arī mašīnbūves jomā darbojošās respondentes biežāk kā vidēji
aptaujātās respondentes piekrīt šim kavējošajam faktoram.
Tomēr IT un dabaszinātņu jomās darbojošās respondentes nepiekrīt, ka eksistētu šāds
stereotips un ka tas būtu traucējis viņām iesaistīties uzņēmējdarbībā inženiertehniskajās
nozarēs. It sevišķi IT nozares pārstāves uzsver tieši nozares atšķirības jautājumā par šādu
stereotipu: “Tagad vairs nē. Uzskatu, ka manā – IT - nozarē sievietēm ir apmēram
līdzvērtīgas ar vīriešiem, atšķirībā iespējams no kādas citas inženiertehniskās nozares”.
Par cik šis faktors ir specifisks tieši par sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā inženiertehniskajās
nozarēs, ir interesanti salīdzināt viedokļus respondentēm, kas pašas darbojas
inženiertehniskajās nozarēs, un respondentēm, kas darbojas tā sauktajās tradicionālajās
sieviešu nozarēs. Attēla pēdējā kolonna attēlo visu inženiertehnisko jomu respondentu
atbilžu kopumu, un blakus kolonna attēlo tradicionālajās jomās darbojošos respondentu
atbildes. Kā redzams, respondentes inženiertehniskajās nozarēs tomēr mazāk piekrīt šādam
kavējošajam faktoram.
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Attēls 87. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka sievietes var būt par uzņēmējām tradicionālajās “sieviešu” nozarēs, nevis
inženiertehniskajās nozarēs
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Uzskats, ka ir lomas, kas piemērotas sievietēm, un lomas, kas piemērotas
vīriešiem; "uzņēmējs" ir vīrieša loma
Arī šis faktors ir saistīts ar sabiedrībā valdošajiem stereotipiem. Līdzīgi kā iepriekšējais
faktors, arī šis faktors nav saistīts ar pašu sieviešu – uzņēmēju īpašībām un attieksmi, bet
gan sabiedrības, tajā skaitā partneru, klientu u.c., attieksmi. Ja šī attieksme ir negatīva pret
sievietēm uzņēmējām, tad tas ir papildus kavēklis, papildus šķērslis, kas jāpārvar sievietēm,
uzsākot un darbojoties uzņēmējdarbībā. Pētījuma ietvaros respondentēm tika lūgts
novērtēt, vai šāds sabiedrības stereotips ir kavējošs faktors sieviešu iesaistei
uzņēmējdarbībā.
Lielākā daļa respondentu tomēr neuzskata, ka šāds sabiedrības uzskats būtu kavējošs
sieviešu uzņēmējdarbībai (Attēls 88). Tikai ceturtā daļa respondentu pilnībā piekrīt šādam
kavējošam faktoram, un kopumā piekrīt 37% respondentu. Vairākas respondentes, kas
piekritušas šādam faktoram, apgalvo, ka praksē ir sastapušās ar šādu attieksmi. Viena no
respondentēm arī norāda, ka pašas sievietes arī ir šādu stereotipu varā: “Jā, jo vīrieši var
atļauties riskēt. Arī sievietes bieži vien grēko ar to, ka sarunās vēlas komunicēt labāk ar
biznesa partneri vīrieti, nevis sievieti, jo tas viņām liekas „nopietnāks” uzņēmējs”. Vēl dažas
respondentes norādījušas, ka, lai gan sabiedrībā pastāv šāds stereotips, tas ne obligāti ir
kavējošs faktors, svarīgi kā pati sieviete attiecas pret citu stereotipiem: “Stereotipiska
domāšana ir kā kavēklis līdz brīdim, kad tam pievērš uzmanību, ja to ignorē, tad tas nav
kavēklis”.
Kopumā šādam kavējošam faktoram par dzimumu lomām nepiekrīt 55% respondentu,
piemēram: “Nē – uzskatu, ka mūsdienās šis jautājums vairs nav aktuāls. Sieviete uzņēmēja
ir tikpat līdzvērtīgs tēls kā vīrietis uzņēmējs”. Vairākas no respondentēm ir uzsvērušas
izmaiņas, kas notikušas laika gaitā: “Tie ir diezgan veci stereotipi, viss mainās”, un “Jā, bet
tas ir laika jautājums. Jo vairāk sievietes sevi pierādīs, jo mazāk stereotipu būs”.
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Attēls 88. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzskats, ka ir lomas, kas piemērotas
sievietēm, un ir lomas, kas piemērotas vīriešiem; “uzņēmējs” ir vīrieša loma
Interesanti, ka salīdzinot atbildes sadalījumā pa respondentu grupām, speciālistu atbildēs
visbiežāk sastopams uzskats, ka šāds faktors nav kavējošs (Attēls 89). Tātad šai grupai
stereotipiskais lomu sadalījums lielākoties nebūtu kavēklis, lai viņas iesaistītos
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uzņēmējdarbībā. Arī uzņēmējas tradicionālajās nozarēs biežāk kā vidēji visas respondentes
noliedz šāda kavējoša faktora eksistenci.

Uzskats, ka ir lomas, kas piemērotas sievietēm, un lomas, kas
piemērotas vīriešiem; "uzņēmējs" ir vīrieša loma
100%
80%

Nav atbildes
Nē
Drīzāk nē
Drīzāk jā

60%
40%

Jā

20%
0%

Visas

Uzņēmējas
(tehn.)

Atbalsta
saņēmējas

Speciālistes

Uzņēmējas
(tradic.)

Attēls 89. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka ir lomas, kas piemērotas sievietēm, un ir lomas, kas piemērotas vīriešiem;
“uzņēmējs” ir vīrieša loma
Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs un atbalsta saņēmējas, kur abu grupu respondentes
ir sievietes uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs, tomēr nedaudz biežāk saskata
stereotipa par dzimumu lomām kavējošo ietekmi uz sieviešu uzņēmējdarbību. Tomēr šīs
atšķirības pa respondentu grupām ir minimālas.
Apskatot atbilžu atšķirības sadalījumā pa darbības nozarēm, lielākās atšķirības vērojamas
elektronikas nozarē (Attēls 90). Atšķirībā no respondentēm citās nozarēs, elektronikas
nozarē lielākā daļa respondentu atbildējušas apstiprinoši par kavējošo faktoru, kas saistīts
ar stereotipu pa dzimumu lomām. Tikai viena respondente, kas darbojas elektronikas
nozarē, nav piekritusi šādam kavējošam faktoram.
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Uzskats, ka ir lomas, kas piemērotas sievietēm, un lomas, kas
piemērotas vīriešiem; "uzņēmējs" ir vīrieša loma
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Attēls 90. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka ir lomas, kas piemērotas sievietēm, un ir lomas, kas piemērotas vīriešiem;
“uzņēmējs” ir vīrieša loma

Uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama
Lai arī uzņēmējdarbības vide ir vienādi neprognozējama, vai tieši otrādi – prognozējama,
gan sievietēm, gan vīriešiem, tomēr sievietes uzņēmējdarbībā iesaistās krietni retāk nekā
vīrieši. Tādēļ svarīgi ir noskaidrot, kas attur sievietes no uzņēmējdarbības uzsākšanas. Šajā
gadījumā svarīgāk par pašas uzņēmējdarbības prognozējamību vai neprognozējamību ir
noskaidrot aptaujāto sieviešu attieksmi pret šo faktoru – vai tas ir kavējošs, lai sievietes
plašāk iesaistītos uzņēmējdarbībā.
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Attēls 91. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzņēmējdarbības vide ir
neprognozējama
Liela daļa respondentu uzskata, ka uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama (Attēls 91).
Pilnībā šādam apgalvojumam piekrīt 39% respondentu un 24% respondentu drīzāk piekrīt.
Tātad kopumā šim faktoram piekrīt 2/3 no visām respondentēm. Turklāt dažas
respondentes pašas uzsver, ka sievietes šis faktors ietekmē lielākā mērā: “Tā ir. Sievietes
baidās no riska, baidās zaudēt ieguldīto”.
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Aptuveni trešā daļa no respondentēm nepiekrīt šādam apgalvojumam. Lielākā daļa no
respondentēm, kas uzņēmējdarbības vides neprognozējamību neuzskata par kavējošu
faktoru, uzskata, ka tas ir normāli, ka tā nav prognozējama, turklāt liela daļa arī uzskata, ka
ir veidi kā padarīt šo vidi prognozējamāku: “Tas ir viens no baiļu faktoriem, bet ja visu lielos
vilcienos plāno un seko līdzi tirgus tendencēm, attīstībai, tad tas nav kā kavēklis”. Dažas
respondentes tomēr uzskata, ka uzņēmējdarbību pietiekami labi iespējams prognozēt: “Nē,
jo uzņēmējs prognozē, pēta tirgu, līdz ar to plāno savu darbību”.
Salīdzinot respondentu atbildes pa mērķa grupām, lielākās atšķirības vērojamas atbalsta
saņēmēju grupā un uzņēmēju tradicionālajās nozarēs grupā (Attēls 92). Atbalsta saņēmējas
tikai puse no tām, kas sniegušas atbildi, uzskata, ka uzņēmējdarbības vide ir
neprognozējama. Otra puse uzskata, ka to ir iespējams prognozēt. Iespējams konsultācijas
un kursi, ko atbalsta saņēmējas saņēmušas EQUAL projekta ietvaros palīdz tām būt
pārliecinātākām par uzņēmējdarbības vidi.
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Attēls 92. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama
Savukārt uzņēmējas tradicionālajās nozarēs gandrīz visas uzskata uzņēmējdarbības vidi par
neprognozējamu, tomēr ne visas to uzskata par lielu problēmu. Apgalvojumam, ka
uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama iebilst tikai 1 uzņēmēja šajā grupā, uzskatot, ka
tas ir normāli un to var risināt. Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs un speciālistes atbild
līdzīgi kā vidēji visas respondentes par šo faktoru – 2/3 atbild apstiprinoši un 1/3 nepiekrīt
šādam faktoram.
Sadalījumā pa nozarēm atbildes ir diezgan atšķirīgas (Attēls 93). Elektronikas nozarē
darbojošās respondentes pārsvarā uzskatījušas, ka minētais faktors nav kavējošs un ka tas
ir normāli, ka uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama. Arī dabaszinātnēs darbojošās
respondentes ir pārliecinātākas par spēju risināt uzņēmējdarbības vides neprognozējamību
nekā vidēji visas respondentes, jo puse uzskata, ka tas nav kavējošs faktors.
Savukārt respondentes mašīnbūves nozarē un respondentes tradicionālajās nozarēs biežāk
kā citas respondentu grupas piekrīt kavējošam faktoram par uzņēmējdarbības vides
neprognozējamību.
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Attēls 93. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama

Uzskats, ka sievietēm sliktāk veicas eksaktajās zinātnēs
Līdzīgi kā ar iepriekšējiem faktoriem, kas bija saistīti ar sabiedrības stereotipiskajiem
uzskatiem, arī šajā gadījumā netiek pārbaudītas pašu respondentu zināšanas un kā tas
ietekmē viņu iesaisti uzņēmējdarbībā. Mērķis ir noskaidrot, vai stereotips par to, ka
sievietēm sliktāk veicas eksaktajās zinātnēs, ir negatīvi ietekmējis viņu iespējas iesaistīties
un darboties uzņēmējdarbībā, uzsvaru liekot uz uzņēmējdarbību inženiertehniskajās
nozarēs, par cik tās ir saistītas ar eksaktajām zinātnēm.
Apskatot respondentu atbildes, redzams, ka respondentes, kas atbildējušas apstiprinoši ir
nedaudz mazāk kā tās, kuras atbildējušas noliedzoši par šo faktoru (Attēls 94).
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Attēls 94. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzskats, ka sievietēm sliktāk veicas
eksaktajās zinātnēs
Kopumā šādam faktoram piekrīt 39% respondentu. Turklāt dažas no respondentēm pašas
piekrīt šādam uzskatam: “Iespējams, ka tā ir. Arī pati sieviešu CV lasu uzmanīgāk. Praksē
nav kvalitatīvi piemēri”. Šādam apgalvojumam, ka sievietēm sliktāk veicas eksaktajās
zinātnēs, nepiekrīt 45%. Tomēr lielākā daļa no respondentēm vairāk komentē pašu uzskatu,
nevis to, kā šāds uzskats ietekmē sieviešu uzņēmējdarbību: “Nepiekrītu – vienkārši vairāk
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sieviešu aiziet citur – citas intereses vai iespējas, bet nevis prāta spēju trūkums eksaktajās
zinātnēs”. Tomēr domājams, ja tiek atbildēts noliedzoši par pašu apgalvojumu par
atšķirīgām zināšanām eksaktajās zinātnēs, arī kā uzņēmējdarbību kavējošs faktors tas
nevarētu būt.
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Attēls 95. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka sievietēm sliktāk veicas eksaktajās zinātnēs
Sadalījumā pa respondentu grupām, atbildes atšķiras speciālistēm un uzņēmējām
tradicionālajās nozarēs (Attēls 95). Speciālistu respondentu grupā ir tendence, ka lielāks
skaits respondentu piekrīt faktoram par sabiedrības stereotipu, ka sievietēm sliktāk veicas
eksaktajās zinātnēs – kopumā šim faktoram piekrīt 2/3 intervēto speciālistu. Lai arī pašas ir
ieguvušas augstu kvalifikāciju tieši ar eksaktajām zinātnēm saistītajās inženiertehniskajās
nozarēs, tomēr liela daļa piekrīt šādam faktoram. To ietekmē arī tas, ka respondentes
komentējot šo faktoru nereti arī atsaucas uz faktu, ka ar eksaktajām zinātnēm saistītajās
jomās ir samērā maz sieviešu, piemēram: “Jā, jo viņas pašas izvēlas citas jomas”.
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Attēls 96. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka sievietēm sliktāk veicas eksaktajās zinātnēs
Savukārt uzņēmējas tradicionālajās nozarēs izteikts vairākums nepiekrīt šādam
apgalvojumam, lai gan pašas nedarbojas nozarēs, kas būtu saistītas ar eksaktajām
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zinātnēm. Viens no viedokļiem: “Nē – vai nu ir dotības vai nav, atkarīgs no cilvēka dotībām
nevis no dzimuma”.
Sadalījumā pa nozarēm (Attēls 96), respondentes elektronikas nozarē vairāk kā citu nozaru
respondentes nepiekrīt faktoram par sieviešu mazākām spējām eksaktajās zinātnēs.
Savukārt lielākais vairums IT nozarē darbojošos respondentu drīzāk piekrīt šādam faktoram.
Dabaszinātnēs un mašīnbūvē darbojošos respondentu atbildes sadalītas līdzīgi kā visu
respondentu kopējās atbildes.
Par cik šis faktors ir specifiski saistīts ar inženiertehniskajām nozarēm, jo tieši šajās nozarēs
nepieciešamas eksakto zinātņu zināšanas, interesanti ir salīdzināt tradicionālajās nozarēs un
inženiertehniskajās nozarēs darbojošos respondentu atbildes. Attēlā pēdējā kolonna parāda
visu inženiertehniskajās nozarēs darbojošos respondentu kopējās atbildes. Blakus kolonna
parāda tradicionālajās nozarēs darbojošos respondentu atbildes. Redzams, ka
inženiertehniskajās nozarēs darbojošās respondentes biežāk nekā tradicionālajās nozarēs
darbojošās respondentes piekrīt šim apgalvojumam. Tas varētu norādīt, ka darbojoties
inženiertehniskajās nozarē tomēr vairāk nākas saskarties ar šādu uzskatu nekā darbojoties
tradicionālajās nozarēs.

Uzskats, ka sievietes nevar strādāt tehniskajās nozarēs, jo tur ir smags darbs un
nepieciešams fiziskais spēks
Viens no iesīkstējušiem, bet vēl joprojām sabiedrībā pastāvošiem mītiem ir, ka
inženiertehniskajās nozarēs jācilā smagi dzelži un jāveic tamlīdzīgi fizisku spēku prasoši
darbi. Tomēr laiks iet uz priekšu, un tehnoloģijas strauji attīstās. Kā norāda nozares
speciālisti, mūsdienās inženiertehniskās nozares vairs nevar saistīt ar smagu fizisku darbu.
Tomēr mīts par smagu fizisku darbu attur jaunas sievietes izvēlēties inženiertehniskās
nozares par savu profesiju. Turklāt līdzīgi kā ar citiem faktoriem par sabiedrības
stereotipiem, tie var būt traucējoši arī tām sievietēm, kas jau darbojas šajā nozarē un vēlas
savu profesionālo izaugsmi un uzņēmējdarbības vadīšanu. Tāpēc šī pētījuma ietvaros
intervētajām respondentēm tika lūgts novērtēt, vai šāds sabiedrības uzskats jeb stereotips
ir kavējošs faktors sieviešu uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs.
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Attēls 97. Respondentu atbildes par kavējošo faktoru: Uzskats, ka sievietes nevar strādāt
tehniskajās nozarēs, jo tur ir smags darbs un nepieciešams fiziskais spēks
Izteikts vairākums respondentu nepiekrīt šim faktoram (Attēls 97). Piekrīt vai drīzāk piekrīt
par smagu fizisku darbu tehniskajās nozarēs tikai 21% respondentu. Viens no viedokļiem:
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“Jā un tas ir pilnīgi normāli, jo tā kā sievietei nav šādu spēju, viņa arī nespēj strādāt tik pat
produktīvi kā vīrietis”.
Tomēr izteikts vairākums – 68% nepiekrīt, ka sievietes nevarētu strādāt inženiertehniskajās
nozarēs smaga fiziska darba dēļ. Iemesli, kāpēc respondentes nepiekrīt šim faktoram,
saistīti gan ar to, ka vairs tehniskās nozares neprasa tādu fizisko spēku, piemēram:
“Nepiekrītu. Tagad viss datorizēts” un “Kopumā nepiekrītu! Jā, ir arī smags darbs un
nepieciešams fiziskais spēks, bet tehniskās nozares nav TIKAI smags darbs un fiziskais
spēks”, gan arī ar uzņēmējdarbības vadīšanas specifiku: “Sieviete - uzņēmēja var pulcināt
savā uzņēmumā smagā darba veicējus” un “Uzņēmējam ir jāprot vadīt, tehniskā izpilde var
būt arī citu rokās”. Lai arī lielākā daļa respondentu izsaka viedokli par pašu uzskatu nevis
par tā ietekmi uz uzņēmējdarbības vadīšanu, visticamākais, ka arī uzņēmējdarbības
uzsākšanu šāds sabiedrības uzturēts stereotips netraucē/-tu, ja respondente noliedz šādu
uzskatu.
Sadalījumā pa respondentu grupām būtiski atšķirīgs viedoklis ir vienīgi uzņēmējām
inženiertehniskajās
nozarēs
(Attēls
98).
Pārsteidzoši,
bet
tieši
uzņēmējas
inženiertehniskajās nozarēs biežāk kā citas respondentu grupas ir piekritušās šādam
apgalvojumam – puse no uzņēmējām inženiertehniskajās nozarēs. Šeit gan jāpiebilst, ka
šādu rezultātu radījušas uzņēmējas, kas darbojas IT un elektronikas nozarē, un savu nozari
nesaista ar smagu darbu, bet uzskata, ka citās tehniskajās nozarēs ir smags fizisks darbs:
“Jā un tas ir pilnīgi normāli, jo tā kā sievietei nav šādu spēju, viņa arī nespēj strādāt tik pat
produktīvi kā vīrietis”.
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Attēls 98. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka sievietes nevar strādāt tehniskajās nozarēs, jo tur ir smags darbs un
nepieciešams fiziskais spēks
Apskatot respondentu atbildes atkarībā no darbības nozares, interesantākie ir rezultāti
dabaszinātņu un mašīnbūves nozarēs. Lai arī no šajā pētījumā pārstāvētajām
inženiertehniskākajām nozarēm vissmagākā fiziskā spēka ziņā ir mašīnbūve, tomēr neviena
no respondentēm, kas darbojas mašīnbūvē, nepiekrīt uzskatam, ka tehniskajās nozarēs
sievietēm nepieciešams fiziskais spēks. Viena no respondentēm mašīnbūves nozarē apgalvo,
ka ne tikai tehniskajās nozarēs nepieciešams fizisks spēks, bet arī tradicionālajās nozarēs:
“Nē, fiziskā sagatavotība vajadzīga arī pārdevējai”. Savukārt cita respondente, kas darbojas
mašīnbūves nozarē, izsakās šādi: “Šajā uzņēmumā 80% ir sievietes, jo nepieciešams
pedantisks darbs”. Zināmā mērā rezultāti parāda, ka arī starp uzņēmējām un speciālistēm
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inženiertehniskajās nozarēs valda stereotips par fiziskā spēka nepieciešamību ne savās
tehniskajās nozarēs.
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Attēls 99. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par kavējošo faktoru:
Uzskats, ka sievietes nevar strādāt tehniskajās nozarēs, jo tur ir smags darbs un
nepieciešams fiziskais spēks
Arī šis faktors ir specifisks inženiertehniskajām nozarēm (Attēls 99), tāpēc attēlā pēdējā
kolonnā attēloti visu inženiertehniskajās nozarēs darbojošos respondentu atbildes un blakus
kolonnā redzamas tradicionālajās nozarēs darbojošos respondentu atbildes. Kā redzams,
atbildes nav pārāk atšķirīgas, abās šajās grupās izteikts vairākums nepiekrīt izteiktajam
uzskatam.

3.4. Respondentu izvērtējums par iepriekš identificētajiem veicinošajiem
faktoriem
Atrašanās biznesa inkubatorā veicina uzņēmējdarbību
Viens no veidiem, kā stimulēt un palīdzēt jauniem uzņēmumiem, ir pakalpojumi, ko sniedz
biznesa inkubatori. Ar biznesa inkubatoru šī pētījuma ietvaros tiek saprasta institūcija, kas
rada labvēlīgu vidi mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Parasti biznesa inkubatori nodrošina
šādus pakalpojumus – telpu īri uz izdevīgiem nosacījumiem ar nepieciešamajām
komunikācijām un aprīkojumu, palīdz atrast ražošanas telpas, nodrošina apmācības un
konsultācijas, u.c. Tāpēc intervētājām respondentēm tika jautāts, vai atrašanās šādā
biznesa inkubatorā veicina uzņēmējdarbību.
Lielākā daļa respondentu apstiprinoši atbild par biznesa inkubatora pozitīvo ietekmi uz
uzņēmējdarbību (Attēls 100). 55% no respondentēm pilnībā piekrīt iepriekšminētajam
pozitīvajam faktoram un 16% drīzāk piekrīt. Uzskatu, ka biznesa inkubatori veicina
uzņēmējdarbību, raksturo respondentu viedokļi: “Uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā
biznesa inkubatora atbalstam ir liela nozīme” un “Jā, tas nozīmē, ka ir mazāk baiļu, var
atļauties nopirkt pašas elementārākās lietas uzņēmumam”.
Respondentu, kas noliegtu, ka biznesa inkubatori veicina uzņēmējdarbību, ir pavisam maz –
tikai 5% drīzāk domā, ka tas nepalīdz. Viena no respondentēm norāda uz to, ka ne visi
biznesa inkubatori ir atbilstoši: “Diemžēl man nav izdevies atrast savām vajadzībām
piemērotu biznesa inkubatoru”.
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Attēls 100. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Atrašanās biznesa inkubatorā
veicina uzņēmējdarbību
Tomēr ir diezgan liels to respondentu īpatsvars, kas nav sniegušas atbildi par šo faktoru –
ceturtā daļa no visām respondentēm. Tas saistīts ar to, ka ne visas respondentes zināja, kas
tieši ir biznesa inkubators un liela daļa savu uzņēmējdarbību bija sākušas pirms vēl Latvijā
tika ieviesti biznesa inkubatori. Šādu situāciju raksturo respondentes apgalvojums: “Man
tuvākajā teritorijā nav reālu biznesa inkubatoru, nemāku spriest...”.
Salīdzinot atbildes pa respondentu grupām (Attēls 101), lielas atšķirības respondentu
īpatsvarā, kas piekrīt šim faktoram, un kas nepiekrīt, nav, jo kopskaitā ļoti maz respondentu
nepiekrita, ka šis faktors nebūtu atbalstošs. Mainīgs ir respondentu īpatsvars, kas nav
sniegušas konkrētu atbildi.
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Attēls 101. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Atrašanās biznesa inkubatorā veicina uzņēmējdarbību
Vislielākais respondentu īpatsvars, kas nav varējušas izvērtēt, vai biznesa inkubatori veicina
uzņēmējdarbību, ir atbalsta saņēmēju grupā. Gandrīz tāds pats rādītājs ir arī uzņēmējām
inženiertehniskajās nozarēs. Savukārt speciālistu grupā nav neviena respondente, kas
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nebūtu sniegusi atbildi par šo faktoru. No tā var secināt, ka speciālistes ir visinformētākās
no intervētajām grupām par uzņēmējdarbību atbalstošu formu – biznesa inkubatoriem.
Līdzīgi kā salīdzinot respondentu atbildes sadalījumā pa respondentu grupām, arī
salīdzinājumā pa darbības nozarēm, mainīgākā atbilžu ir grupa ir “nav atbildes” (Attēls
102). Šeit redzams, ka IT nozarē ir ļoti daudz respondentu, kas nav varējušas atbildēt par
biznesa inkubatoriem – puse no respondentēm, kas darbojas IT sektorā.
Savukārt respondentes, kas darbojas dabaszinātņu nozarē un mašīnbūves nozarē, visas ir
varējušas izvērtēt, vai biznesa inkubators veicina uzņēmējdarbību.
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Attēls 102. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Atrašanās biznesa inkubatorā veicina uzņēmējdarbību

Pieejamās konsultācijas iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību
Pievēršoties uzņēmējdarbībai, jaunajiem uzņēmējiem bieži trūkst pieredzes uzņēmuma
vadīšanā. Daudzi uzņēmēji mācās paši no savas pieredzes, šajā procesā pieļaujot kļūdas.
Lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem un veicinātu aktīvāku uzņēmējdarbību, vairākās valstīs
ir izveidots specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai jeb atbalsta programma, ar
kuras palīdzību pieejamas kompleksas konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu,
grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos. Lai noskaidrotu, cik vajadzīga varētu būt
līdzīga programma Latvijā, šī pētījuma ietvaros intervētajām respondentēm tika jautāts, vai
šāda veida konsultācijas iedrošinātu uzsākt uzņēmējdarbību.
Apskatot iegūtās atbildes (Attēls 103), redzams, ka absolūts vairākums respondentu
uzskata šāda veida konsultācijas par veicinošām uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Liela daļa respondentu ir izteikušās, ka konsultācijas viennozīmīgi ir vajadzīgas un ļoti
atvieglo darbību, it sevišķi uzņēmējdarbības sākumposmā: “Konsultācijas ļoti atvieglo
uzņēmējdarbības uzsākšanu, jo bieži ir daudz jautājumu par sev nezināmo”. Arī EQUAL
projekta ietvaros sniegtās konsultācijas atbalsta saņēmējas ir novērtējušas pozitīvi: “Jā,
man sevišķi palīdzēja EQUAL projektā ietvertie motivācijas kursi”. Dažas no respondentēm,
kas apgalvo, ka šādas konsultācijas būtu vajadzīgas un palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem,
tomēr piebilst par reālo situāciju un skepsi par nākotnes izredzēm: “Labi, bet Latvijā nav
šādu konsultāciju un ilgi nebūs. Latvijā uzņēmējdarbība netiek veicināta, drīzāk apzināti
kavēta. Izdzīvo tikai stiprākais”. Kā arī tiek piebilsts par konsultāciju kvalitāti: “Jā, tikai
konsultācijām jābūt augstā līmenī, atbilstošām, ar analīzi”.
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Vienīgā respondente, kas izteikusi viedokli, ka šādas konsultācijas drīzāk nepalīdz, spriež
pēc savas neveiksmīgās pieredzes, meklējot šādas konsultācijas, bet saņemot nekorektu
attieksmi.
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Attēls 103. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Pieejamās konsultācijas iedrošina
uzsākt uzņēmējdarbību
Atbilžu salīdzinājums pa respondentu grupām neko interesantu neatklāj, par cik praktiski
visas
respondentes
izteikušās
vienādi,
uzsverot
konsultāciju
būtisko
nozīmi
uzņēmējdarbības veicināšanā (Attēls 104).
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Attēls 104. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Pieejamās konsultācijas iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību
Arī atbilžu sadalījums pa respondentu darbības nozarēm nav īpaši interesants (Attēls 105).
Vienīgā nianse, kas šeit atklājas, ka IT nozares respondentes nav vienlīdz spēcīgi
pārliecinātas, kā respondentes pārējās nozarēs, jo lielākā daļa no respondentēm, kas drīzāk
uzskata, ka šādas konsultācijas iedrošina uzņēmējdarbības uzsākšanu, darbojas tieši IT
nozarē.

Līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
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Par cik lielākā daļa sieviešu ir galvenās ģimenē, kas uzņemas rūpes par mājas darbiem un
ģimenes aprūpi, sievietēm ir grūti atļauties papildus laiku atlicināt jauna uzņēmuma
dibināšanai un “nostādīšanai uz kājām”. Tāpēc, ja ģimenē būtu līdzvērtīga pienākumu
sadale, tas varētu būt atvieglojošs apstāklis un līdz ar to arī vecinošs faktors sievietēm
uzsākt uzņēmējdarbību. Respondentēm tika lūgts novērtēt, vai līdzvērtīga pienākumu sadale
ģimenē ir veicinošs faktors sievietēm iesaistīties uzņēmējdarbībā.
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Attēls 105. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Pieejamās konsultācijas iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību
Tā kā līdzvērtīga pienākumu sadales ģimenē nepieciešamība tika novērtēta kā viens no
būtiskākajiem kavējošiem faktoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai, nav pārsteigums, ka
gadījumā, ja pastāv šāda līdzvērtīga ģimenes pienākumu sadale, tas tiek uzskatīts par
veicinošu faktoru sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā (Attēls 106).
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Attēls 106. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Līdzvērtīga pienākumu sadale
ģimenē
Lielākā daļa respondentu, uzskata, ka šis ir veicinošs faktors – kopumā tā uzskata 84% no
respondentēm. Respondentes paudušas šādus viedokļus: “Noteikti. Tad atliek laiks darbam”
un “Ja būtu jādara viss vienai, nodarboties ar uzņēmējdarbību būtu diezgan grūti”.
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Tikai viena respondente uzskata, ka līdzvērtīga pienākumu sadale pati par sevi nav
veicinošs faktors, tomēr, ja sieviete uzsāk uzņēmējdarbību, tad līdzvērtīgu pienākumu sadali
nākas ieviest: “Nē. Uzskatu, ka līdzvērtība nestimulē, bet, piemēram, ja sieviete atrodas
vairāk darbā, tad vīrietim nāksies vairāk darboties mājās – tas varētu veicināt sievietes
uzņēmējdarbības uzsākšanu”.
Ja salīdzina, kā respondentes ir atbildējušas atkarībā no tā, vai viņām ģimenē ir
aprūpējamie, redzams, ka atšķirība ir tajā, ka respondentes, kurām nav aprūpējamo, biežāk
nav sniegušas konkrētu atbildi (Attēls 107). Vairākas respondentes, kam nav aprūpējamo,
atklāti norādījušas, ka viņām nav pieredzes šādā jautājumā.
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Attēls 107. Respondentu atbildes atkarībā, vai ir aprūpējamie, par veicinošo faktoru:
Līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Salīdzinot kā atbildējušas respondentes pa mērķa grupām (Attēls 108), izteiktas atšķirības
grūti novērot. Vienīgās nianses ir tās, ka neviena no uzņēmējām tradicionālajās nozarēs nav
palikusi bez konkrētas atbildes sniegšanas, savukārt speciālistes ir mazliet mazāk
kategoriskākas kā citas grupas, jo šajā grupā ir lielāks drīzāk piekrītošo respondentu
īpatsvars kā citās grupās.
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Attēls 108. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē
Ja salīdzina atbildes sadalījumā pa respondentu darbības jomām (Attēls 109), tad redzams,
ka lielākā daļa respondentu, kas nav sniegušas atbildi, darbojas IT nozarē.
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Attēls 109. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē

Plašs privāto (ģimene, vīrs, draugi) atbalstītāju loks
Ir pieņemts uzskatīt, ka uzņēmējdarbības uzsākšanu veicina apstāklis, ja jaunā uzņēmēja
nav viena pati ar savu ideju, bet apkārt ir saprotoši un atbalstoši cilvēki, kā ģimene, draugi
u.c. Tāpēc respondentēm šajā pētījumā tika jautāts, vai plašs privāto atbalstītāju loks var
tikt uzskatīts par veicinošu faktoru uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Lielākā daļa – kopumā 79% respondentu - uzskata, ka plašs privāto atbalstītāju loks tiešām
veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu: “Noteikti. Pašai draugi ir speciālisti, ar kuriem
konsultējos un sadarbojos” un “Jā, svarīgi, lai apkārt būtu cilvēki, kas atbalsta – gan morāli,
materiāli un arī ar praktiskiem padomiem” (Attēls 110).
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Attēls 110. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Plašs privāto atbalstītāju loks
Tomēr ne visas šo faktoru uzskata par veicinošu, jo arī bez šāda atbalsta dažas no
respondentēm veiktu to pašu, ko ar atbalstu: “Man tas nav svarīgi” un “Nepiekrītu, jo ne
vienmēr tas ir veicinošs faktors. Ja ir mērķis, tad uz to arī iet. Ja arī atbalstītāju nebūtu,
mērķi vēlētos sasniegt un to sasniedzot pierādīt savu taisnību”. Šādi un līdzīgi domā 13%
respondentu.
Sadalījumā pa respondentu grupām (Attēls 111) lielākā daļa atbilžu ir ļoti līdzīgi sadalītas.
Vienīgi speciālistes biežāk kā citas grupas tomēr nepiekrīt, ka privāto atbalstītāju loks būtu
veicinošs faktors sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā – tam nepiekrīt trešā daļa no
speciālistēm.
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Attēls 111. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru: Plašs
privāto atbalstītāju loks
Sadalījumā pa respondentu darbības nozarēm (Attēls 112) nelielas atšķirības ir mašīnbūves
nozarē darbojošos respondentu atbildēs, jo trešdaļa no respondentēm mašīnbūves nozarē
nav piekritušas šim faktoram, ka tas būtu veicinošs faktors. Kā arī vienīgi starp IT nozares
respondentēm sastopamas respondentes, kas nav sniegušas konkrētu atbildi. Visās grupās
lielākā daļa vai visas respondentes uzskata, ka plašs privāto atbalstītāju loks ir veicinošs
faktors sieviešu uzņēmējdarbībai.
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Attēls 112. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Plašs privāto atbalstītāju loks

Plašs sociālo (banka, jurists, grāmatvedis, konsultanti) atbalstītāju loks
Uzņēmējdarbību veicinošs apstāklis ir, ja jaunajam uzņēmējam ir plašs sociālo atbalstītāju
loks, kas būtībā ir uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā svarīgi dažādu jomu un nozaru
speciālisti – konsultanti, juristi, grāmatveži, banku speciālisti.
Izteikts vairākums – 87% respondentu uzskata, ka šis ir veicinošs faktors, piemēram: “Ļoti
pozitīvs apstāklis, jo tas ļauj vairāk koncentrēties un veltīt laiku tiešajam biznesam” (Attēls
113). Viena no respondentēm izsakās, kas šādi atbalstītāji nepieciešami laikus: “Būtiski
atrast sev šādus atbalstītājus jau laicīgi, lai konkrētie speciālisti būtu pieejami brīdī, kad
viņa konsultācija ir nepieciešama”. Vairākas respondentes norādījušas, ka par šādiem
pakalpojumiem ir svarīgi atcerēties, ka būs jāmaksā: “Atbalsta, ja ir nauda. Protams, tas
palīdz. Pašam nav iespējas sekot visu šo nozaru attīstībai”. Tikai 8% respondentu kopumā
nepiekrīt šādu atbalstītāju pozitīvai ietekmei uz uzņēmējdarbības uzsākšanu. Viena no
respondentēm ļoti skeptiski raugās uz šādu atbalstītāju patieso atbalstīšanu, uzskatot,, ka
par tiem būs jāpārmaksā: “ Viennozīmīgi nevaru tam piekrist, jo agri vai vēlu visiem šiem
“atbalstītājiem” nāksies maksāt ar procentiem”.

Plašs sociālo atbalstītāju loks
Jā
82%

nav
atbilde s
5%

Nē Drīzāk nē
3%
5%

Drīzāk jā
5%

Attēls 113. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Plašs sociālo atbalstītāju loks
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Attēls 114. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru: Plašs
sociālo atbalstītāju loks
Apskatot atbildes pa respondentu grupām (Attēls 114), redzams, ka visās grupās gandrīz
visas respondentes ir uzskatījušas, ka plašs sociālo atbalstītāju loks patiešām ir veicinošs
faktors uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vienīgās respondentu grupas, kurās atrodami uzskati,
ka tas nav veicinošs faktors, ir uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs un uzņēmējas
tradicionālajās nozarēs. Jāņem vērā, ka šo grupu respondentes jau ir spējušas uzsākt
uzņēmējdarbību un runā no pieredzes.
Sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 115), respondentes, kas nav uzskatījušas sociālo
atbalstītāju loku par veicinošu faktoru, darbojas IT, mašīnbūves un tradicionālajās nozarēs.
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Attēls 115. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Plašs sociālo atbalstītāju loks

Sievietei nepieciešams izaicinājums
Iepriekš veiktajos pētījumos atklājies, ka viens no faktoriem, kas veicinājis sievietes aktīvāk
iesaistīties uzņēmējdarbībā, ir bijusi nepieciešamība pēc izaicinājuma. Lai noskaidrotu, cik
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būtisks šāds faktors ir Latvijā intervētajām respondentēm, pētījuma ietvaros tika lūgts
izteikt viedokli, vai faktors, ka sievietei nepieciešams izaicinājums, ir bijis vai varētu būt
veicinošs, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.
Kopumā 40% piekrīt, ka sievietei nepieciešams izaicinājums - 27% respondentu pilnībā
piekrīt un 13% drīzāk piekrīt šādam apgalvojumam (Attēls 116). Viena no respondentēm
atzīst: „Dažreiz jā, ja pasaka, ka es to nevarēšu, tad ieslēdzas spīts”.
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Attēls 116. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Sievietei nepieciešams izaicinājums
19% no respondentēm nepiekrīt, ka tieši sievietēm nepieciešams izaicinājums. Viņas
uzskata, ka izaicinājums nepieciešams gan sievietēm, gan vīriešiem: „Tas ir nepieciešams
ikvienam, kuram ir vēlme kaut ko sasniegt”. Lai arī šī respondentu daļa ne pilnībā piekrīt
šim apgalvojumam, tomēr viņas norāda, ka izaicinājums ir motivējošs faktors.
Savukārt kopumā nepiekrīt 23% no respondentēm, ka izaicinājums motivētu iesaistīties
uzņēmējdarbībā. Respondentes uzskata, ka tas nav galvenais motivators un ka tas ir
atkarīgs no individuālās personības: „Ja ir interese, tad izaicinājums nav iemesls. Vēl motivē
tas, ka vajag naudu” un „Nav viennozīmīgi – atkarīgs no sievietes rakstura īpašībām”.
Liels ir arī respondentu īpatsvars, kas nav varējušās vai vēlējušās sniegt konkrētu atbildi par
šo faktoru – 18% no visām respondentēm.
Gan uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs, gan uzņēmējas tradicionālajās nozarēs krietni
biežāk kā citu grupu respondentes uzskata, ka izaicinājums ir motivējošs faktors
uzņēmējdarbības uzsākšanai (Attēls 117). Tomēr inženiertehnisko nozaru uzņēmējas
uzsver, ka izaicinājums svarīgs ne tikai sievietēm, bet tradicionālo nozaru uzņēmējas lielākā
daļa piekrīt, ka īpaši sievietei izaicinājums ir motivējošs faktors.
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Attēls 117. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Sievietei nepieciešams izaicinājums
Savukārt atbalsta saņēmējas īpaši bieži nav sniegušas konkrētu atbildi par šo faktoru,
piebilstot, ka nav komentāru, vai grūti ko teikt par šādu faktoru.
Sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 118), IT nozarē darbojošās respondentes visbiežāk
šaubās, vai šāds faktors ir motivējošs. Savukārt izteikts vairākums elektronikas nozarē
darbojošos respondentu uzskata, ka izaicinājums ir motivējošs faktors, tomēr norādot, ka
vienlīdz daudz gan sievietēm, gan vīriešiem.
No visām nozarēm visapstiprinošāk par šo veicinošo faktoru atbild respondentes
tradicionālajās nozarēs, kur gandrīz 80% no šīs grupas respondentēm uzskata, ka sievietēm
nepieciešams izaicinājums.
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Attēls 118. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Sievietei nepieciešams izaicinājums

Viens no galvenajiem motīviem ir vēlme būt neatkarīgai
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Uzņēmējdarbība nereti tiek saistīta ar neatkarības iegūšanu gan finansiālā, gan darba
intensitātes, gan lēmumu pieņemšanas ziņā. Iepriekš veiktajos pētījumos kā viens no
sieviešu uzņēmējdarbību veicinošiem faktoriem ir ticis norādīts faktors, ka spēcīgs motīvs ir
vēlme būt neatkarīgai.
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Attēls 119. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Viens no galvenajiem motīviem ir
vēlme būt neatkarīgai
Gandrīz visas respondentes, kas sniegušas konkrētu atbildi par šo faktoru, ir piekritušas vai
drīzāk piekritušas, ka vēlme būt neatkarīgai ir spēcīgs motivējošs faktors – kopumā 89% no
respondentēm (Attēls 119). Tikai viena respondente šādam apgalvojumam nepiekrīt, sakot,
ka ne vienmēr uzņēmējdarbība sniedz neatkarību, jo ne vienmēr iespējams iegūt naudu,
laiku.
Respondentes, kas piekrīt, ka vēlme būt neatkarīgai ir spēcīgs motivators, saka: „Tas ir
atkarīgs no personības. Man tā ir viena no galvenajām motivācijām” un „Sievietes vēlas būt
noteicējas pār savu dzīvi, pašas pelnīt un pašas izvēlēties ko darīt un kurp iet”.

Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk var plānot savu laiku
Uzsākot uzņēmējdarbību, pašam uzņēmējam ir lielākas iespējas kā algotam darbiniekam
noteikt savu dienas kārtību. Kā secināts iepriekš veiktos pētījumus, sievietēm šis ir bijis
motivējošs faktors, lai pievērstos uzņēmējdarbībai.
Apskatot šī pētījuma ietvaros intervētās respondentes (Attēls 120), kopumā 34%
respondentu uzskata, ka veicot uzņēmējdarbību brīvāk var plānot savu laiku, savukārt 40%
respondentu tam nepiekrīt. 18% no visām respondentēm norāda, ka vadot savu uzņēmumu
gan ir lielāka izvēles iespēja, kad ko darīt, tomēr paša laika kļūst krietni mazāk nekā
strādājot algotu darbu: „Gan jā (nepieciešamības gadījumā var izrauties no darba dienas
vidū), gan nē (ir mazāk laika, arī brīvdienās jādomā par savu uzņēmumu)” un „Plānot var
brīvāk, tikai laiks kļūst aizņemtāks”.
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Attēls 120. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Pievēršoties uzņēmējdarbībai,

Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk var plānot savu laiku
100%
80%

Nav atbildes
Nē

60%

Drīzāk nē

40%

Drīzāk jā
Plānot var, bet
brīvā laika mazāk

20%

Jā
0%

Visas

Uzņēmējas
(tehn.)

Atbalsta
saņēmējas

Speciālistes

Uzņēmējas
(tradic.)

brīvāk var plānot savu laiku
Attēls 121. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk var plānot savu laiku
Respondentes, kas nepiekrīt, ka veicot uzņēmējdarbību, iespējams brīvāk plānot laiku,
izsakās šādi: „Nē - brīvā laika paliek arvien mazāk, arī zinot to cik inženiertehniskā nozare ir
sarežģīta” un „Nepiekrītu. Pieredze rāda tieši pretējo. Ir lielāka atbildība. Tas ir maldīgs
priekšstats”.
Sadalījumā pa respondentu grupām (Attēls 121), redzams, ka atbalsta saņēmējas visbiežāk
uzskata šo par motivējošu faktoru, jo lielākā daļa no atbalsta saņēmējām piekrīt šim
apgalvojumam. Savukārt speciālistes lielākā daļa nepiekrīt, uzskatot, ka uzņēmējdarbība
paņem tik daudz laika, ka tā plānošanai vairs nav nozīmes. Līdz ar to var secināt, ka šī
pētījuma ietvaros aptaujātās speciālistes nebūs iespējams pievērst uzņēmējdarbībai,
pamatojot to ar brīvāku laika plānošanu.
Uzņēmēju inženiertehniskajās nozarēs un uzņēmēju tradicionālajās nozarēs viedoklis dalās
līdzīgi. Abās šajās grupās aptuveni puse no respondentēm pilnībā nepiekrīt, ka
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uzņēmējdarbība ļautu brīvāk plānot laiku, bet otra puse piekrīt, ka var brīvāk plānot laiku,
kaut inženiertehnisko nozaru uzņēmējas uzstāj, ka laika kopumā kļūst mazāk.
Sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 122), respondentes mašīnbūves nozarē biežāk kā
citu nozaru respondentes nepiekrīt, ka veicot uzņēmējdarbību varētu brīvāk plānot laiku.
Savukārt respondentes elektronikas nozarē liela daļa tomēr domā, ka tā varētu būt, ka
pievēršanās uzņēmējdarbībai ļautu brīvāk plānot laiku.

Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk var plānot savu laiku
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Attēls 122. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk var plānot savu laiku

Sacensību gars, kas veidojies bērnībā, nodarbojoties ar sacensību sportu līdzvērtīgi
puikām, veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
Agrākos pētījumos secināts, ka sievietes, kuras bērnībā nodarbojušās ar sportu kopā ar
puikām, vēlāk veiksmīgāk kā sievietes, kuras nav nodarbojušās ar šādu sportu, spēj
pievērsties inženiertehniskajām nozarēm, kas tradicionāli tiek uzskatītas par vīriešu
nozarēm, turklāt uzdrošinās uzsākt uzņēmējdarbību šajās nozarēs. Lai redzētu, vai šādu
bērnības pieredzi piedzīvojušas arī respondentes, kas intervētas šī pētījuma ietvaros,
respondentēm tika lūgts novērtēt šādu faktoru.
13% respondentu piekrīt šim faktoram un 37% no visām respondentēm pieļauj iespēju
(Attēls 123), ka tā varētu būt: „Varbūt, ka veicina, taču ļoti individuāli. Drīzāk veicina
disciplīnu un neatlaidību”. Bet 37% tomēr kopumā uzskata, ka šāda bērnības pieredze
neietekmē pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs: „Diez vai. ja grib un ir
vajadzība, tad arī strādās”. Viena no respondentēm arī uzskata, ka sportojot gūtais
sacensību gars nav saistīts ar inženiertehnisko nozari, bet gan veicina uzsākt
uzņēmējdarbību jebkurā nozarē: „Ne tikai uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs, bet
vispār uzņēmējdarbībai”
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Sacensību gars, kas veidojies bērnībā, nodarbojoties ar
sacensību sportu līdzvērtīgi puikām, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
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Attēls 123. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Sacensību gars, kas veidojies
bērnībā, nodarbojoties ar sacensību sportu līdzvērtīgi puikām, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
Tomēr kopumā lielākā daļa respondentu nebalsta izteikto viedokli savā pieredzē, šajā
gadījumā respondentes lielākoties izsaka pieņēmumus, kā varētu būt.
Salīdzinot respondentu atbildes pa mērķa grupām (Attēls 124), redzams, ka speciālistes
inženiertehniskajās nozarēs biežāk kā citas grupas nepiekrīt iepriekš izteiktajam
apgalvojumam – kopumā no visām speciālistēm šim faktoram nepiekrīt 78%.

Sacensību gars, kas veidojies bērnībā, nodarbojoties ar sacensību
sportu līdzvērtīgi puikām, veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs
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Attēls 124. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Sacensību gars, kas veidojies bērnībā, nodarbojoties ar sacensību sportu līdzvērtīgi puikām,
veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
Sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 125), respondentes, kas darbojas mašīnbūves
nozarē lielākā daļa nepiekrīt, ka sportošana kopā ar puikām bērnībā iedrošinātu pievērsties
uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs.
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Sacensību gars, kas veidojies bērnībā, nodarbojoties ar sacensību
sportu līdzvērtīgi puikām, veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs
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Attēls 125. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Sacensību gars, kas veidojies bērnībā, nodarbojoties ar sacensību sportu līdzvērtīgi puikām,
veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
Par cik šis faktors ir specifisks tieši par inženiertehniskajām nozarēm, ir vērts salīdzināt
uzskatus respondentēm, kas darbojas inženiertehniskajās nozarēs, un kas darbojas
tradicionālajās nozarēs. Attēla pēdējā kolonna parāda visu inženiertehnisko jomu
respondentu kopējo viedokli. Salīdzinot to ar tradicionālo jomu respondentu viedokli,
redzams, ka tradicionālajās jomās darbojošās respondentes nedaudz biežāk piekrīt
augstākminētajam apgalvojumam par sacensību garu.

Pašpārliecinātība, kas veidojusies no bērnībā saņemtā vecāku iedrošinājuma,
veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs

Pašpārliecinātība, kas veidojusies no bērnībā saņemtā
vecāku iedrošinājuma, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
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Attēls 126. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Pašpārliecinātība, kas veidojusies
no bērnībā saņemtā vecāku iedrošinājuma, veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs
Lielākā daļa uzskata, ka faktors, ka bērnībā veidojusies pašpārliecinātība veicina
pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs, ir patiess (Attēls 126). 37% no
respondentēm pilnībā piekrīt šim apgalvojumam un 21% drīzāk piekrīt, piemēram:
„Noteikti. Pievēršanos tieši inženiertehniskajām nozarēm” Kopumā 39% no respondentēm
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tomēr nepiekrīt šim faktoram. Daļa no respondentēm uzskata, ka vecāku iedrošinājums
svarīgs ne tikai inženiertehniskajām nozarēm, bet uzņēmējdarbībai vispār. Citas
respondentes norāda, ka iedrošinājumu saņēmušas citur, ne no vecākiem: „Gluži pretēji,
pašpārliecība veidojās, kad strādājot algotu darbu redzēju, ka tieku galā ar dažādiem
jautājumiem, problēmām un projektiem. Ilgi dzīvoju ar bērnībā ieaudzinātu tendenci
pakļauties un ļauties sevi vadīt, meklēt stabilu darbu ar pietiekamu atalgojumu”.
Sadalījumā pa respondentu grupām ( Attēls 127) atbildes nedaudz atšķirīgas ir uzņēmējām
tradicionālajās jomās. Atšķirībā no pārējām respondentu grupām, uzņēmējas tradicionālajās
nozarēs lielākā daļa tomēr nepiekrīt, ka vecāku iedrošinājums dodu pašpārliecību
uzņēmējdarbības uzsākšanai tieši inženiertehniskajās nozarēs.
At
s
.

tēl

Pašpārliecinātība, kas veidojusies no bērnībā saņemtā vecāku
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Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru: Pašpārliecinātība,
kas veidojusies no bērnībā saņemtā vecāku iedrošinājuma, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
Pašpārliecinātība, kas veidojusies no bērnībā saņemtā vecāku
iedrošinājuma, veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās
nozarēs
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Attēls 128. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Pašpārliecinātība, kas veidojusies no bērnībā saņemtā vecāku iedrošinājuma, veicina
pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs
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Salīdzinot respondentu atbildes atkarībā no darbības jomas (Attēls 128), redzams, ka
respondentes, kas darbojas mašīnbūvē, biežāk nekā respondentes citās nozarēs nepiekrīt
šim faktoram. Par cik šis faktors ir specifisks tieši inženiertehniskajām nozarēm, interesanti
salīdzināt atbildes respondentēm, kas darbojas inženiertehniskajās nozarēs, ar atbildēm
respondentēm, kas darbojas tradicionālajās nozarēs. Attēla pēdējā kolonna parāda visu
inženiertehniskajās nozarēs darbojošos respondentu kopējo viedokli. Redzams, ka vairāk kā
2/3 no respondentēm inženiertehniskajās nozarēs piekrīt, ka pašpārliecinātība, kas iegūt no
vecāku iedrošinājuma, veicina pievēršanos uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās nozarēs.
Savukārt tikai mazāk kā puse no respondentēm tradicionālajās nozarēs piekrīt šim
apgalvojumam.

Pozitīvie piemēri iedrošina uzsākt savu uzņēmējdarbību
Bieži tiek minēts, ka pozitīvi piemēri par to, ka sievietes var būt veiksmīgas uzņēmējas
iedrošina arī citas sievietes pievērsties uzņēmējdarbībai. Šādi pozitīvie piemēri un līdz ar to
arī iedrošinājums vairāk varētu būt vajadzīgs tieši inženiertehniskajās jomās, jo tās
tradicionāli tiek uzskatītas par vīriešu biznesa lauciņu.
62% respondentu uzskata, ka pozitīvie piemēri patiešām iedrošina uzsākt savu
uzņēmējdarbību, un 16% no respondentēm drīzāk piekrīt šādam veicinošam faktoram
(Attēls 129). Kāda no respondentēm saka: „Noteikti! Bet svarīgi, lai pozitīvā piemēra
varonis būtu no līdzīgas vides, ar līdzīgu „sākuma bagāžu”, lai neveidojas priekšstats, ka
„Ko nu es! Man taču nav tā un tā, un viņam/viņai taču vecāki palīdzēja, plus viņa vēl jauna,
visa dzīve priekšā, utt, utt””. Kāda cita respondente atzīst, ka viņas gadījumā šis pozitīvais
piemērs bija vīrieši: „Jā. Man pašai tie bija draugi - vīrieši, kam ļoti labi veicās
uzņēmējdarbībā”.
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Attēls 129. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Pozitīvie piemēri iedrošina uzsākt
savu uzņēmējdarbību
Tikai 11% no uzņēmējām neuzskata, ka vajadzīgi pozitīvie piemēri par citām sievietēm
uzņēmējām. Dažas no respondentēm apgalvo, ka pozitīvie piemēri pašas neiespaido,
savukārt vēl citas uzskata, ka pozitīvie piemēri iespaido negatīvi, piemēram: „Nē, cik bieži
brīnāmies par miljonārēm, bet tas pozitīvi neietekmē”.
Salīdzinot respondentu atbildes sadalījumā pa respondentu grupām (Attēls 133), redzams,
ka visas no speciālistēm piekrīt vai drīzāk piekrīt tam, ka pozitīvie piemēri iedrošina uzsākt
savu uzņēmējdarbību. Ņemot vērā, ka speciālistes ir respondentu grupa, kas nav uzsākusi
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

116

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

savu uzņēmējdarbību, varētu secināt, ka šādu pozitīvo piemēru tomēr ir par maz, lai
speciālistes līdz galam iedrošinātu izveidot savu uzņēmumu.
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Attēls 130. Respondentu atbildes sadalījumā pa respondentu grupām par veicinošo faktoru:
Pozitīvie piemēri iedrošina uzsākt savu uzņēmējdarbību
Sadalījumā pa darbības nozarēm (Attēls 131), IT nozarēs darbojošās respondentes retāk kā
citu nozaru respondentes piekrīt šādam faktoram. Savukārt respondentes dabaszinātņu un
mašīnbūves nozarē visas uzskata, ka pozitīviem piemēriem ir veicinoša ietekme
uzņēmējdarbības uzsākšanā.
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Attēls 131. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Pozitīvie piemēri iedrošina uzsākt savu uzņēmējdarbību

Grūtības atrast piemērotu algotu darbu
Nereti sievietes uzņēmējas ir atklājušas, ka izšķirošo lēmumu uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
pieņēmušas, kad nav varējušas atrast piemērotu, savām vēlmēm, vajadzībām atbilstošu
darbu. Un nevēloties veikt darbu, kas līdz galam neapmierina, sievietes ir uzsākušas savu
uzņēmējdarbību. Lai pārliecinātos, vai šāds faktors ir izplatīts starp šī pētījuma ietvaros
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intervētajām respondentēm, viņām tika lūgts izteikt viedokli, vai grūtības atrast piemērotu
algotu darbu varētu būt motivējošs faktors uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Respondentu vidū nepastāv liela pārliecība par šī faktora pozitīvo ietekmi (Attēls 132). 37%
no respondentēm piekrīt, ka šis faktors ir veicinošs, un 16% drīzāk piekrīt, ka tas ir
veicinošs faktors, piemēram: „Jā, šis ir īstais iemesls arī abām ar partneri”. Cita
respondente uzskata šādi: „Jā, dažos gadījumos tā ir! Un sanāk veiksmīga privātā
uzņēmējdarbība. Taču šis noteikti nebūs vienīgais un noteicošais faktors”.

Grūtības atrast piemērotu algotu darbu
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Attēls 132. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Grūtības atrast piemērotu algotu
darbu
Kopumā 39% no respondentēm nepiekrīt, ka grūtības atrast piemērotu algotu darbu varētu
būt veicinošs faktors uzņēmējdarbības uzsākšanai (13% pilnībā nepiekrīt un 26% drīzāk
nepiekrīt). Dažas no respondentēm pauž viedokli, ka: „Nepiekrītu. Ja nevar atrast darbu,
diez vai varēs uzņēmējdarbību uzsākt”, citas respondentes uzskata, ka pašreizējā
darbaspēka trūkuma apstākļos darbu var atrast, kādu vien vēlas: „Tā kā mūsdienās iespējas
atrast darbu ir diezgan plašas, nedomāju, ka šis nav no aktuālākajiem faktoriem”.
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Attēls 133. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Grūtības atrast piemērotu algotu darbu
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Apskatot atbilžu sadalījumu pa respondentu grupām (Attēls 133), redzams, ka pastāv krasi
atšķirīgi viedokļi starp grupām. Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs visas noliedz, ka
šāds faktors varētu būt veicinošs uzņēmējdarbības uzsākšanai. Turpretim speciālistes un vēl
vairāk uzņēmējas tradicionālajās nozarēs piekrīt tam, ka grūtības atrast piemērotu algotu
darbu varētu veicināt pievēršanos uzņēmējdarbībai.
Sadalījumā pa darbības jomām (Attēls 134) arī vērojamas viedokļu atšķirības. IT nozares
respondentes lielākā daļa nepiekrīt augstāk minētajam faktoram, arī elektronikas nozarē
darbojošās respondentes šim faktoram nepiekrīt.
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Attēls 134. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Grūtības atrast piemērotu algotu darbu
Turpretim dabaszinātņu jomā un tradicionālajās nozarēs darbojošās respondentes lielākā
daļa uzskata, ka šis ir veicinošs faktors.

Iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus
Bieži tiek pausts viedoklis, ka iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus, ir galvenais
motivators sava uzņēmuma uzsākšanai. Lai uzzinātu šī pētījuma respondentu domas,
respondentēm tika lūgts izteikt viedokli par finansiālu ieguvumu gūšanu kā veicinošo faktoru
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

119

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

Iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus
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Attēls 135. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: Iespēja gūt lielākus finansiālus
ieguvumus
2/3 no visām respondentēm to uzskata par veicinošu faktoru (Attēls 135). Vēl 13% no
respondentēm drīzāk piekrīt, ka tas ir veicinošs faktors. Respondentes izteikušās, ka:
„Piekrītu. Bet jāsaprot, ka tas nebūs uzreiz!”, un „Jā. Arī pati uzsāku uzņēmējdarbību, lai no
pašas būtu atkarīgs ieņēmumu lielums”.
Tikai 8% no respondentēm nepiekrīt, ka lielāku finansiālu ieguvumu gūšana ir veicinošs
faktors uzņēmējdarbības uzsākšanai. Viena no respondentēm apgalvo: „Man tas nav
svarīgi”. Vēl cita respondente izteikusies šādi: „Nē, ļoti daudz kas jāatdod – gan enerģija,
gan spēki, gan nauda”.
Sadalījumā pa respondentu grupām (Attēls 136) lielāko atbalstu šim faktoram izteikušas
uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs, kur visas pilnībā piekritušas finansiālo ieguvumu
motivējošajai nozīmei.
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Attēls 136. Respondentu atbildes sadalījumā pa mērķa grupām par veicinošo faktoru:
Iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus
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Attēls 137. Respondentu atbildes sadalījumā pa darbības nozarēm par veicinošo faktoru:
Iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus
Apskatot respondentu atbilžu sadalījumu atkarībā pēc nodarbošanās nozares (Attēls 137),
lielāko nozīmi finansiālajiem ieguvumiem piešķir respondentes, kas darbojas mašīnbūves un
dabaszinātņu nozarēs.

Sievietei nepieciešama uzslava (atzinība)
Kā pēdējais no izvērtētajiem veicinošajiem faktoriem sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai
ir apskatīts faktors, ka sievietei nepieciešama uzslava jeb atzinība.
Lielākā daļa no respondentēm uzskata, ka uzslava patiešām nepieciešama (Attēls 138).
37% no respondentēm pilnībā piekrīt, ka sievietēm nepieciešama uzslava, piemēram: „Jā!
Varu to attiecināt uz sevi”. Turpretim 39% respondentu uzskata, ka uzslava ir
nepieciešama, bet tā ir nepieciešama gan sievietēm, gan vīriešiem: „Gan sievietēm, gan
vīriešiem, tikai dažādā veidā: sievietēm - iedrošinājums, vīriešiem - uzslava un pažēlošana”.

Sievietei nepieciešama uzslava (atzinība)

Nē
8%

Na v atbildes
11%
Jā
37%

Dr īzā k nē
5%

Ne pi eci ešam a
gan sievietēm ,
gan vīrieši em
39%

Attēls 138. Respondentu atbildes par veicinošo faktoru: sievietei nepieciešama uzslava
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

121

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

Tikai 13% no respondentēm nepiekrīt, ka uzslava būtu nepieciešama. Viena no
respondentēm apgalvo: „Nepiekrītu. Galvenais, ka labi veicas”, un cita respondente saka:
„Domāju, ka nē. Pašai uzslavu agrāk [pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas] bija krietni
vairāk”.
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4. Secinājumi
•

Mašīnbūves nozares uzņēmēju karjeras attīstība atšķiras no IT un elektronikas
uzņēmēju karjeras attīstības – ja pirmajā gadījumā uzņēmēju iepriekšējā pieredze
saistās ar administratīvo darbu, tad otrā – ar pakāpenisku karjeras attīstību atbilstoši
iegūtajai izglītībai; uzņēmējas t.s. tradicionālajās jomās par uzņēmējām visbiežāk
kļuvušas pēc saistīta algota darba veikšanas, kā arī vairākos gadījumos iezīmējas
karjeras maiņa pēc bērna piedzimšanas vai pēc ilgstošas dzīves mājās;

•

Inženiertehniskas nozares visbiezāk tiek izvēlētas balstoties uz interesi par jomu,
tam, ka patika eksaktie priekšmeti; arī citas jomas visbiežāk izvēlētas balstoties uz
patiku;

•

Faktori, kas veicina tālāku darbību inženiertehniskajā jomā: patiku vai interesi par šo
jomu, karjeras iespējas, veiksmīga sadarbība ar partneriem un patīkama darba vide,
pieprasījums pēc speciālistiem, zināšanu pieaugums un tādējādi ekspertīzes līmeņa
celšanās, nejaušības, kas veicinājušas attīstību nozarē, labais atalgojums. Citās
jomās tālāka darbība balstās galvenokārt uz galveno iemeslu, kāpēc joma tika
izvēlēta – patiku;

•

Atšķirīgs ir dažādo respondentu grupu viedoklis par grūtībām tehniskajās nozarēs –
uzņēmējām, kas sāk savu darbību, ir daudz grūtību ar personālu, trūkstošajām
zināšanām un trūkstošo finansējumu, bet jau strādājošas uzņēmējas noliedz grūtību
esamību vai min tikai kādu no atbalsta saņēmēju minētajiem faktoriem. Līdzīgas
grūtības min arī uzņēmējas tradicionālajās nozarēs - grūtības ar personālu (4),
uzņēmējdarbības jomai neatbilstoši augsti nodokļi (3), finansējuma trūkums uzsākot
uzņēmējdarbību (2) un zināšanu trūkums (2). Starp citām grūtībām tika minētas:
klientu piesaistes grūtības, atrodoties, ārpus Rīgas, birokrātija viena īpašnieka
gadījumā, domāšanas maiņa mainoties sistēmai, pārdot prasmes trūkums,
grāmatvedības un juridisko jautājumu risināšana, negodīga konkurence u.c.

•

Aptaujātās speciālistes tehniskajās nozarēs visbiežāk nesaredzēja iespējas tālākai
attīstībai un vairāk kā puse pieļāva iespēju iesaistīties uzņēmējdarbībā tehniskajā
jomā vai citās nozarēs. Kā stimulējošie faktori iesaistei uzņēmējdarbībā būtu valsts
atbalsts, ES struktūrfondu pieejamība un speciālistu pieejamība, kā traucējošākais –
finansējuma trūkums, speciālistu trūkums, kā arī bailes riskēt.

•

Par inženiertehniskās jomas pozitīvajiem faktoriem var minēt interesantu darbu,
augsto vīriešu īpatsvaru, jaunradi, potenciālās izaugsmes iespējas un taustāmo
produktu kā darba rezultātu; savukārt negatīvās puse arī ir augtais vīriešu īpatsvars,
nepietiekamās tehniskās zināšanas un nenormētais darba laiks, kas gan vairāk
raksturīgs uzņēmējdarbībai. Tomēr galvenais, lai cilvēks izvēlētos sev tīkamo
atbilstoši interesei un savai būtībai.

•

Sievietes uzņēmējas dažādās jomās visbiežāk uzskata, ka uzsākt uzņēmējdarbību
sievietei nav grūtāk kā vīrietim, iespējas ir vienādas, lielākas bažas par
diskrimināciju ir cilvēkiem, kas vēl nav dibinājuši uzņēmumu. Tomēr tiek minētas arī
sekojošas grūtības, ar kurām vairāk sastopas sievietes: neticība sievietei –
uzņēmējai, rūpes par ģimeni un laika trūkums tā rezultātā, vīriešiem ir labāki sakari,
vīriešu loģiskā domāšana, pašpārliecinātības trūkums, vīriešu labākā kompetence
tehniskajās jomās, lielie izdevumi, bailes no riska, neveiksmes, resursu trūkums. Arī
atbilde uz pretējo jautājumu saistās ar viedokli, ka situācija ir vienlīdzīga, tomēr
virkne sievietēm pozitīvu faktoru tiek minēti: sievišķīgums jeb šarms,
komunikabilitāte, atbildības sajūta, kompetence, virkne rakstura īpašību.

Kavējošie faktori
Komentējot izvēlētos kavējošos faktorus, respondentu atbildes ir atšķirīgas gan kopumā
piekrītot vai nepiekrītot izvirzītajiem apgalvojumiem, gan arī salīdzinot respondentu atbildes
sadalījumā pa respondentu grupām.
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Visas no intervētajām respondentu grupām – uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs,
atbalsta saņēmējas, speciālistes un uzņēmējas tradicionālajās nozarēs – uzskatīja šos
faktorus par būtiski kavējošiem:




Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts. Šis faktors starp visām
respondentu grupām ir visnozīmīgākais;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē;
Lielākā daļa no visām respondentu grupām uzskatīja arī, ka faktors - Sievietēm
raksturīga vēlme izvairīties no riska – ir kavējošs.

Turpretim vairāki no respondentu vērtēšanai atlasītajiem, iespējams kavējošiem faktoriem,
neguva apstiprinājumu, un līdz ar to nav uzskatāmi par kavējošiem starp intervētajām
respondentēm. Faktori, kas visās respondentu grupās nav kavējoši:






Sieviete pievēršas uzņēmējdarbībai, lai būtu neatkarīga un tādējādi rastu laiku
ģimenei un bērniem - uzņēmējdarbība ir tikai daļlaika darbs;
Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties, ierobežota ir arī
komunikācija ar citām uzņēmējām;
Sieviešu iepriekšējā pieredze darba tirgū ir uzņēmējdarbībai neatbilstošāka kā
vīriešiem;
Sieviešu uzņēmējdarbībā trūkst labo piemēru, kuriem līdzināties, ierobežota ir arī
komunikācija ar citām uzņēmējām;
Uzskats, ka sievietes nevar strādāt tehniskajās nozarēs, jo tur ir smags darbs un
nepieciešams fiziskais spēks.

Vairums no kavējošajiem faktoriem tika atšķirīgi vērtēti atkarībā no respondentu grupām.
Viens un tas pats faktors vienas grupas ietvaros tika uzskatīts par kavējošu, kamēr citas
grupas respondentes lielākā daļa uzskatīja, ka tas nav kavējošs faktors.
Uzņēmējas inženiertehniskajās nozarēs par kavējošākajiem faktoriem uzskata šādus
faktorus:







Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīgu pienākumu sadale ģimenē;
problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā sistēma;
uzņēmējdarbības kultūra ir kā „vīriešu klubs” vai dzimumus ignorējoša, tādējādi
sievietēm, piemēram, mazinās pieeja sadarbības tīkliem;
sievietēm raksturīga vēlme izvairīties no riska;
uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama.

Atbalsta saņēmējas lielākā daļa uzskata šos faktorus par kavējošiem:







Trūkst nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā;
Nav pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais finansējums;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē;
Sievietēm ir raksturīgs zems pašvērtējums;
Sievietēm ir grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību bez specializēta atbalsta
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Speciālistes ļoti daudz faktorus norādīja kā kavējošus, un tie ir:











Sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši;
Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas;
Trūkst nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā;
Sievietēm ir grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību bez specializēta atbalsta
uzņēmējdarbības uzsākšanai;
Nav pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais finansējums;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē;
Problēmas rada vājā bērnu aprūpes sistēma, neatbilstoša sociālā sistēma;
Uzņēmējdarbības kultūra ir kā "vīriešu klubs" vai dzimumus ignorējoša, tādējādi
sievietēm, piemēram, mazinās pieeja sadarbības tīkliem;
Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku vīriešu karjeras attīstību;
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Sievietēm ir raksturīgs zems pašvērtējums;
Sievietēm raksturīga vēlme izvairīties no riska;
Uzskats, ka sievietes var būt par uzņēmējām tradicionālajās "sieviešu" nozarēs,
nevis inženiertehniskajās nozarēs;
Uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama;
Uzskats, ka sievietēm sliktāk veicas eksaktajās zinātnēs.

Uzņēmējas tradicionālajās nozarēs par kavējošiem uzskata šos faktorus:








Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst biznesa plānošanai nepieciešamās zināšanas;
Trūkst nepieciešamās zināšanas grāmatvedībā;
Trūkst nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos;
Nav pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais finansējums;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs ģimenes atbalsts;
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē;
Uzņēmējdarbības vide ir neprognozējama.

Veicinošie faktori
Lielāko daļu no pētījuma ietvaros atlasītajiem veicinošajiem faktoriem uzņēmējdarbības
uzsākšanai intervētās respondentes atzina par patiešām veicinošiem faktoriem.
Visveicinošākie no visiem faktoriem visās respondentu grupās tika atzīti šie faktori:







Pieejamās konsultācijas iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību;
Līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē;
Viens no galvenajiem motīviem ir vēlme būt neatkarīgai;
Iespēja gūt lielākus finansiālus ieguvumus;
Plašs sociālo atbalstītāju loks;
Plašs privāto atbalstītāju loks.

Savukārt divi no piedāvātajiem veicinošajiem faktoriem tika noraidīti kā veicinošie faktori:



Sievietei nepieciešams izaicinājums (izņemot uzņēmējas tradicionālajās nozarēs, kas
šo faktoru uzskata par veicinošu);
Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk var plānot savu laiku (izņemot atbalsta
saņēmējas, kas šo faktoru uzskata par veicinošu).
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1. Pielikums: Anketa uzņēmējām inženiertehniskajās nozarēs un atbalsta
saņēmējām
Uzņēmējām inženiertehniskajās nozarēs
Labdien, mani sauc …….
Esmu biedrības „Tehnoloģiju attīstības forums” intervētājs/-a.
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšanas” projekta
ietvaros veicam aptauju.
Datums:
mēnesis)

/____/____/
(diena,

Intervijas sākums: /____:____/

(stunda : minūtes)

PAR RESPONDENTU
Q 1. Lūdzu sniegt dažus Jūsu
identifikācijas datus

Jūsu vārds, uzvārds
(aizpilda intervētājs)

Dzimšanas gads
Ģimenes stāvoklis
Bērnu skaits un vecums

Q2

Citi aprūpējamie, kas?
Dzīves vieta (pilsēta)
Darba vieta
Amats
Tautība

Q 2. Sakiet, lūdzu, kāda ir
Jūsu izglītība?

Q 3. Sakiet, lūdzu, kādā
jomā Jūs ieguvāt augstāko
izglītību?

Q 4. Un kādu
specialitāti/kvalifikāciju Jūs
apguvāt?

1
2
3

Vidējā/vispārējā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība
Augstāk
3.1 Profesionālā augstākā izglītība
ā
3.2 Bakalaura grāds
izglītība
3.3 Maģistra grāds
3.4 Doktora grāds

1
2

inženiertehniskā izglītība39
uzņēmējdarbības vadības/ ekonomikas

3

cita____________

________________________

Q 3

Q 4

Q 5

39

Inženiertehniskās nozares - būvniecība, datorzinātnes, informāciju tehnoloģijas, enerģētika, elektrotehnika,
telekomunikācijas, elektronika, materiālzinātnes, ķīmija, mašīnbūve, metālapstrāde, fizika, optometrija, bioloģija
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Q 5. Vai Jums bija
nepieciešama papildus
izglītība, lai pildītu
pašreizējos darba
pienākumus?

1

Jā

Q6

2

Nē

Q7
komentāri

Q 6. Kur Jūs ieguvāt
papildus izglītību?

1
2
3
4

augstskolā
arodskolā
kursos
darbā

5

citur___________

6

neieguvu

Q7

Q 7. Aprakstiet savu darba
pieredzi!
(uzvedinošie jautājumi,
piemēram:
kāds bija Jūsu pirmais
darbs?
Vai Jūsu dzīvē bija būtiska
nodarbošanās vai darbības
sektora maiņa?
Ko Jūs darāt tagad?)

Q 8

Q 8. Pastāstiet kā un kāpēc
izvēlējāties inženiertehnisko
nozari?
(iegūt atbildi pēc būtības, ja
nepieciešams uzdodot
papildjautājumus,
piemēram:
kāpēc izvēlējāties studēt (vai
strādāt) inženiertehniskajā
nozarē?)

Q9

Q 9. Nosauciet faktorus, kas
veicināja tālāko darbību
inženiertehniskajā jomā!

Q
10

Q 10. Nosauciet, ar kādām
grūtībām saskārāties,
darbojoties
inženiertehniskajā jomā!

Q 11

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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Q 11. Mūs interesē salīdzināt
darbošanos Jūsu izvēlētajā
nozarē ar darbošanos tā
sauktajās tradicionālajās
sieviešu darbības jomās
(piem., izglītība, medicīna,
mazumtirdzniecība u.c.).
Vispirms pastāstiet, kādi ir
plusi jeb pozitīvie faktori?

 Q 12

Q 12. Un kādi ir mīnusi jeb
negatīvie faktori?

 Q 13

Q 13. Vēlamies salīdzināt
sieviešu un vīriešu iespējas
iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Kas Jums, kā sievietei, ir
bijis grūtāk vai traucējis
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
salīdzinot ar vīriešu iespējām
iesaistīties uzņēmējdarbībā?

Q 14

Q 14.
Ja respondents uz Q13
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā savā izvēlētajā
nozarē, tad:
Kādi ir bijuši vai varētu būt
kavējošie faktori, lai iesaistītos
uzņēmējdarbībā vispār,
salīdzinot ar Jūsu izvēlēto
nozari?

Q 15

Ja respondents uz Q13
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā vispār, tad:

Kādi ir bijuši specifiski
kavējošie faktori tieši Jūsu
izvēlētajā nozarē, salīdzinot
ar uzņēmējdarbību vispār?

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Q 15. Kas Jums, kā sievietei,
ir bijis vieglāk vai palīdzējis
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
salīdzinot ar vīriešu iespējām
iesaistīties uzņēmējdarbībā?

Q 16

Q 16.
Ja respondents uz Q15
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā savā izvēlētajā
nozarē, tad:

Kādi ir bijuši vai varētu būt
veicinošie faktori, lai
iesaistītos uzņēmējdarbībā
vispār, salīdzinot ar Jūsu
izvēlēto nozari?

Q 17

Ja respondents uz Q15
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā vispār, tad:

Kādi ir bijuši specifiski
veicinošie faktori tieši Jūsu
izvēlētajā nozarē, salīdzinot
ar uzņēmējdarbību vispār?

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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!!! IEDOT

RESPONDENTAM DRUKĀTO MATERIĀLU PAR KAVĒJOŠIEM UN VEICINOŠIEM FAKTORIEM!!!

Q 17. Veicot šo pētījumu esam analizējuši jau iepriekš veiktus pētījumus gan Latvijā, gan
ārvalstīs ar mērķi noskaidrot kavējošos un veicinošos faktorus sieviešu uzņēmējdarbībai, īpašu
uzmanību pievēršot inženiertehniskajām nozarēm. Lūdzu Jūsu viedokli par šajos pētījumos
noteiktajiem faktoriem, un cik lielā mērā Jūs tos variet attiecināt uz sevi!
Vispirms apskatīsim kavējošos faktorus:
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Kavējošie faktori

Jūsu viedoklis, komentāri /
Ja attiecināms faktors - Kā atrisinājāt konkrētās
grūtības?

Sievietes saņem mazāku
atalgojumu nekā vīrieši

Uzsākot uzņēmējdarbību,
pietrūkst biznesa plānošanai
nepieciešamās zināšanas
Trūkst nepieciešamās zināšanas
grāmatvedībā

Trūkst nepieciešamās zināšanas
juridiskajos jautājumos

Sievietēm ir grūtāk uzsākt
uzņēmējdarbību bez specializēta
atbalsta uzņēmējdarbības
uzsākšanai40
Nav pieejams uzņēmējdarbības
uzsākšanai nepieciešamais
finansējums
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
svarīgs ģimenes atbalsts

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
svarīga līdzvērtīga pienākumu
sadale ģimenē

Problēmas rada vājā bērnu
aprūpes sistēma (problēmas ar
vietām bērnudārzos),
neatbilstoša sociālā sistēma
(piemēram, nesakārtotā
veselības aprūpes sistēma, kas
patērē daudz laika)
Uzņēmējdarbības kultūra ir kā
„vīriešu klubs” vai dzimumus
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Tagad apskatīsim sieviešu uzņēmējdarbības veicinošos faktorus:

40

Specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – atbalsta programma, ar kuras palīdzību pieejamas kompleksas
konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Q 18. Veicinošie faktori
Atrašanās biznesa inkubatorā
veicina uzņēmējdarbību

Jūsu viedoklis, komentāri
41

Pieejamās konsultācijas42
iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību

Līdzvērtīga pienākumu sadale
ģimenē

Plašs privāto (ģimene, vīrs,
draugi) atbalstītāju loks

Plašs sociālo (banka, jurists,
grāmatvedis, konsultanti)
atbalstītāju loks
Sievietei nepieciešams
izaicinājums

Viens no galvenajiem motīviem ir
vēlme būt neatkarīgai
 Q 19
Pievēršoties uzņēmējdarbībai,
brīvāk var plānot savu laiku

Sacensību gars, kas veidojies
bērnībā, nodarbojoties ar
sacensību sportu līdzvērtīgi
puikām, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs
Pašpārliecinātība, kas veidojusies
no bērnībā saņemtā vecāku
iedrošinājuma, veicina
pievēršanos uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

133

EQUAL projektu „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība

!!! IEDOT

RESPONDENTAM DRUKĀTO MATERIĀLU PAR MĀJAS UN ĢIMENES PIENĀKUMIEM!!!

41

Biznesa inkubators – institūcija, kas rada labvēlīgu vidi mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Parasti biznesa
inkubatori nodrošina šādus pakalpojumus – telpu īri uz izdevīgiem nosacījumiem ar nepieciešamajām
komunikācijām un aprīkojumu, palīdz atrast ražošanas telpas, nodrošina apmācības un konsultācijas, u.c.
42
Specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – atbalsta programma, ar kuras palīdzību pieejamas kompleksas
konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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Q 19. Kas veic tālāk uzskaitītos
mājas un ģimenes pienākumus?
Cits ģimenes
(minēt to cilvēku, kas konkrēto
Jūs pati
loceklis43,
pienākumu dara pārsvarā; ja
minēt kas
dara līdzvērtīgi daudz vairāki
cilvēki, minēt vairākus cilvēkus)
Bērni – līdz 2 gadu vecumam
Pieskatīt bērnu/-s darba laikā
Apkop – mazgāt, ģērbt
Barot
Pastaigāties
Vest pie ārsta
Iepirkt bērnu preces – apģērbs
u.c.

Piesaistīts
apmaksāts
palīgs,
minēt kas

Bērni – bērnudārza / skolas vecumā
Līdzdalība bērnudārza/skolas
dzīvē (vecāku sapulces,
pasākumi utt.), palīdzība
mācībās, palīdzība ārpusskolas
nodarbībās
Bērnu pārvadāšana –
bērnudārzs/skola, ārpusskolas
nodarbības, pulciņi
Uzraudzīšana – lai nomazgājas,
lai drēbes kārtīgas, mati nogriezti
utt.
Vest pie ārsta
Iepirkt bērnu preces – apģērbs,
grāmatas, burtnīcas u.c.
Laiks kopā ar bērniem bērnu
brīvajā laikā

 Q 20

Citi aprūpējamie – slims vīrs, slims cits radinieks, vecs tēvs vai māte
Vest pie ārsta
Iepirkt preces aprūpējamam –
apģērbs u.c.
Palīdzēt – mazgāties, apkopties
Aizvest uz interesējošām vietām,
sarunāties u.c.
Mājas darbi
Ikdienas iepirkšanās – pārtika,
mājsaimniecībai
Mājas uzkopšana
Ja ir dārzs, dārza un apkārtējās
teritorijas uzkopšana
Mazgāt, šūt, lāpīt, gludināt
drēbes
43

cits ģimenes loceklis – vīrs, bērni, vecāki, vīra vecāki u.c.; gan apmaksāts, gan neapmaksāts

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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2. Pielikums: Anketa uzņēmējām t.s. tradicionālajās nozarēs
Uzņēmējām tradicionālajās nozarēs

Labdien, mani sauc …….
Esmu biedrības „Tehnoloģiju attīstības forums” intervētājs/-a.
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšanas” projekta
ietvaros veicam aptauju.

Datums:
mēnesis)

/___/__/

(diena,

Intervijas sākums: /____:____/

(stunda : minūtes)

PAR RESPONDENTU
Q 15. Lūdzu sniegt dažus Jūsu
identifikācijas datus

Jūsu vārds, uzvārds
(aizpilda intervētājs)

Dzimšanas gads
Ģimenes stāvoklis
Bērnu skaits un vecums
Citi aprūpējamie, kas?
Dzīves vieta (pilsēta)
Darba vieta
Amats
Tautība

Q 16. Sakiet, lūdzu, kāda ir
Jūsu izglītība?

Q 17. Sakiet, lūdzu, kādā
jomā Jūs ieguvāt augstāko
izglītību?

Q 18. Un kādu
specialitāti/kvalifikāciju Jūs
apguvāt?
Q 19. Vai Jums bija
nepieciešama papildus
izglītība, lai pildītu
pašreizējos darba
pienākumus?

Q2

1
2
3

Vidējā/vispārējā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība
Augstāk
3.1 Profesionālā augstākā izglītība
ā
3.2 Bakalaura grāds
izglītība
3.3 Maģistra grāds
3.4 Doktora grāds

1
2

inženiertehniskā izglītība44
uzņēmējdarbības vadības/ ekonomikas

3

cita____________

________________________

Q 5
Q 3

Q 4

Q 5

1

Jā

Q6

2

Nē

Q7

44

Inženiertehniskās nozares - būvniecība, datorzinātnes, informāciju tehnoloģijas, enerģētika, elektrotehnika,
telekomunikācijas, elektronika, materiālzinātnes, ķīmija, mašīnbūve, metālapstrāde, fizika, optometrija, bioloģija
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komentāri

Q 20. Kur Jūs ieguvāt
papildus izglītību?

1
2
3
4

augstskolā
arodskolā
kursos
darbā

5

citur___________

6

neieguvu

Q7

Q 21. Aprakstiet savu darba
pieredzi!
(uzvedinošie jautājumi,
piemēram:
kāds bija Jūsu pirmais
darbs?
Vai Jūsu dzīvē bija būtiska
nodarbošanās vai darbības
sektora maiņa?
Ko Jūs darāt tagad?)

Q 8

Q 22. Pastāstiet kā un kāpēc
izvēlējāties ........45 nozari?
(iegūt atbildi pēc būtības, ja
nepieciešams uzdodot
papildjautājumus,
piemēram:
kāpēc izvēlējāties studēt (vai
strādāt) šajā nozarē?)

Q9

Q 23. Nosauciet faktorus,
kas veicināja tālāko darbību
......./šajā jomā!

Q
10

Q 24. Nosauciet, ar kādām
grūtībām saskārāties,
darbojoties ..................
jomā!

Q 11

45

Atbilstoši respondenta izvēlētajai nozarei
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Q 25. Mūs interesē salīdzināt
darbošanos Jūsu izvēlētajā
nozarē ar darbošanos
inženiertehniskajās jomās
(piem., mašīnbūve,
elektrotehnika,
telekomunikācijas u.c.).
Vispirms pastāstiet, kādi ir
plusi jeb pozitīvie faktori?

 Q 12

Q 26. Un kādi ir mīnusi jeb
negatīvie faktori?

 Q 13

Q 27. Vēlamies salīdzināt
sieviešu un vīriešu iespējas
iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Kas Jums, kā sievietei, ir
bijis grūtāk vai traucējis
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
salīdzinot ar vīriešu iespējām
iesaistīties uzņēmējdarbībā?

Q 14

Q 28.
Ja respondents uz Q13
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā savā izvēlētajā
nozarē, tad:
Kādi ir bijuši vai varētu būt
kavējošie faktori, lai iesaistītos
uzņēmējdarbībā vispār,
salīdzinot ar Jūsu izvēlēto
nozari?

Q 15

Ja respondents uz Q13
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā vispār, tad:

Kādi ir bijuši specifiski
kavējošie faktori tieši Jūsu
izvēlētajā nozarē, salīdzinot
ar uzņēmējdarbību vispār?

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
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Q 15. Kas Jums, kā sievietei,
ir bijis vieglāk vai palīdzējis
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
salīdzinot ar vīriešu iespējām
iesaistīties uzņēmējdarbībā?

Q 16

Q 16.
Ja respondents uz Q15
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā savā izvēlētajā
nozarē, tad:

Kādi ir bijuši vai varētu būt
veicinošie faktori, lai
iesaistītos uzņēmējdarbībā
vispār, salīdzinot ar Jūsu
izvēlēto nozari?

Q 17

Ja respondents uz Q15
atbildējis par iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā vispār, tad:

Kādi ir bijuši specifiski
veicinošie faktori tieši Jūsu
izvēlētajā nozarē, salīdzinot
ar uzņēmējdarbību vispār?

!!! IEDOT

RESPONDENTAM DRUKĀTO MATERIĀLU PAR KAVĒJOŠIEM UN VEICINOŠIEM FAKTORIEM!!!

Q 17. Veicot šo pētījumu esam analizējuši jau iepriekš veiktus pētījumus gan Latvijā, gan
ārvalstīs ar mērķi noskaidrot kavējošos un veicinošos faktorus sieviešu uzņēmējdarbībai. Lūdzu
Jūsu viedokli par šajos pētījumos noteiktajiem faktoriem, un cik lielā mērā Jūs tos variet
attiecināt uz sevi!
Vispirms apskatīsim kavējošos faktorus:
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Kavējošie faktori

Jūsu viedoklis, komentāri /
Ja attiecināms faktors - Kā atrisinājāt konkrētās
grūtības?

Sievietes saņem mazāku
atalgojumu nekā vīrieši

Uzsākot uzņēmējdarbību,
pietrūkst biznesa plānošanai
nepieciešamās zināšanas
Trūkst nepieciešamās zināšanas
grāmatvedībā

Trūkst nepieciešamās zināšanas
juridiskajos jautājumos

Sievietēm ir grūtāk uzsākt
uzņēmējdarbību bez specializēta
atbalsta uzņēmējdarbības
uzsākšanai46
Nav pieejams uzņēmējdarbības
uzsākšanai nepieciešamais
finansējums
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
svarīgs ģimenes atbalsts

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir
svarīga līdzvērtīga pienākumu
sadale ģimenē

Problēmas rada vājā bērnu
aprūpes sistēma (problēmas ar
vietām bērnudārzos),
neatbilstoša sociālā sistēma
(piemēram, nesakārtotā
veselības aprūpes sistēma, kas
patērē daudz laika)
Uzņēmējdarbības kultūra ir kā
„vīriešu klubs” vai dzimumus
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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Tagad apskatīsim sieviešu uzņēmējdarbības veicinošos faktorus:

46

Specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – atbalsta programma, ar kuras palīdzību pieejamas kompleksas
konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”
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Q 18. Veicinošie faktori
Atrašanās biznesa inkubatorā
veicina uzņēmējdarbību

Jūsu viedoklis, komentāri
47

Pieejamās konsultācijas48
iedrošina uzsākt uzņēmējdarbību

Līdzvērtīga pienākumu sadale
ģimenē

Plašs privāto (ģimene, vīrs,
draugi) atbalstītāju loks

Plašs sociālo (banka, jurists,
grāmatvedis, konsultanti)
atbalstītāju loks
Sievietei nepieciešams
izaicinājums

Viens no galvenajiem motīviem ir
vēlme būt neatkarīgai
 Q 19
Pievēršoties uzņēmējdarbībai,
brīvāk var plānot savu laiku

Sacensību gars, kas veidojies
bērnībā, nodarbojoties ar
sacensību sportu līdzvērtīgi
puikām, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs
Pašpārliecinātība, kas veidojusies
no bērnībā saņemtā vecāku
iedrošinājuma, veicina
pievēršanos uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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!!! IEDOT

RESPONDENTAM DRUKĀTO MATERIĀLU PAR MĀJAS UN ĢIMENES PIENĀKUMIEM!!!

47

Biznesa inkubators – institūcija, kas rada labvēlīgu vidi mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Parasti biznesa
inkubatori nodrošina šādus pakalpojumus – telpu īri uz izdevīgiem nosacījumiem ar nepieciešamajām
komunikācijām un aprīkojumu, palīdz atrast ražošanas telpas, nodrošina apmācības un konsultācijas, u.c.
48
Specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – atbalsta programma, ar kuras palīdzību pieejamas kompleksas
konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”
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Q 19. Kas veic tālāk uzskaitītos
mājas un ģimenes pienākumus?
Cits ģimenes
(minēt to cilvēku, kas konkrēto
Jūs pati
loceklis49,
pienākumu dara pārsvarā; ja
minēt kas
dara līdzvērtīgi daudz vairāki
cilvēki, minēt vairākus cilvēkus)
Bērni – līdz 2 gadu vecumam
Pieskatīt bērnu/-s darba laikā
Apkop – mazgāt, ģērbt
Barot
Pastaigāties
Vest pie ārsta
Iepirkt bērnu preces – apģērbs
u.c.

Piesaistīts
apmaksāts
palīgs,
minēt kas

Bērni – bērnudārza / skolas vecumā
Līdzdalība bērnudārza/skolas
dzīvē (vecāku sapulces,
pasākumi utt.), palīdzība
mācībās, palīdzība ārpusskolas
nodarbībās
Bērnu pārvadāšana –
bērnudārzs/skola, ārpusskolas
nodarbības, pulciņi
Uzraudzīšana – lai nomazgājas,
lai drēbes kārtīgas, mati nogriezti
utt.
Vest pie ārsta
Iepirkt bērnu preces – apģērbs,
grāmatas, burtnīcas u.c.
Laiks kopā ar bērniem bērnu
brīvajā laikā

 Q 20

Citi aprūpējamie – slims vīrs, slims cits radinieks, vecs tēvs vai māte
Vest pie ārsta
Iepirkt preces aprūpējamam –
apģērbs u.c.
Palīdzēt – mazgāties, apkopties
Aizvest uz interesējošām vietām,
sarunāties u.c.
Mājas darbi
Ikdienas iepirkšanās – pārtika,
mājsaimniecībai
Mājas uzkopšana
Ja ir dārzs, dārza un apkārtējās
teritorijas uzkopšana
Mazgāt, šūt, lāpīt, gludināt
drēbes
49

cits ģimenes loceklis – vīrs, bērni, vecāki, vīra vecāki u.c.; gan apmaksāts, gan neapmaksāts

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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3. Pielikums: Anketa speciālistēm inženiertehniskajās nozarēs
Speciālistēm inženiertehniskajās nozarēs
Labdien, mani sauc …….
Esmu biedrības „Tehnoloģiju attīstības forums” intervētājs/-a.
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšanas” projekta ietvaros
veicam aptauju.
Datums:

/____/____/

Intervijas sākums:

(diena, mēnesis)

/____:____/
(stunda : minūtes)

PAR RESPONDENTU
Q 29. Lūdzu sniegt dažus Jūsu
identifikācijas datus

Jūsu vārds, uzvārds
(aizpilda intervētājs)

Dzimšanas gads
Ģimenes stāvoklis
Bērnu skaits un vecums

Q2

Citi aprūpējamie, kas?
Dzīves vieta (pilsēta)
Darba vieta
Amats
Tautība

Q 30. Sakiet, lūdzu, kāda ir
Jūsu izglītība?

Q 31. Sakiet, lūdzu, kādā
jomā Jūs ieguvāt augstāko
izglītību?

Q 32. Un kādu
specialitāti/kvalifikāciju
Jūs apguvāt?
Q 33. Vai Jums bija
nepieciešama papildus
izglītība, lai pildītu
pašreizējos darba
pienākumus?

1
2
3

Vidējā/vispārējā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība
Augstākā
3.1
Profesionālā augstākā izglītība
izglītība
3.2 Bakalaura grāds
3.3 Maģistra grāds
3.4 Doktora grāds

1
2

inženiertehniskā izglītība50
uzņēmējdarbības vadības/ ekonomikas

3

cita____________

Q 5
Q 3

Q 4

________________________

Q 5

1

Jā

Q6

2

Nē

Q7

50

Inženiertehniskās nozares - būvniecība, datorzinātnes, informāciju tehnoloģijas, enerģētika, elektrotehnika,
telekomunikācijas, elektronika, materiālzinātnes, ķīmija, mašīnbūve, metālapstrāde, fizika, optometrija, bioloģija
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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komentāri

Q 34. Kur Jūs ieguvāt
papildus izglītību?

1
2
3
4

augstskolā
arodskolā
kursos
darbā

5

citur___________

6

neieguvu

Q7

Q 35. Aprakstiet savu darba
pieredzi!
(uzvedinošie jautājumi,
piemēram:
kāds bija Jūsu pirmais darbs?
Vai Jūsu dzīvē bija būtiska
nodarbošanās vai darbības
sektora maiņa?
Ko Jūs darāt tagad?)

Q 8

Q 36. Pastāstiet kā un kāpēc
izvēlējāties inženiertehnisko
nozari?
(iegūt atbildi pēc būtības, ja
nepieciešams uzdodot
papildjautājumus, piemēram:
kāpēc izvēlējāties studēt (vai
strādāt) inženiertehniskajā
nozarē?)

Q9

Q 9. Nosauciet faktorus, kas
veicinājuši Jūsu darbību
inženiertehniskajā jomā!

 Q 10

Q 10. Nosauciet, ar kādām
grūtībām esat saskārusies,
darbojoties
inženiertehniskajā sfērā!

 Q 11

Q 11. Sakiet, kādas ir Jūsu
karjeras iespējas,
darbojoties
inženiertehniskajā jomā?

 Q 12

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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Q 12. Vai Jūs esat plānojusi
vai domājusi par sava
uzņēmuma dibināšanu?
Kādā darbības jomā tas
varētu darboties?

Q 13

Q 13. Nosauciet faktorus,
kas stimulētu/-jis Jūsu
plānu/izvēli izveidot savu
uzņēmumu!

 Q 14

Q 14. Nosauciet faktorus,
kas kavē/kavējis Jūsu izvēli
izveidot savu uzņēmumu!

 Q 15

Q 15. Mūs interesē salīdzināt
darbošanos Jūsu izvēlētajā
nozarē ar darbošanos tā
sauktajās tradicionālajās
sieviešu darbības jomās
(piem., izglītība, medicīna,
mazumtirdzniecība u.c.).

 Q 16

Vispirms pastāstiet, kādi ir
plusi jeb pozitīvie faktori?

Q 16. Un kādi ir mīnusi jeb
negatīvie faktori?

 Q 17

Q 17. Vēlamies salīdzināt
sieviešu un vīriešu iespējas
iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Kas Jums, kā sievietei, ir
bijis grūtāk vai traucējis
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
salīdzinot ar vīriešu
iespējām iesaistīties
uzņēmējdarbībā?
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

 Q 18
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Q 18. Kas Jums, kā sievietei,
ir bijis vieglāk vai palīdzējis
iesaistīties uzņēmējdarbībā,
salīdzinot ar vīriešu
iespējām iesaistīties
uzņēmējdarbībā?

Q 19

!!! IEDOT RESPONDENTAM DRUKĀTO MATERIĀLU PAR KAVĒJOŠIEM UN VEICINOŠIEM FAKTORIEM!!!
Q 19. Veicot šo pētījumu esam analizējuši jau iepriekš veiktus pētījumus gan Latvijā, gan
ārvalstīs ar mērķi noskaidrot kavējošos un veicinošos faktorus sieviešu uzņēmējdarbībai,
īpašu uzmanību pievēršot inženiertehniskajām nozarēm. Lūdzu Jūsu viedokli par šajos
pētījumos noteiktajiem faktoriem, un cik lielā mērā Jūs tos variet attiecināt uz sevi!
Vispirms apskatīsim kavējošos faktorus:

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
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Kavējošie faktori

Jūsu viedoklis, komentāri /
Ja attiecināms faktors - Kā atrisinājāt konkrētās
grūtības?

Sievietes saņem mazāku atalgojumu
nekā vīrieši

Uzsākot uzņēmējdarbību, pietrūkst
biznesa plānošanai nepieciešamās
zināšanas
Trūkst nepieciešamās zināšanas
grāmatvedībā

Trūkst nepieciešamās zināšanas
juridiskajos jautājumos

Sievietēm ir grūtāk uzsākt
uzņēmējdarbību bez specializēta
atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai51
Nav pieejams uzņēmējdarbības
uzsākšanai nepieciešamais
finansējums
Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīgs
ģimenes atbalsts

Uzņēmējdarbības uzsākšanā ir svarīga
līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē

Problēmas rada vājā bērnu aprūpes
sistēma (problēmas ar vietām
bērnudārzos), neatbilstoša sociālā
sistēma (piemēram, nesakārtotā
veselības aprūpes sistēma, kas patērē
daudz laika)
Uzņēmējdarbības kultūra ir kā
„vīriešu klubs” vai dzimumus
ignorējoša, tādējādi sievietēm,
piemēram, mazinās pieeja sadarbības
tīkliem
(ir grūtāk ienākt uzņēmējdarbības
vidē, atrast partnerus, u.c.
kontaktus)
Uzņēmumu kultūra veicina ātrāku

Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”

 Q 20
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Tagad apskatīsim sieviešu uzņēmējdarbības veicinošos faktorus:

51

Specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – atbalsta programma, ar kuras palīdzību pieejamas kompleksas
konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”
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Q 20. Veicinošie faktori
Atrašanās biznesa inkubatorā
veicina uzņēmējdarbību

Jūsu viedoklis, komentāri

52

Pieejamās konsultācijas53 iedrošina
uzsākt uzņēmējdarbību

Līdzvērtīga pienākumu sadale ģimenē

Plašs privāto (ģimene, vīrs, draugi)
atbalstītāju loks

Plašs sociālo (banka, jurists,
grāmatvedis, konsultanti) atbalstītāju
loks
Sievietei nepieciešams izaicinājums

Viens no galvenajiem motīviem ir
vēlme būt neatkarīgai

 Q 21

Pievēršoties uzņēmējdarbībai, brīvāk
var plānot savu laiku

Sacensību gars, kas veidojies bērnībā,
nodarbojoties ar sacensību sportu
līdzvērtīgi puikām, veicina
pievēršanos uzņēmējdarbībai
inženiertehniskajās nozarēs
Pašpārliecinātība, kas veidojusies no
bērnībā saņemtā vecāku
iedrošinājuma, veicina pievēršanos
uzņēmējdarbībai inženiertehniskajās
nozarēs
Pozitīvie piemēri iedrošina uzsākt
savu uzņēmējdarbību

Grūtības atrast piemērotu algotu
darbu Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”
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!!! IEDOT RESPONDENTAM DRUKĀTO MATERIĀLU PAR MĀJAS UN ĢIMENES PIENĀKUMIEM!!!

52

Biznesa inkubators – institūcija, kas rada labvēlīgu vidi mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Parasti biznesa
inkubatori nodrošina šādus pakalpojumus – telpu īri uz izdevīgiem nosacījumiem ar nepieciešamajām
komunikācijām un aprīkojumu, palīdz atrast ražošanas telpas, nodrošina apmācības un konsultācijas, u.c.
53
Specializēts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – atbalsta programma, ar kuras palīdzību pieejamas kompleksas
konsultācijas biznesa plānošanas, finanšu, grāmatvedības, juridiskajos u.c. jautājumos
Pētījums „Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistei uzņēmējdarbībā
inženiertehniskajās nozarēs Latvijā”
Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”
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Q 21. Kas veic tālāk uzskaitītos
mājas un ģimenes pienākumus?
Cits ģimenes
(minēt to cilvēku, kas konkrēto
Jūs pati
loceklis54,
pienākumu dara pārsvarā; ja dara
minēt kas
līdzvērtīgi daudz vairāki cilvēki,
minēt vairākus cilvēkus)
Bērni – līdz 2 gadu vecumam
Pieskatīt bērnu/-s darba laikā
Apkop – mazgāt, ģērbt
Barot
Pastaigāties
Vest pie ārsta
Iepirkt bērnu preces – apģērbs u.c.

Piesaistīts
apmaksāts
palīgs,
minēt kas

Bērni – bērnudārza / skolas vecumā
Līdzdalība bērnudārza/skolas dzīvē
(vecāku sapulces, pasākumi utt.),
palīdzība mācībās, palīdzība
ārpusskolas nodarbībās
Bērnu pārvadāšana –
bērnudārzs/skola, ārpusskolas
nodarbības, pulciņi
Uzraudzīšana – lai nomazgājas, lai
drēbes kārtīgas, mati nogriezti utt.
Vest pie ārsta
Iepirkt bērnu preces – apģērbs,
grāmatas, burtnīcas u.c.
Laiks kopā ar bērniem bērnu brīvajā
laikā

 Q 22

Citi aprūpējamie – slims vīrs, slims cits radinieks, vecs tēvs vai māte
Vest pie ārsta
Iepirkt preces aprūpējamam –
apģērbs u.c.
Palīdzēt – mazgāties, apkopties
Aizvest uz interesējošām vietām,
sarunāties u.c.
Mājas darbi
Ikdienas iepirkšanās – pārtika,
mājsaimniecībai
Mājas uzkopšana
Ja ir dārzs, dārza un apkārtējās
teritorijas uzkopšana
Mazgāt, šūt, lāpīt, gludināt drēbes
Sadzīves mājas problēmu risināšana –
meistari, bojājumi, namu pārvalde
u.c.
Gatavot brokastis
Gatavot pusdienas
Gatavot vakariņas
54

cits ģimenes loceklis – vīrs, bērni, vecāki, vīra vecāki u.c.; gan apmaksāts, gan neapmaksāts
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