
Aptauja "PATERNITĀTES PABALSTS"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 87
Vīrietis 6
Sieviete 81
Vidējais vecums 33.5 gadi

Rezultātu kopsavilkums:

1. Vai pēdējo 10 gadu laikā Jūsu ģimenei ir pievienojies mazulis?

Jā, viens 32 36.8%

Jā, divi 29 33.3%

Jā, trīs un vairāk 22 25.3%

Drīzumā gaidāms 4 4.6%

Nav 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 87

2. Vai bērna tēvs ir izmantojis (plāno izmantot) 10 dienu atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas un saņemt
paternitātes pabalstu?

Jā 44 50.6%

Jā, bet ne abas/visas reizes 13 14.9%

Nē 30 34.5%

Iesniegto atbilžu summa 87

3. Izvēlēties GALVENO iemeslu, kādēļ bērna tēvs neizmantoja tiesības uz 10 dienu atvaļinājumu un paternitātes
pabalstu pēc bērna piedzimšanas? (Ja Jūsu ģimene to izmantoja, vērtējiet, kādēļ, jūsuprāt, citi bērnu tēvi to
neizmanto.)

bērna tēvs nepiedalās bērna
audzināšanā

7 8%

bērna tēvam nav iespējas
paņemt atvaļinājumu

17 19.5%

bērna tēvs negrib ņemt
atvaļinājumu

3 3.4%

bērna tēvs nav sociāli apdrošināts
un tam nepienākas paternitātes
atbalsts

20 23%

bērna tēvs nav zināms 0 0%

bērna tēvs ir miris 0 0%

bērna tēvam ir pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības

0 0%

nezinu iemeslu 9 10.3%

nav bijis zināms par šādām
tiesībām uz atvaļinājumu un
pabalstu

12 13.8%

bērna tēvs tajā periodā ir bijis
bērna kopšanas atvaļinājumā un
saņemis vecāku pabalstu

2 2.3%

Cits iemesls 17 19.5%

Iesniegto atbilžu summa 87

Citas atbildes:



Bērna tēvs saņem bērna kopšanas pabalstu

Nav finansiāli izdevīgi

Jo tēvs īsti nezin ko ar to mazo radību darīt,tādēļ vīrietis izvēlas labāk strādāt. Vēl argumebts ka strādājot nopelnīs vairāk.

Savam vīram piespiedu ņemt šo atvaļinājumu.

Ja mamma tajā brīdī negūst ienākumus, tad ğimenei nav iespējams izdzīvot uz paternitātes pabalsta

Finanses

Es nezināju par tādu iespēju!

Jo sanākot neizdevīgi naudas ziņā

Bērna tēvs jau bija izdienas pensijā/pensijā

Nodrošināt ģimeni ir vieglāk strādājot,ar pabalstu nepietiek

ņēma atvaļinājumu

Mūsu gadījumā darba devējs sākotnēji negribēja dot brīvās dienas, jo bija sākusies aktīva darba sezona

Bērna tēvs ir jūrnieks, kas strādā ES un nevar izmantot atvaļinājumu vai pabalstu.

Bērna tēvs nav bioloģiskais tēvs mazulim

Mums bērniņš piedzima, ka man bija 17 gadu beigas un viņam 16 gadu beigas

Konkrēti zināmais gadījums ir, ka vīrietis lielāko daļu algas pelna neoficāli, oficālā ar ienākumiem apliekamā alga ur

minimālā, kur arī paternitātes pabalsts netiek pieprasīts jo tiks aprēķināts no minimālās algas, bet neoficiālā daļa netiks

izmaksāta tādējāti 10 dienu ienākumi tiks krasi samazināti

Pabalstu saņēma un par brīvajām dienām darba devējs informēja, kad jau bija pagājuši divi mēneši un brīvās dienas vairs

nevarēja izmantot.

Tēvs vēlas strādāt, nodrošināt ienākumus ģimenei.

4. Atzīmējiet CITUS divus mazāk svarīgus iemeslus, kādēļ bērna tēvs neizmantoja tiesības uz 10 dienu
atvaļinājumu un paternitātes pabalstu pēc bērna piedzimšanas? (Ja Jūsu ģimene to izmantoja, vērtējiet, kādēļ,
jūsuprāt, citi bērnu tēvi to neizmanto.) (vairākas atbildes iespējamas)

bērna tēvs nepiedalās bērna
audzināšanā

12 8.2%

bērna tēvam nav iespējas
paņemt atvaļinājumu

35 24%

bērna tēvs negrib ņemt
atvaļinājumu

14 9.6%

bērna tēvs nav sociāli apdrošināts
un tam nepienākas paternitātes
atbalsts

28 19.2%

bērna tēvs nav zināms 5 3.4%

bērna tēvs ir miris 0 0%

bērna tēvam ir pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības

0 0%

citu iemeslu nav 16 11%

nezinu iemeslu 10 6.8%

nav bijis zināms par šādām
tiesībām uz atvaļinājumu un
pabalstu

15 10.3%

bērna tēvs tajā periodā ir bijis
bērna kopšanas atvaļinājumā un
saņemis vecāku pabalstu

3 2.1%

Cits iemesls 8 5.5%

Iesniegto atbilžu summa 146

Citas atbildes:

Darba vieta neļauj ņemt

Finansiālā puse

Iestajies jaunaja darba

Ar pabalstu nepietiek lai nodrošinātu ģimeni

izmantoja

Darbs ārzemēs

Mamma tiek pati galā ar jaundzimušo un nav vajadzīga tēta palīdzība

Kad bērniņš dzima man bija 17 gadu beigas un viņam 16 gadu beigas

5. Zemāk uzskaitīti 6 priekšlikumi paternitātes pabalsta paplašināšanai: 



  
 A:   Pabalsts sedz vairāk nekā 10 atvaļinājuma dienas 
  
 B:   Ilgāks nekā 2 mēnešu periods, kad var izmantot atvaļinājumu 
  
 C:   Tiesības uz fiksētas summas paternitātes pabalstu arī tiem bērnu tēviem, kas nav sociāli apdrošināti.  
  
 D:   Tiesības uz atvaļinājumu un paternitātes pabalstu citai bērna aprūpes personai, ja bērna tēvs nav zināms, ir
miris vai tam pārtrauktas bērna aizgādības tiesības. 
  
 E:   Tiesības uz atvaļinājumu un paternitātes pabalstu jebkurai mātes izvēlētai bērna aprūpes personai neatkarīgi
no bērna tēva esamības. 
  
 F:   Tiesības uz atvaļinājumu un paternitātes pabalstu bērna mātei, ja bērna tēvs kopš bērna dzimšanas atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā un saņem vecāku pabalstu. 
 .

A: > 10 dienas

Nav viedokļa 5 5.7%

Neatbalstu 4 4.6%

Drīzāk neatbalstu 3 3.4%

Neitrāli 13 14.9%

Drīzāk atbalstu 14 16.1%

Atbalstu 48 55.2%

B: izmantot ilgākā periodā

Nav viedokļa 2 2.3%

Neatbalstu 5 5.7%

Drīzāk neatbalstu 2 2.3%

Neitrāli 7 8%

Drīzāk atbalstu 21 24.1%

Atbalstu 50 57.5%

C: arī sociāli neapdrošinātiem

Nav viedokļa 3 3.4%

Neatbalstu 12 13.8%

Drīzāk neatbalstu 6 6.9%

Neitrāli 14 16.1%

Drīzāk atbalstu 22 25.3%

Atbalstu 30 34.5%

D: tiesības citam, ja bērna tēva nav

Nav viedokļa 4 4.6%

Neatbalstu 4 4.6%

Drīzāk neatbalstu 6 6.9%

Neitrāli 12 13.8%

Drīzāk atbalstu 27 31%

Atbalstu 34 39.1%

E: tiesības jebkurai aprūpes personai

Nav viedokļa 4 4.6%

Neatbalstu 9 10.3%

Drīzāk neatbalstu 12 13.8%

Neitrāli 20 23%



Drīzāk atbalstu 17 19.5%

Atbalstu 25 28.7%

F: tiesības bērna mātei, ja tēvs saņem vecāku pabalstu

Nav viedokļa 3 3.4%

Neatbalstu 5 5.7%

Drīzāk neatbalstu 0 0%

Neitrāli 10 11.5%

Drīzāk atbalstu 13 14.9%

Atbalstu 56 64.4%

6. Jūsu papildus viedoklis par paternitātes pabalstu, par veidiem vai nepieciešamību bērna tēvus vairāk iesaistīt
jaundzimušā bērna aprūpē, par dzimumu līdztiesības veicināšanu ģimenes pienākumu sadalē, par jaundzimuša
bērna tiesībām uz valsts atbalstītiem 2 aprūpētājiem. (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Noteikti vēlētos, lai tēva atvaļinājums būtu garāks vismaz 3 nedēļas.
2) Piekritu ka Tētim arī  vairāk jāiesaistās bērna dzīve audzināšana  ka arī vinjam arī ir tiesības uz bērnu ka
mammai
3) Es uzskatu, ka tas ir forši, piemēram kad ģimenē piedzima 2 vai 3 bērni. Tas būtu kolosāli, ka tēvs arī varētu
paņemt atvaļinājumu un palīdzēt mātei audzināt bērnus.
4) Būtu jauki,ja tēvam saņemot lielāku algu,ka vecāku pabalstu varētu aprēķināt pēc tēva iemaksām,bet dekrētā
dodos māte.
5) Sievietēm jācenšas uzticēties saviem bērnu Tēviem un atļaut viņiem pašiem izjust mazuli, aprūpēt utt.
Neiejaucoyies procesā bez vajadzības. Dažkārt tas mātes instinkts,šajā procesā traucē un biedē bērna Tēvu no
iesaistīšanās.
6) Ilgāku laika posmu atvaļinājuma pieprasīšanai, man vīrs vienmēr ir ņēmis divas nedēļas atvaļinājuma pirms
bērna piedzimšanas, lai būtu drošs pa mani un mazo, tas nozīmē, ka ļoti īsā laika posmā darba vietā darbinieks
nav mēnesi, bet ne vienmēr to var tā nokārtot. Varbūt nepieciešams atbalsts šīm ģimenēm, kurām ir neoficiālie
ienākumi, līdz ar to nevar paņemt atvaļinājumu, bet tas nemazina faktu, ka māmiņai ir vajadzīgs atbalsts it īpaši
ja mājās ir vēl bērni ar mazu gadu starpību un tēvam ir tādas pašas tiesības iepazīt savu bērnu kā jebkuram citam
7) Zīdaiņu tēviem varētu saīsināt dd ilgumu, piem, vēlāk sākas darbs vai ātrāk beidzas, lai var vairāk laika veltīt
ģimenei, palīdzēt jaunajai māmiņai.
8) Atbalstu
9) Atbalstu tēvu iesaisti bērnu audzināšanā, bet manuprāt, tieši tādēļ tēvam būt jāstrādā un jānodrošina ģimene
materiāli, kamēr māte rūpējas par jaundzimušo. Atbalstu arī paternitātes atvaļinājumu, ja tas būtu ilgāks. Īpaši
ja mājas jau ir vairāki bērni, tad atvaļinājums varētu būt garāks. Atbalstu, ja aprūpes vai palīdzības pabalstu
izmaksātu vecmammai, kura palīdz bērnu aprūpēt, vai vectēvam).
10) Nav ideju
11) Labdien, noteikti 1 no svarīgākajiem iemesliem, ka šis atvaļinājums varētu būt ilgāks un vairāk informācījas
pa to!
12) Ja bērna tēvs strādā maiņas darbu, tad finansiāli izdevīgāk ir pabalstu neizmantot  tāpat, ja darba vietā ir
noteiktas  ceturkšņa piemaksas, tad divu mēnešu noteiktais periods arī kļūst par iemeslu, pakārtoti finansiālajam
aspektam, kādēļ brīvdienas netiek izmantotas.
13) Nav viedokļa
14) Es varu ieteikt vairāk iesaistīt mātes bērnu audzināšanā!
15) Vienlīdzīgi atbalstu sadalūt vairākām bērma aprūpē iesaistītām personām.
16) Iepriekš minēto priekšlikumu kopums veicinātu abu vecāku vai 3 aprūpētāju iesaisti. Protams, jo ilgāks
periods, jo labāk. Jautājums, cik reāli no valsts budžeta līdzekļiem atrast iespēju šādam atbalstam...
17) Ņemt papildus 10 darba dienu atvaļinājumu gadījumos, kad bērnam pienāca rinda iet bērnu dārzā vēlāk par
1.5 gadu un bērnam atkal jāpierod pie jauniem apstākļiem un abi vecāki strādā.
18) Es gribētu lai paternitātes pabalsta laikā jaunajiem tētiem būtu iespēja apmeklēt kursus, tētiem par bērna
audzināšanu. Visā Latvijā vai internetā.Domāju tad arī vairāk tētu esaistītos bērna aprūpi un audzināšana.
19) Ja bērna tēvs nepiedalās - uzskatu, ka mammai būtu jābūt lielākam atbalstam. Citādi vietuļai mammai ir ļoti
liela slodze, īpaši tagad. Latvijā tēvi pamet savus bērnus. Nedomāju, ka pabalsti to atrisinās, bet tur kur tēvi ir
atbildīgi - atbalstu.
  
 Vientuļiem vecākiem vajadzētu pabalstu drīzāk. Tiem ir dubulta slodze, bet ienākumi uz pusi mazāki. Bez darba
nevar palikt, vērni tiek atstāti novārtā. Tie bērni ir lemti stresam, nabadzībai, ļoti apdalīti. Pat Padomju laikā
bija atbalsts. Latvijā tādu ir daudz.
20) Šobrīd pienākas papildus brīvdienas par bērniem, bet manuprāt par bērnu līdz 1 gada vecumam būtu
jānodrošina vairāk papildus brīvdiens.
21) Jaiesaista vīrieši savu bērnu aprūpē jau pirms ģimenes dibināšanas. Lielākā daļa ģimeņu izjūk līdz bērna 1



gada vecumam vai vēl grūtniecības laikā. Jāstrādā ar vīriešiem pirms  viņi kādai sievietei pagādā bērnu un pēc
tam tik saprot, cik tas ir grūti!
22) Ir nepieciešams vairāk tēvus iesaistīt un arī informāciju bukletos vai plašsaziņā vajag vairāk. Kā arī kā
likumiski un pareizi to izdarīt
23) Bieži vien mammas nav spējīgas pašas aprūpēt mazo, komplikāciju dēļ.
24) Lai tēvi varētu palīdzēt vairāk, bet realitāte ir tāda kāda ir. 
  
 Viņi strāda no rīta līdz vakaram. 
  
 Un neviens darva devējs nedos vairāk dienas, vai iespējas nestrādāt šai laikā. Tad jāmaina likumi, kas nav
izdevīgi darba devējiem...
25) Es uzskatu,ka tas ir katras ğimenes izvēle.Daudzām māmiņām ir nepieciešama palīdzība,bet citām nē
26) Ja būtu iespēja, mēs izmantotu šo iespēju, jo māmiņa pēc bērna piedzimšanas jūtas nogurusi un domāju, ka
10 dienas ir pietiekami daudz lai māmiņa varētu atkopties no dzemdībām. Uzskatu, ka bērna pirmajās 10 dienas
vajadzētu būt bērna tētim blakus  un palīdzēt ar pienākumiem
27) Hmm nezinu ko ieteikt.
28) Jāsāk jau ar to, ka vairums, arī mēs tà īsti to mevarējām, nevar atļauties samazināt savus ienākumus un
pabalsts tiek izmaksāts 80% apmērā, bet strādājot alga ir lielāka. Mans stàsts ir tāds, man ir divas jaukas meitas,
kur 99% aprūpi veicu tikai es jo tēvs, lai nodrošinātu mums ienākumus kvalitatīvai dzīvei nevis izdzīvošanai ir
spiests strādāt līdz pēdējiem spēka izsīkumiem
29) Я думаю должны выплачивать всем без исклучени
30) Manā pieredzē, kaut kadā veidā likt saprast tēviem, ka viņš ir atbildīgs gan par savu beru, gan bērna mammu,
kuras karjera, iespejams, ne tikai apstājas, bet pat var pazemināties, rūpejoties par bērnu, kamēr tēviem,
visbiežāk, viss notiek un vēl tiek pieprasītas rūpes un atbalsts viņam.
31) Darba stundu samazināšana mēnesī
32) Tas laiks varētu būt garāks, kā piemēram, apmaksāts atvaļinājums.
33) Mamai ari vajag vizmaz 2-3 stundas diena veltit seu.
34) Labvakar! 
  
 Pabalstu vērtēju atzinīgi, protams, periods varētu būt garāks- līdz 3nedēļām. Esot bērna gaidībās, rūpīgi
iepazinos ar visu informāciju par pabalstiem u.tml., tomēr pieļauju, ka bieži vecāki par šādu atvaļinājumu
nezina. Pēc savas pieredzes nevaru teikt, ka mūsdienās saskatu kādu disbalansu dzimuma līdztiesībā. Valsts
atbalsts

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


