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KOPSAVILKUMS 

“Manas īstermiņa vēlmes ir: lai viss normalizētos, lai es atsāktu savu darbu, lai es varētu doties 

atvaļinājumā. Es gribu pelnīt pietiekami daudz naudas, lai varētu sevi uzturēt.” 

(Kristīne, 29 gadi, Oslo, Norvēģija) 

 

“Es gribētu redzēt lielāku atbalstu vienvecāka ģimenēm, kā manējā. Es esmu atlikusi savu 

personisko izaugsmi un profesionālo attīstību, lai vienatnē rūpētos par savu dēlu un tādējādi 

esmu nonākusi šādā situācijā. Iegūt darbu pandēmijas apstākļos nebūs viegli, bet tāpat būs 

jāmēģina.” 

(Marija, 43 gadi, Salamanka, Spānija) 

 

"Es biju ieslodzīts cietumā uz divarpus gadiem un tiku atbrīvots no ieslodzījuma tikai nedēļu 

pirms COVID-19 pandēmijas izsludināšanas. Tas ir bijis kaut-kas katastrofāls. Mūsu valstī 

cietumu administrācijām nav nekāda plāna priekš mums, notiesātajiem. Viņi atver vārtus, iedod 

bijušajiem notiesātajiem mazliet naudas un laiž brīvībā. Daudziem no mums nav kur iet un nav 

neviena, pie kā varētu vērsties. Un COVID-19 krīze ir šajā jomā visu pasliktinājusi.” 

(Boštjan, 42 gadus vecs vīrietis, Ļubļana, Slovēnija) 

 

2020. gada martā EAPN tīkls nekavējoties reaģēja uz COVID-19 epidēmijas izplatību, publicējot 

savu sākotnējo paziņojumu, atklātu vēstuli ES institūcijām, pēc tam arī kampaņas vēstuli 

Eirokomisāram Šmitam, lūdzot steidzami atbalstīt 25 Eiropas Parlamenta deputātu un citu 

ieinteresēto personu parakstītu pamatdirektīvu par minimāliem ienākumiem. EAPN tīkls nolēma 

veikt detalizētu pētījumu par COVID-19 krīzi un tās ietekmi uz cilvēkiem, kuri saskaras ar 

nabadzību un sociālo neaizsargātību, piedaloties EAPN nacionālajiem tīkliem un Eiropas 

dalīborganizācijām. 
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Šajā ziņojumā tiek analizēts veselības, sociālās aizsardzības un minimālo ienākumu 

sistēmu stāvoklis pirms pandēmijas, kā arī pozitīvās un negatīvās izmaiņas, kas radušās 

vīrusa izplatīšanās rezultātā, un valdību veiktie pasākumi, lai novērstu pandēmijas sekas. 

Detalizēti tika aprakstīts un analizēts to cilvēku stāvoklis, kuri saskaras ar nabadzību un 

sociālo neaizsargātību valstīs, kas piedalījās šajā pētījumā, ņemot vērā arī COVID-19 

krīzes ietekmi uz dzimumu nevienlīdzību, kā arī uz citiem nevienlīdzības veidiem. Īpaša 

sadaļa šajā dokumentā ir veltīta tam, lai iedziļinātos satraucošajā iedzīvotāju kontroles 

un uzraudzības pieaugumā, ko dažu dalībvalstu valdības veica pandēmijas pirmajos 

mēnešos, un to radītajos iespējamos draudos demokrātijai un pilsoniskajām brīvībām.  

Pēc padziļinātas pašreizējās situācijas analīzes EAPN tīkls sniedz svarīgus ieteikumus 

dalībvalstu un Eiropas līmeņa varas iestādēm, lai iekļautu visus iedzīvotājus, atjaunojot 

uz tiesībām balstītu Eiropu ar sociālo sirdi un apņemšanos novērst nabadzību un 

mazināt sociālo nevienlīdzību. Šajā dokumenta tika iekļautas atbildes, kas saņemtas no 

25 nacionālajiem EAPN tīkliem (AT, BE, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, EL, HU, IC, IE, IT, LT, NL, 

MA, NO, PL, PT, SB, SE, SK, SL, ES, UK) un 3 Eiropas organizācijām (MVU, IFSW un 

Vecuma platforma). 

Saskaņā ar atbildēm uz EAPN apsekojumu, kas tika veikts 2020. gada maijā, pirms 

pandēmijas 20 no aptaujātajām Eiropas valstīm veselības aprūpes sistēmas jau bija 

problemātiskas – tajās bija novērojamas būtiskas problēmas un trūkumi attiecībā uz 

veselības aprūpes pārklājuma un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu visiem 

iedzīvotājiem, īpaši nabadzīgām un neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Nepietiekami 

ieguldījumi veselības aprūpes nodrošināšanā radīja apmācīta medicīnas personāla, 

iekārtu un aprīkojuma strukturālos trūkumus, kas pārvērtās grūtībās un specializēto 

medicīnisko pakalpojumu gaidīšanas sarakstos.  

Reģionos ar zemiem ienākumiem, kā arī lauku un attālos reģionos šo pakalpojumu 

nodrošinājums ir bijis sliktāks nekā pilsētu teritorijās. Garīgās veselības aprūpes 

pakalpojumi lielākajā daļā aptaujāto valstu bija nepietiekami attīstīti. Iedzīvotāju 

grupām ar zemiem ienākumiem bija vairāk neapmierinātu medicīniskās aprūpes 

vajadzību nekā pārējiem iedzīvotājiem: šī informācija neattiecās uz bezpajumtniekiem 

un noteikto sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes kategoriju lietotājiem. Oficiāli 

nereģistrētie migranti (bez dokumentiem) un patvēruma meklētāji daudzās valstīs 
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nevarēja piekļūt standarta veselības aprūpes pakalpojumiem. Sakarā ar neskaidrām 

robežām starp "veselības aprūpi" un "sociālo aprūpi", nepietiekama uzmanība tika 

pievērsta kvalitatīviem pakalpojumiem, it īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem un 

cilvēkiem ar invaliditāti. Augstas zāļu un medicīnisko pakalpojumu cenas ir negatīvi 

ietekmējušas nabadzībā dzīvojošo cilvēku veselību. 

Pusē no aptaujātajām valstīm sociālās aizsardzības sistēmas nebija pietiekami 

finansētas, un gandrīz visās valstīs bija nopietnas problēmas ar sociālās aizsardzības 

sistēmu pārklājumu, kā arī to nepietiekamu līmeni. Daudzās valstīs pabalstiem vai 

maksājumiem ienākumu nodrošināšanai ir ļoti maza ietekme uz nabadzības līmeņa 

samazināšanu.1 Sociālās aizsardzības sistēmu sarežģītība neļāva cilvēkiem, kuri saskaras 

ar nabadzību un sociālo atstumtību, pieprasīt tos pabalstus, kas viņiem pienākas. 

Reģionālās atšķirības attiecībā uz piekļuvi sociālajai aizsardzībai un pakalpojumiem arī ir 

bijušas lielas. Pēdējās desmitgades laikā tika ieviesti stingrāki atbilstības kritēriji 

(attiecībā uz sociālo palīdzību) un tika samazināts darbspējas vecuma iedzīvotāju 

pabalstu līmenis. Tajā pašā laikā, vecāka gadagājuma cilvēku pensijas arī ir bijušas zemas 

un tās tika noteiktas negodīgi. 

Tika vispārinātas cilvēku ar invaliditāti un atkarību sociālās aizsardzības problēmas. 

Bērnu aprūpes pabalstu apjomi daudzās valstīs arī bija zemi vai arī šie pabalsti ir bijuši ar 

nepietiekamu pārklājumu. Minimālo ienākumu shēmas 20 no 23 aptaujātajām valstīm 

uzskatīja par izaicinošām dažādos veidos. Minimālo ienākumu shēmās izmantotajos 

kritērijos, kā arī piešķirto minimālo ienākumu apjomos bija novērojamas būtiskas 

teritoriālas atšķirības starp noteiktiem vienas valsts reģioniem vai pašvaldībām. 

Daudzas neaizsargātas iedzīvotāju grupas nevarēja piekļūt minimālo ienākumu shēmām 

ierobežojošu kritēriju dēļ (vecums, izcelsme, dzīvesvietas statuss, darba vēsture), kā arī 

citu nosacījumu dēļ (atrašanās vieta, izglītība, digitālās prasmes un birokrātisko 

procedūru ievērošana). Turklāt, šo procedūru sarežģītība, no ienākumiem atkarīga 

piekļuve minimālo ienākumu shēmām, ilgais gaidīšanas laiks pirms pirmā maksājuma 

(pabalsta) saņemšanas, pabalstu saņēmēju stigmatizācija un citi šķēršļi izraisīja 

                                                           
1 2020. gada kopīgajā nodarbinātības ziņojumā (126. lpp.) tiek uzsvērts, ka ir samazinājusies 

sociālo pārvedumu (pabalstu) spēja samazināt nabadzību 16 ES dalībvalstīs, un tas galvenokārt ir 

saistīts ar šo pabalstu nepietiekamu līmeni. 
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minimālo ienākumu shēmu zemu izmantošanas līmeni. Minimālo ienākumu pabalstu 

apjomu nepietiekamības dēļ lielākā daļa to saņēmēju atradās zem nabadzības sliekšņa 

līmeņa. Iedzīvotāju negatīva aktivizēšana (darbā iekārtošanas pasākumi) un nosacītība, 

kas apdraud minimālo ienākumu pabalstu apjoma vai izplatības samazināšanu (ja netiks 

sasniegti stingri darba meklēšanas un piekļuves nosacījumi), arī ir aktuālas pieaugošās 

tendences. 

Iepriekš sniegtā analīze parāda šajā ziņojumā analizēto dalībvalstu veselības, sociālās 

aizsardzības un ienākumu garantēšanas sistēmu nodrošinājuma un pietiekamības 

īpašības un trūkumus pirms COVID-19 pandēmijas uzliesmojuma. Tāpat kā zemestrīce, 

kas atklāj lūzuma līniju, pandēmija atklāja un padziļināja strukturālās nevienlīdzības. Jau 

pastāvošās nevienlīdzības un strukturālās nepilnības nozīmēja to, ka COVID-19 vīrusa 

izplatīšanās un negatīvo sociālo seku lavīna ir nesamērīgi skārusi tos iedzīvotājus, kuri 

jau tāpat saskaras ar nabadzību vai tos, kuriem ir liels risks kļūt nabadzīgiem un sociāli 

neaizsargātiem. 

Aptaujas respondenti ir diezgan pozitīvi novērtējuši dalībvalstu valdību rīcību saistībā ar 

veselības aprūpi pandēmijas laikā. Tomēr pastāv arī kopīgas bažas par šīs rīcības 

negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, kuri jau saskaras ar nabadzību un sociālo neaizsargātību; 

tiem, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar citām iedzīvotāju grupām, kuras 

nedzīvo nabadzībā (ar izplatītām slimībām, invaliditāti, sliktu fiziskās un garīgās 

veselības stāvokli un zemu labklājības līmeni, parādsaistībām, uzkrājumu trūkumu, 

nestabilu nodarbinātību (vai bezdarbu), maza apjoma pabalstiem, kas ir galvenais 

mājsaimniecības ienākumu avots, kā arī nedrošu mājokli). 

Ir kļuvis acīmredzams arī ilgstošu ieguldījumu trūkums efektīvos un universālos 

veselības pakalpojumos ar labi apmaksātu personālu, kas ir labi sagatavots pandēmijām. 

Daudzās valstīs individuālo aizsardzības līdzekļu koordinēšana un iegāde bija ļoti 

problemātiska, kas noveda pie pārmērīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku (kā 

arī tiešās palīdzības darbinieku) pakļaušanas COVID-19 vīrusam, kā arī no tā izrietošiem 

nopietniem riskiem viņu dzīvībām. Medicīnisko procedūru atlikšana, ieskaitot būtisko 

operāciju veikšanu slimnīcās, kā arī dienas centru un terapeitisko pakalpojumu slēgšana 

cilvēkiem ar invaliditāti (ārstēšanā vai rehabilitācijā) arī turpmākajos mēnešos var radīt 

negatīvas sekas tā skarto cilvēku veselībai. 
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Attiecībā uz politikas pasākumu veikšanu attiecībā uz valsts minimālo ienākumu un 

sociālās aizsardzības sistēmām, lielākā daļa respondentu uzskatīja, ka šīs darbības ir 

bijušas "vidēji labas" vai "labas". Daudzās dalībvalstīs tika pieņemts līdzīgu pasākumu 

kopums: 

 ienākumu atbalsts (bezdarbnieka pabalsta termiņa pagarināšana, ienākumu 

atbalsts pagaidu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, ārkārtējais finansiālais 

atbalsts tiem darbiniekiem, kuriem bija jāpaliek mājās, lai rūpētos par saviem 

bērniem); 

 

 bezdarba pieauguma novēršana (atbrīvojums no sociālās apdrošināšanas 

iemaksām kā stimuls uzņēmumiem, lai tie varētu izvairīties no savas darbības 

apturēšanas, tāldarba veicināšana, īslaicīgas darba shēmas un atlaišanas 

aizliegums); 

 

 citi pasākumi: mājokļu jomas aizsardzība (hipotēku un īres maksājumu atlikšana, 

aizliegums attiecībā uz izlikšanu no mājokļa un komunālo pakalpojumu maksas 

samazināšana), pagaidu sociālie pasākumi (skolu ēdināšanas aizstāšana, datoru 

un platjoslas pieslēgumu izplatīšana skolēnu/studentu vidū, bezpajumtnieku 

pārvietošana starp dažādām iestādēm, finansējums NVO, lai veicinātu pārtikas 

izdalīšanu un ārkārtas palīdzību. 

 

Kaut arī šie pasākumi kopumā tika uzskatīti par labiem un savlaicīgiem, bažas rada tas, 

ka ar to nepietika, lai novērstu nabadzību, un ar šiem pasākumiem netika sasniegtas 

visvairāk atstumtās iedzīvotāju grupas. Bažas ir radījis arī šo pasākumu pagaidu raksturs. 

Iepriekš pastāvošie nabadzības un sociālās atstumtības dzīves apstākļi bija izšķirošais 

faktors, kas palielināja pandēmijas iedarbību un negatīvo ietekmi uz bezpajumtniekiem, 

kā arī uz daudziem imigrantiem un romiem, kuri dzīvoja apmetnēs vai nestandarta 

mājokļos, jo tā rezultātā šie cilvēki nespēja izvairīties no inficēšanās vai arī, saslimstot ar 

COVID-19, viņi nespēja atveseļoties izolācijā (karantīnā), neinficējot citus. 

 

Esošais strukturālais rasisms un nevienlīdzība darba tirgū, mājokļu jomā vai tādās 

iestādēs kā policija nozīmēja, ka dažas iedzīvotāju grupas (piem. tumšādainie cilvēki un 

etniskās minoritātes) pandēmijas rezultātā tika skartas vissmagāk. Daudzās dalībvalstīs 
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tika ziņots par rasistiski balstītajām personības pārbaudēm (rasistisku policijas pieeju) 

un policijas vardarbību (brutalitāti). Šo scenāriju ir papildinājusi arī rasistiska vardarbība 

un sarunas gan tiešsaistes, gan bezsaistes vidē. Bezdarbs, īstermiņa saglabāšanas 

shēmas un ienākumu atbalsta nepieejamība izraisīja finansiālas problēmas un trauksmi, 

kas var skart to cilvēku, kuri cieš no nabadzības un sociālās atstumtības, ģimenes dzīvi. 

Bērni no nabadzīgām ģimenēm, kuri paļāvās uz skolām, lai saņemtu atbalstu un 

ēdināšanu, arī tika nesamērīgi ietekmēti. 

 

Tika atklātas arī pastāvošas ētikas problēmas, jo ļoti daudzi no COVID-19 bojāgājušajiem 

ir bijuši sociālās aprūpes namu iemītnieki. Pašlaik tiek apšaubīta institucionalizācijas 

sistēma, kas gados vecākus cilvēkus uztur dzīvesvietās ar "specializētu aprūpi", atdalot 

viņus no viņu ģimenes vides, izturoties pret viņiem aizbildnieciskā veidā un kopumā 

pakļaujot viņus apšaubāmai pieejai attiecībā uz viņu cilvēktiesībām. 

 

Veselības krīze ir atklājusi arī to cilvēku izolētību un neaizsargātību, kuriem ir hroniskās 

slimības un garīgās veselības problēmas, invaliditāte un funkcionālā daudzveidība, jo 

pastāv pārāk maz sociālo pakalpojumu (dienestu), lai šos cilvēkus aizsargātu, kā arī 

formālās un neformālās aprūpes sistēmas nepilnības, kas bija jāpapildina ar plašiem 

NVO brīvprātīgo un speciālistu tīkliem. 

 

Pirms COVID-19 pandēmijas visās aptaujātajās dalībvalstīs (izņemot Norvēģiju) sievietes 

jau bija pakļautas lielākam nabadzības riskam nekā vīrieši. Pandēmijai bija milzīga 

ietekme uz dzimumu jomu, jo sievietes bija COVID-19 reakcijas tiešās palīdzības 

darbinieki. Sievietes bija arī pārāk plaši pārstāvētas būtiskajās un bieži vien zemu 

apmaksātajās profesijās slimnīcās, sociālās aprūpes namos un izglītības jomā, un tajā 

pašā laikā arī mājās viņām bija vislielākā darba slodze. Faktoru krustošanās ietekme ir 

īpaši acīmredzama - jo nabadzīgās sievietes, kas ir melnādainās vai pārstāv kādas 

etniskās minoritātes, no migrantu vai patvēruma meklētāju vides vai ar invaliditāti, ir 

pakļautas divkāršam vai pat trīskāršam nabadzības riskam un slogam. 

 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir parādījušas savu būtisko lomu cilvēku, kuri 

saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, atbalstīšanā, taču tās ir smagi skārusi 

COVID-19 krīze. Aptaujas respondenti ir paskaidrojuši, ka daudzas pilsoniskās 
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sabiedrības organizācijas bija spiestas apturēt savas plānotās aktivitātes; vēl dažām 

organizācijām bija problēmas ar savas darbības pārvietošanu un uzturēšanu tiešsaistē. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas šajā laikā ir piedzīvojušas: 

 

1) to finansējuma līmeņa samazināšanu sakarā ar finansējuma no ziedotājiem 

kavēšanos un atcelšanu, finansēšanas kampaņu atlikšanu, ieņēmumu zaudēšanu 

no sociālo uzņēmumu slēgšanas; 

 

2) izmaiņas pakalpojumu sniegšanas veidos: jo ir samazinājusies brīvprātīgo 

aktivitāte; mērķa grupu un ģimeņu, kurām ir vajadzīgi atbalsta pakalpojumi, 

izolācijas dēļ; programmu, apmācību, pasākumu un iekšējo darbību atcelšanas 

rezultātā; 

 

3) izmaiņas organizācijas darbībā sakarā ar darbinieku atlaišanu, sociālo darbinieku 

inficēšanos, speciālistu un brīvprātīgo emocionālām traumām un sliktu 

noskaņojumu un motivāciju, kā arī ar nespēju pabeigt un iesniegt nepieciešamos 

ziņojumus ierobežojošo apstākļu un valsts iestāžu slēgšanas dēļ. 

 

COVID-19 pandēmijas laikā tika gūtas svarīgas pozitīvas mācības. Daudzi aptaujas 

respondenti ir skaidri uzsvēruši, ka dalībvalstu valdībām steidzami vajadzētu investēt 

kvalitatīvos, vispārēji pieejamos, integrētos sabiedrības veselības un aprūpes 

pakalpojumos par pieņemamām cenām. Vēl viena kopīgā pozitīva pieredze bija 

pārvērtēšana attiecībā uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes darbinieku lomu, 

pilsoniskās sabiedrības pašorganizāciju milzīgo kapacitāti un sadarbību ar varas 

iestādēm, brīvprātīgā darba lomu, pārtikas un preču nozīmi, kā arī sociālo tuvumu tiem, 

kam ir nepieciešama palīdzība.  

 

Lielākā daļa no uzsvērtajām labām praksēm ir saistīta ar veselības aprūpes personālu ar 

godprātīgu attieksmi, kā arī pilsoniskās sabiedrības atbalsta dienestu un iniciatīvu ātru 

reorganizāciju, lai varētu nodrošināt pārtiku, aizsargājošas sejas maskas un higiēnas 

preču komplektus visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem. 
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Priekšlikumi dalībvalstu līmenī tika vērsti uz to neaizsargāto iedzīvotāju grupu, kuras ir 

negatīvi ietekmējusi COVID-19 pandēmija, tiesību un aizsardzības veicināšanu, kā arī uz 

ienākumu atbalsta shēmu apjoma palielināšanu, veidojot efektīvākas ilgtermiņa sociālās 

sistēmas un stratēģijas nabadzības un sociālās atstumtības (visās formās) apkarošanai. 

Aizsargāt cilvēkus no nabadzības nozīmē veikt pasākumus, lai nodrošinātu viņiem 

pieejamu mājokli un elektroenerģiju, kā arī parādu ētisku pārvaldību.  

 

Ilgtermiņā šie ieteikumi iet roku rokā ar sociālo un ekoloģisko pārveidošanu, piešķirot 

resursus, lai uzlabotu veselības aprūpi, sociālo aizsardzību un sociālos pakalpojumus 

mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem un tiem, kas dzīvo nabadzībā. Šajos priekšlikumos 

klātesoša ir arī nostāja pret taupības pasākumiem, savukārt Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

tiek uzskatīts par "bāku" un atskaites punktu, kas varētu palīdzēt nodrošināt labklājību 

un tiesības visiem iedzīvotājiem. 

 

ES līmenī ir svarīgi, lai īstermiņa atbalsts ilgtermiņā tiktu pārvērsts par labklājības valstu 

un kvalitatīvas nodarbinātības uzlabošanos - garantējot pietiekamus ienākumus 

(izmantojot sociālo aizsardzību / minimālos ienākumus un pienācīgu atalgojumu) un 

būtiskus pakalpojumus kā efektīvās integrētās ES nabadzības apkarošanas stratēģijas 

pīlārus.  

 

Tas būtu jānosaka saskaņotās visaptverošās stratēģijas pēc 2020. gada ietvaros, kas 

pamatojas uz sociālajām tiesībām un kas atbalsta taisnīgāku sociālās un ilgtspējīgās 

attīstības ekonomisko modeli saskaņā ar programmu 2030. gadam2, kuras pamatā ir 

Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Būtu jāpiešķir prioritāte virzībai uz vienlīdzību, taisnīgumu 

un demokrātiju - ES pamatvērtībām, kā arī sociālo tiesību īstenošanai, padarot 

nabadzības apkarošanu par priekšnoteikumu. 

 

Eiropas Savienībai ir jāizmanto šis brīdis, lai panāktu progresu ES obligāto tiesību jomā, 

piemēram, izmantojot pamatdirektīvu, kas garantē pietiekamu minimālo ienākumu 

visās ES valstīs, kā arī regulējumu attiecībā uz minimālo algu / iztikas minimumu. Ir ļoti 

svarīgi, lai cilvēki, kas saskaras ar nabadzību un neaizsargātību, gūtu labumu arī no 

                                                           
2 EAPN (2019): 2020. - 2030. gada programmas īstenošana cilvēku un planētas labā - EAPN 

priekšlikumi attiecībā uz Eiropas stratēģiju 2020. - 2030. gadam. 



11 
 

ekoloģiskās pārejas, kā arī ekonomikas atveseļošanās pēc COVID-19 pandēmijas, un 

nemaksātu par to (piemēram, ja tiks ieviesti taupības pasākumi deficītu atlīdzināšanai). 

 

Lai nodrošinātu, ka rekonstrukcijas fondi un jau piešķirto struktūrfondu atbilstība pilda 

savu sociālo misiju, ir nepieciešama maksimāla pārredzamība un uzraudzība. Lai to 

izdarītu, pašreizējais pilsoniskās sabiedrības organizāciju konsultatīvais statuss un 

nabadzībā dzīvojošo cilvēku iesaistīšana būtu jāpaaugstina līdz dialoga līmenim uz 

vienlīdzīgiem nosacījumiem ar citiem sociālajiem dalībniekiem. Tagad ir pienācis laiks 

pārmaiņām. Ir būtiski no jauna uzcelt Eiropu ar uz tiesībām balstītu, sociālo sirdi. 
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1) IEVADS 

COVID-19 pandēmija ir pakļāvusi Eiropas labklājības valstis ārkārtējam spiedienam, 

apdraudot cilvēku veselību, dzīvību un iztiku. Tomēr ne visi iedzīvotāji ir piedzīvojuši šo 

krīzi vienādā veidā.  

Sociālās jomas organizācijas apzinās konkrētos faktorus, kas negatīvi ietekmē cilvēkus 

nabadzības un sociālās neaizsargātības situācijās. Šīm organizācijām  ir praktiskā 

pieredze attiecībā uz pandēmijas konkrēto ietekmi uz cilvēku, kuri piedzīvo nabadzību 

un neaizsargātību, ekonomiskajiem, sociālajiem, veselības un labklājības apstākļiem. 

Daži no šiem faktoriem ir: invaliditāte, veselības problēmas, materiālā nenodrošinātība, 

piespiedu (nebrīvprātīgā) vientulība, bezpajumtniecība, migrantu izcelsme, ģimene, 

kurā ir tikai viens no vecākiem, utt. 

Valdību pieņemtie pasākumi (piemēram, pašizolācija mājās (karantīna) vai sociālā 

distancēšanās, atlaišana no darba un obligātā atvaļināšana) ir ietekmējuši šīs cilvēku 

grupas, kurām trūkst finansiālo līdzekļu un kuras dzīvo nestabilos un nedrošos 

apstākļos. Tiek prognozēts, ka veselības krīzei sekos liela ekonomikas lejupslīde ar 

masveida darbavietu un ienākumu zaudēšanu.  

Valdības pieņems lēmumus par to, kā samazināt savas valsts parādu un valsts budžeta 

deficītu gan vietējā, gan reģionālā un valsts līmenī. Ja sociālo tiesību perspektīva netiks 

īstenota, šīs korekcijas varētu izraisīt aizvien lielāku nabadzību un nevienlīdzību. Eiropas 

Savienības loma šajā procesā ir un paliks galvenā: tas var būt izšķirošs krustpunkts 

attiecībā uz iedzīvotāju uzticību Eiropas Savienības iestādēm, kā arī pārbaude attiecībā 

uz nepieciešamību pēc sociālāka un ilgtspējīgāka modeļa. 

EAPN - vienīgajam Eiropas mēroga neatkarīgo nabadzības apkarošanas tīklu un 

organizāciju tīklam, ko veido cilvēki, kuri saskaras ar nabadzību, un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas, kas darbojas visās ES dalībvalstīs, Eiropas brīvās tirdzniecības 

asociācijas (EFTA) valstīs un kandidātvalstīs, - ir svarīga loma šajā COVID-19 krīzē, jo 

EAPN  var sniegt padziļinātu pašreizējās situācijas analīzi un piedāvāt konkrētus 
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ieteikumus Eiropas līmeņa un dalībvalstu iestādēm, lai iekļautu visus iedzīvotājus, it 

īpaši cilvēkus, kuri saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību.3  

Ņemot vērā COVID-19 krīzi, viens no steidzamākajiem jautājumiem, par kuru būtu jāveic 

izpēte, ir tas, cik lielā mērā un kādos veidos sociālā nevienlīdzība un sociālās aizsardzības 

sistēmas mijiedarbojās ar COVID-19  vīrusa izplatību Eiropas valstīs un tas, vai un kā 

pandēmija un tās ekonomiskās sekas nākotnē ietekmēs Eiropas sabiedrību. 

 

1.1. Mērķi 

Šī ziņojuma mērķi ir sekojoši: 

 

1) Novērtēt COVID-19 krīzes ietekmi uz nabadzīgākajām un neaizsargātākajām 

iedzīvotāju grupām, ieskaitot arī ES līmeņa un dalībvalstu valdību politiskās 

atbildes tajās Eiropas valstīs, kurās ir EAPN tīkla dalībnieces. 

 

2) Iekļaut šajā ziņojumā arī to cilvēku, kuri saskaras ar nabadzību, pieredzi un 

liecības. 

 

3) Sniegt ieteikumus dalībvalstu un ES līmenī. 

 

1.2. Metodoloģija 

Metodoloģiskā pētījuma pieeja ir bijusi kvalitatīvā, izmantojot šādus instrumentus: 

 

1) 23. aprīlī - EAPN tīkla dalībnieku viedokļu apmaiņas sanāksme par tematu 

"COVID-19 un politiskās reakcijas: kāda ir bijusi to ietekme uz nabadzību un 

sociālo atstumtību?", lai noteiktu un apspriestu COVID-19 pandēmijas ietekmi uz 

neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kā arī lai novērtētu ES dalībvalstu veiktus 

politikas pasākumus un lai analizētu politikas jomas ieteikumus dalībvalstu un ES 

līmenī. 

 

                                                           
3 2020. gada martā EAPN tīkls nekavējoties reaģēja uz COVID-19 epidēmijas izplatību, 

publicējot savu sākotnēju paziņojumu, atklātu vēstuli ES iestādēm, pēc tam - kampaņas vēstuli 

Eirokomisāram Šmitam, lūdzot steidzami atbalstīt 25 Eiropas Parlamenta deputātu un citu 

ieinteresēto personu parakstītu Pamatdirektīvu par minimālajiem ienākumiem. 
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2) Aptaujas anketa ar 26 jautājumiem (no kuriem lielākā daļa ir bijuši atvērtie 

jautājumi). Šīs anketas mērķis ir bijis: apkopot būtiskākus datus un informāciju 

no katras dalībvalsts. Uz šo aptaujas anketu atbildes ir snieguši 25 EAPN 

nacionālie tīkli. 

 

3) Īpaša anketa ar 11 atvērtiem jautājumiem bija paredzēta EAPN tīklam 

piederošajām Eiropas organizācijām, un to ir aizpildījuši trīs dalībnieki - 

Starptautiskā sociālo darbinieku federācija, SMES - Garīgā veselība Eiropā un 

AGE Eiropas platforma. 

 

4) Ir notikušas īsas intervijas ar cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību, lai uzzinātu 

par viņu situāciju COVID-19 pandēmijas laikā, viņu perspektīvu un 

priekšlikumiem. Tika iegūtas kopā 27 liecības no cilvēkiem, kuri saskaras ar 

nabadzību, no 23 valstīm. 

 

Šī ziņojuma izstrāde tika pabeigta, izmantojot dokumentu izpēti. EAPN tīkla mājaslapā ir 

atrodams arī šī ziņojuma 2. pielikums, kurā tiek sniegtas detalizētas dalībvalstu reakcijas 

(atbildes) visās jomās. 
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2) VESELĪBAS APRŪPES, SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS UN MINIMĀLO 

IENĀKUMU SISTĒMU STĀVOKLIS PIRMS COVID-19 PANDĒMIJAS 

Šajā sadaļā ir parādīti šajā pētījumā analizēto dalībvalstu veselības, sociālās aizsardzības 

un ienākumu garantēšanas sistēmu nodrošinājuma (pārklājuma) īpašības un trūkumi4, 

kas ir saasinājuši COVID-19 vīrusa izplatīšanos un negatīvo sociālo seku lavīnu uz tiem 

iedzīvotājiem, kuri jau pirms pandēmijas dzīvoja nabadzībā vai kuri bija pakļauti lielam 

nabadzības riskam.5 Te ir atsauces uz dalībvalstu situāciju pirms COVID-19 pandēmijas. 

 

2.1. Veselības aprūpes sistēmas 

ES valstīm būtu jāuzņemas galvenā atbildība par veselības aprūpes pakalpojumu un 

medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu. Tāpēc ES līmeņa veselības 

aizsardzības politika kalpo, lai papildinātu dalībvalstu politiku un nodrošinātu veselības 

aizsardzību visu ES dalībvalstu politikās.6 

Pastāv divi vispārējie veselības aprūpes nodrošināšanas modeļi. Pirmais modelis ietver 

valstis ar Nacionālo veselības sistēmu, kuru galvenokārt finansē no nodokļiem un kura ir 

                                                           
4 Runājot par budžeta līdzekļu piešķiršanu, starp dalībvalstīm ir novērojamas pārsteidzošas 

atšķirības, runājot par sociālās aizsardzības, veselības un mājokļu jomas izdevumiem 

(attiecībā pret šo valstu IKP (sk. šī dokumenta 1. pielikuma 1. tabulu). 
 
5 COVID-19 pandēmija ir parādījusi cilvēku un finanšu izmaksas, ko rada nepietiekamas 

investīcijas veselības profilakses pakalpojumos neaizsargāto iedzīvotāju grupu vidū Eiropā. 

Šos iedzīvotājus neproporcionāli stipri ietekmē nevienlīdzīga piekļuve veselības aprūpes un 

profilakses pakalpojumiem un slikti mājokļu jomas (sadzīves), dzīves un darba apstākļi, kā 

rezultātā viņu sliktais veselības stāvoklis ir izraisījis aizvien lielāku pandēmijas ietekmi uz 

veselības un ekonomikas jomu. 
 
6 ES politikas un rīcības sabiedrības veselības jomā mērķis ir aizsargāt un uzlabot ES 

iedzīvotāju veselību, atbalstīt veselības infrastruktūras modernizāciju un uzlabot Eiropas 

veselības sistēmu efektivitāti. Stratēģiskus veselības jomas jautājumus dalībvalstu valsts 

iestāžu un Eiropas Komisijas pārstāvji apspriež augsta līmeņa darba grupā sabiedrības 

veselības jomā. ES iestādes, valstis, reģionālās un vietējās varas iestādes un citas interešu 

grupas sniedz ieguldījumu ES veselības stratēģijas īstenošanā. Dati un informācija par 

veselības aprūpes sistēmu modeļiem un īpašībām ES-28 valstīs nāk no dažādiem 

dokumentiem, kurus ir sagatavojusi Eiropas Komisija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācija - ESAO un PVO Eiropas veselības novērošanas centrs. 
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vispārēji pieejama. Šajā modelī veselības aprūpes pamatā ir ģimenes ārsts, kurš kontrolē 

pacientu nosūtīšanu pie speciālistiem un ir atbildīgs par pacientu sarakstu. Šādas 

Nacionālās veselības sistēmas kontrolē un pārvalda valdība. Sabiedriskie veselības jomas 

pakalpojumi pastāv līdzās privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, taču 

tie veido salīdzinoši nelielu daļu no veselības aprūpes sistēmas. Pēdējos gados tika 

ieviesti arī pacientu līdzmaksājumi. 

Otrais modelis pastāv valstīs, kurās ir Sociālās drošības sistēmas, kas tiek finansētas no 

obligātajām iemaksām, kuras maksā darba devēji un darba ņēmēji, vai arī no nodokļiem. 

Finansiālie līdzekļi tiek novirzīti uz "fondiem" vai "veselības apdrošināšanu", ko regulē 

likums. No šiem "fondiem" vai veselības apdrošināšanas tiek nolīgtas slimnīcas, ģimenes 

ārsti utt., lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir apdrošināti ar līgumiem, 

kuru pamatā ir budžets, vai ar avansa maksājumu ar aktu. Pastāv arī kompensāciju 

sistēmas un dažreiz - pacientu līdzmaksājumi (sk. 1. pielikuma 2. tabulu). 

Visi valsts ieguldījumi veselības aprūpē attiecībā pret konkrētās valsts IKP uzrāda lielas 

atšķirības starp šajā pētījumā analizētajām dalībvalstīm - 11 valstīs šis rādītājs ir zem ES 

vidējā līmeņa un 11 valstīs - virs tā. Tās valstis, kurās ir Nacionālās veselības sistēmas, 

veselības aprūpes jomā iegulda lielāku daļu (%) no sava IKP. Gluži pretēji, tās valstis, 

kurās ir uz nodokļiem balstīta veselības aprūpes sistēma, iegulda veselības aprūpes jomā 

mazāk - zem ES vidējā līmeņa (%), izņemot Apvienoto Karalisti (lai gan izdevumi 

veselības aprūpes jomā ne vienmēr korelē ar iedzīvotāju ieguvumiem no tiem – t.i., ja 

pakalpojumu sniegšanā ir iesaistītas privātas iestādes, privatizētā liela daļa līdzekļu 

nonāk apdrošināšanas sabiedrību vai slimnīcu peļņā). Pēdējās ekonomiskās krīzes laikā 

vairākās ES valstīs (piemēram, Portugālē, Spānijā, Lielbritānijā un Grieķijā) valsts 

izdevumi veselībai samazinājās. Šis ilgstošais pietiekamo ieguldījumu trūkums ir 

apdraudējis spēju novērst nevienlīdzību veselības jomā un mainīt veidus, kā veselības 

aprūpes sistēmas tiek galā ar demogrāfiskām izmaiņām (piemēram, ar iedzīvotāju 

novecošanu un pandēmijas satricinājumiem). 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) sociālo rezultātu apkopojumā “Izdevumi par 

veselības aprūpi no personīgajiem līdzekļiem - tiešās pacientu iemaksas” (% no 

kopējiem pašreizējiem veselības aprūpes izdevumiem)  tiek parādīts mājsaimniecību 

atšķirīgais izdevumu līmenis veselības aprūpes saņemšanai. Tā, Grieķijā, Lietuvā, 
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Portugālē, Spānijā, Itālijā un Somijā mājsaimniecībām jāmaksā no 34,75% (Grieķijā) līdz 

20,23% (Somijā) no valsts kopējiem veselības aprūpes izdevumiem. Savukārt, Francijā, 

Horvātijā, Nīderlandē, Īrijā, Slovēnijā un Vācijā šis īpatsvars svārstās no 9,38% līdz 

12,50% - šajās valstīs mājsaimniecībām ir jāiegulda daudz mazāk līdzekļu, lai saņemtu 

veselības aprūpes pakalpojumus (sk. 1. pielikuma 1. karti un 3. tabulu). 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra rādītājs “Pašu respondentu uzrādītā neapmierināta 

vajadzība pēc medicīniskās pārbaudes un aprūpes” nosaka to iedzīvotāju īpatsvaru (kuri 

ir vecāki par 16 gadiem), kuri ziņo par neapmierinātām medicīniskās aprūpes 

vajadzībām saistībā ar vienu no šiem iemesliem: “Finansiālie iemesli”, “Pacientu 

gaidīšanas saraksti (rindas pie ārsta)” un “Veselības aprūpes pakalpojumi fiziski atrodas 

pārāk tālu” (visas šīs trīs kategorijas tiek kumulētas). Šīs pašu respondentu uzrādītās 

neapmierinātās vajadzības attiecas uz pašu iedzīvotāju novērtējumu par to, vai 

viņam/viņai bija nepieciešama medicīniska pārbaude vai ārstēšana (izņemot 

zobārstniecības pakalpojumus), bet tā netika saņemta vai arī netika meklēta. Labākie 

rādītāji šajā jomā ir Austrijā, Vācijā, Spānijā, Nīderlandē un Čehijā, kur šis īpatsvars 

svārstās no 0,1% (Austrijā) līdz 0,3% (Čehijā). Savukārt, sliktākie rādītāji šajā jomā ir 

Grieķijā, Serbijā, Somijā, Lielbritānijā un Polijā, kur šis īpatsvars svārstās no 4,2% (Polijā) 

līdz 8,8% (Grieķijā) (sk. 1. pielikuma 4. tabulu). 

Svarīgs veselības stāvokļa demogrāfiskais rādītājs ir paredzamais dzīves ilgums, kas ES-

28 valstīs vidēji ir 80,9 gadi. Šis pētījums rāda, ka Lietuvā (74,7), Ungārijā (76) un 

Horvātijā (77,9) paredzamais dzīves ilgums ir viszemākais, savukārt Spānijā (83,3), Itālijā 

(83,2) un Islandē (82,9) - visaugstākais. Vidējais paredzamais dzīves ilgums ES-28 valstīs 

sievietēm (83,6) ir augstāks, nekā vīriešiem (78,1 gadi) (skat. 1. pielikuma 2. tabulu). 

Saskaņā ar informāciju par apsekotajām valstīm, gandrīz 90% nacionālo EAPN tīklu ir 

paziņojuši, ka viņu veselības aprūpes sistēma ir bijusi "problemātiska noteiktām 

iedzīvotāju grupām vai valsts reģioniem" (Austrija, Beļģija, Čehija, Somija, Francija, 

Vācija, Grieķija, Islande, Itālija, Lietuva, Norvēģija, Portugāle, Slovēnija, Spānija un 

Lielbritānija) vai ir bijusi "problemātiska kopumā" (Ungārija, Īrija, Polija un Serbija). Tikai 

Horvātija, Dānija un Nīderlande ir uzskatījušas, ka viņu veselības aprūpes sistēmas 

darbojās labi. Pirms COVID-19 pandēmijas, šīs bija paziņotās problēmas, ar kurām 
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saskaras veselības aprūpes sistēmas, tostarp arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, 

kuras netika iekļautas vai saskaras ar konkrētām grūtībām. 

Nepietiekami ieguldījumi veselības aprūpes nodrošināšanā rada strukturālu trūkumu 

attiecībā uz apmācītu medicīnisko personālu, kā arī medicīniskām iekārtām un 

aprīkojumu, kas pārvēršas par grūtībām un pacientu gaidīšanas sarakstiem uz 

specializētajiem medicīnas pakalpojumiem. Tā, Ungārijā valsts veselības aprūpes 

sistēma ir ar lielām nepilnībām (korumpēta), un arī tās pakalpojumus pacienti nevar 

saņemt par brīvu.7 Ārstu un medmāsu trūkums ir vēl viena milzīga problēma. Ārstu 

vidējais vecums ir ļoti augsts; no 3200 pašvaldībām 400 pašvaldībām un komūnām 

trūkst viegli pieejamo ģimenes ārstu. Lai piekļūtu veselības aprūpes pakalpojumiem, 

daudziem cilvēkiem ir jāpārvar lieli attālumi, savukārt sabiedriskais transports ir dārgs 

un arī nav pieejams visur. Dažās pilsētās apstākļi slimnīcās ir ļoti slikti. Grieķija arī ziņo 

par medicīniskā personāla un zāļu trūkumu (lielā mērā ilgstošo taupības pasākumu dēļ). 

Savukārt Islandē ir ilgs pacientu gaidīšanas laiks uz pierakstu pie ārsta-speciālista. 

Turklāt, neatliekamās palīdzības dienesti Reikjavīkā neatbilst standartiem. Cilvēkiem ar 

alkohola un narkotiku atkarību ir ilgi jāgaida, lai iekļūtu detoksikācijas un rehabilitācijas 

programmās. 

Itālijā un dažos Spānijas un Polijas reģionos cilvēki saskaras ar ilgu gaidīšanas laiku pirms 

operācijas vai nosūtīšanas, ja vien viņi neizlemj šīs procedūras veikšanai izvēlēties kādu 

privātu klīniku. Šajās valstīs pastāv arī tādas nopietnas problēmas kā, piemēram, 

medicīnas personāla trūkums, pārāk garas darba stundas un zemas algas. Savukārt 

Portugālē medicīniskās aprūpes pakalpojumu jomā ir novērotas problēmas dažu 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā (piemēram, dermatoloģijā, oftalmoloģijā un 

stomatoloģijā) speciālistu trūkuma dēļ noteiktās medicīnas jomās vai ģeogrāfiskos 

apgabalos. Katra ceturtā slimnīcas konsultācija notiek pēc maksimālā paredzētā  

                                                           
7 “Ārstu-baronu" vara Ungārijā ir ļoti liela, un viņu interesēs ir uzturēt šo pašreizējo, kaitīgo 

veselības aprūpes sistēmu. Viņu politiskā ietekme ir viegli atpazīstama. Ungārijas veselības 

ministrs, kurš pēc profesijas ir ārsts, acīmredzot ir ļoti vājš valdības elements, kā arī šīs vecās 

struktūras pārstāvis. Ungārijas lēmumu pieņēmēji vienmēr atliek veselības jomas reformas. 

Šajā valstī ir pārāk daudz slimnīcu, bet ir nepietiekami daudz mazāku veselības jomas iestāžu 

un ģimenes ārstu. Veselības aprūpes sistēma Ungārijā ir ļoti korumpēta, attiecīgie lēmumu 

pieņēmēji ļaunprātīgi izmanto ES atbalstu.” (Ungārijas respondenta skaidrojums.) 
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gaidīšanas laika; vidēji, pacienta gaidīšanas laiks pirms pirmās slimnīcas konsultācijas ir 

120 dienas; arī 15% no visām operācijām tiek veiktas pēc noteiktā termiņa beigām; 

vidējais operācijas gaidīšanas laiks ir 100 dienas. Pieprasījums pēc slimnīcu neatliekamās 

palīdzības turpina pieaugt; Portugālē vairāk nekā 800 000 cilvēku nav pieejams ģimenes 

ārsts.8 Veselības aprūpes darbinieku novecošanu nekompensē jauno speciālistu 

apmācības. Slovēnijā veselības aprūpes sistēma ir pārslogota ārstu trūkuma un iestāžu 

priekš speciālistiem trūkuma dēļ.  

Apvienotajā Karalistē veselības aprūpei netiek piešķirts pietiekams finansējums, kas 

nozīmē, ka piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem tiek efektīvi normēta 

(ierobežota). Primārās aprūpes speciālistiem (ģimenes ārstiem un saistītajam veselības 

aprūpes personālam) viņu praksē ir pārāk liels pacientu skaits (salīdzinot ar citām 

pārtikušajām valstīm), līdz ar to Apvienotajā Karalistē pacientu gaidīšanas laiks, lai 

apmeklētu savu ģimenes ārstu, var ilgt līdz pat divām nedēļām, savukārt konsultācija pie 

ārsta šajā valstī parasti ilgst ap astoņām minūtēm un tās laikā tiek apspriesta tikai viena 

veselības problēma. Gados vecāki cilvēki, citi cilvēki ar blakusslimībām, kā arī tie, kuriem 

ir saskarsmes grūtības, visvairāk cieš no šīm īsajām konsultācijām. Pastāv gari gaidīšanas 

saraksti uz aprūpi slimnīcā (tostarp arī uz operācijām); Apvienotās Karalistes valdība 

nesen atteicās no gaidīšanas sarakstu garuma (laika) mērķiem, jo atkal un atkal 

nespējusi tos sasniegt. 

Garīgās veselības pakalpojumi lielākajā daļā dalībvalstu nav pietiekami attīstīti. 

Apvienotajā Karalistē bērnu un pieaugušo garīgās veselības pakalpojumi  ir bijusi tā 

joma, kura tika vismazāk finansēta (neskatoties uz cilvēku izteiktām vajadzībām pēc 

šiem pakalpojumiem) un kura jau pirms COVID-19 pandēmijas ir bijusi kritiskā stāvoklī. 

Dažreiz bērni saņēma garīgās veselības pakalpojumus pie pieaugušo ārstiem un 

pieaugušo aprūpes iestādēs, pat gadījumos, kad viņi varēja piekļūt šiem pakalpojumiem. 

Ārstēšanas gaidīšanas laiks 2017.- 2018. gadā bija ilgāks par četriem mēnešiem vairāk 

nekā pusei no kopskaitā 11 482 bērniem, kuriem bija nepieciešama ārstēšana, savukārt 

                                                           
8 Arnaut, António; Semedo, João (2017), Saglabājiet SNS - Jauns pamatlikums, lai aizstāvētu 

demokrātiju, Porto, Porto Editora, 2017. gada oktobris. 
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500 bērni gaidīja ārstēšanu vairāk nekā gadu. Narkotiku un alkohola atkarības 

ārstēšanas finansējums arī ir bijis nepietiekams.9 

Nabadzīgākos valsts reģionos, kā arī lauku un attālos reģionos medicīnas iestāžu, 

medicīniskā aprīkojuma un medicīniskā personāla ziņā ir mazāks nodrošinājums nekā 

pilsētās. Slimnīcās, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Čehijas 

attālos reģionos, ir sarežģīta finansiālā situācija, tostarp zemāks atalgojums veselības 

aprūpes speciālistiem un ārstiem un sliktāks tehniskais aprīkojums. Tas nozīmē sliktākās 

kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, it īpaši uz administratīvo reģionu 

(novadu, apgabalu utt.) robežas, kā arī pierobežas apgabalos ar citām valstīm. Somijā 

pašvaldības ir atbildīgas par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu – vai nu to 

nodrošinot pašām pašvaldībām, vai arī sadarbībā ar citām pašvaldībām, vai nu 

iegādājoties veselības aprūpes pakalpojumus no privātiem uzņēmumiem vai no 

organizācijām. Tas nozīmē, ka pastāv reģionālas atšķirības attiecībā uz veselības aprūpes 

pieejamību. Norvēģijas lauku reģionos daudziem trūcīgajiem iedzīvotājiem augsto 

transporta izmaksu dēļ ir grūti nokļūt pie ārsta vai aizbraukt uz slimnīcu. Barjera, ko rada 

ļoti lielas tiešās pacientu iemaksas dažos gadījumos ir izraisījusi ievērojamu cilvēku 

veselības pasliktināšanos, sliktākajos gadījumos tā ir novedusi pat līdz nāvei.  

Ungārijā ir lielas ģeogrāfiskās atšķirības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, 

atpaliekot dažiem reģioniem un apakšreģioniem, kur lielāks cilvēku īpatsvars saskaras ar 

nabadzību un sociālo atstumtību. Islandē mazāko pilsētu vai nomaļo vietu iedzīvotājiem 

bieži vien ir grūti piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem. Daudziem šādiem 

iedzīvotājiem ir jālido uz galvaspilsētu vai ir jābrauc uz tuvāko pilsētu, kurā ir slimnīca 

vai klīnika. 

Vēl viena problēma ir ģimenes ārstu trūkums: dažos reģionos pacientiem ir jāpaļaujas uz 

atvērtajām klīnikām vai ceļojošajiem ģimenes ārstiem, un tādos gadījumos trūkst 

konsekvences, jo katru nākamo reizi pacientu var ārstēt kāds cits ārsts. Serbijā teorētiski 

valsts veselības aprūpes apdrošināšana ir pieejama daudzām iedzīvotāju grupām (arī 

                                                           
9 GOV. Valsts veselības dienesta apstiprinātas tiesības Apvienotajā Karalistē (2020): migrantu 

veselības ceļvedis, atjaunināts 2020. gada 27. aprīlī, pieejams te: 
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dažādām neaizsargātām iedzīvotāju grupām), taču praksē pastāv lielas problēmas ar 

veselības aprūpes pieejamību vairāku iemeslu dēļ:  

 trūkst medicīniskā personāla (un it īpaši noteiktu specializāciju ārstu) ārstu 

emigrācijas dēļ, ko valsts daļēji ir atbalstījusi (piemēram, ar īpašiem līgumiem 

starp Serbiju un Vāciju); 

 

 ģeogrāfiskais sadalījums nebūt nav optimāls, piekļuve veselības aprūpes 

pakalpojumiem ir apgrūtināta lauku iedzīvotājiem un tiem, kas dzīvo attālos 

reģionos; 

 

 Serbijā ir ilgs gaidīšanas laiks uz noteiktiem diagnostiskajiem izmeklējumiem, it 

īpaši gadījumos, kad ir nepieciešams kāds sarežģītāks medicīniskais aprīkojums 

(piemēram, magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRA) skeneri), kā arī uz 

operācijām utt. 

 

Slovēnijā piekļuve ārstiem-speciālistiem (piemēram, pediatriem un pediatriem-

psihiatriem)  dažos valsts reģionos un lauku apvidos ir ierobežota. Itālijā un Spānijā starp 

dienvidu un ziemeļu reģioniem pastāv lielas reģionālas atšķirības attiecībā uz 

medicīniskās aprūpes pakalpojumiem. Investīciju ilgstoša samazinājuma nelabvēlīgā 

ietekme ir skārusi gan veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, gan arī to 

nodrošinājumu.10 

 

Spānijā pēdējos gados reģionālās valdības taupības pasākumus ir piemērojušas četrās 

jomās:  

1) slimību un pandēmijas seku novēršanai paredzētās kapacitātes un aprīkojuma  

samazināšana (aizsargaprīkojuma un aizsardzības līdzekļu krājumu samazināšana, 

medicīnas personāla apmācību ierobežošana, veselības aprūpes profilaktiskās 

izglītības un sensibilizācijas centru slēgšana, kā arī pētniecībai un slimību profilaksei 

veltīto medicīnas iestāžu likvidēšana); 

                                                           
10

 Vairāk informācijas arī EAPN 2017. gada brošūrā “Nodrošināsim visiem iedzīvotājiem 

pieņemamus, pienācīgus mājokļus un kvalitatīvu sabiedrības veselības pakalpojumu 

pieejamību”, kas pieejama šeit: https://www.eapn.eu/nobody-left-behind-eapn-booklet-on-

services 

https://www.eapn.eu/nobody-left-behind-eapn-booklet-on-services
https://www.eapn.eu/nobody-left-behind-eapn-booklet-on-services
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2) medicīnas personāla (tostarp medmāsu, ārsta palīgu un ārstu) nodarbinātības 

nosacījumu (apstākļu) pasliktināšanās; šie sliktie darba apstākļi un nepietiekami 

apmaksāts darbs (piemēram, darbs pēc pieprasījuma, vienas dienas darba līgumi 

utt.) nozīmē, ka daudzi medicīnas jomas darbinieki bija spiesti migrēt uz citām ES 

dalībvalstīm, piemēram, uz Apvienoto Karalisti vai Ziemeļvalstīm; 

 

3) nepietiekamas investīcijas pētniecības un attīstības jomā; 

 

4) ārkārtīgi zems garīgās veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumu 

nodrošinājums ar sabiedrības veselības aprūpes sistēmas līdzekļiem. 

 

Šie faktori ir izraisījuši garus pacientu gaidīšanas sarakstus (rindas), lai piekļūtu 

specializētiem veselības aprūpes pakalpojumiem un ķirurģiskām procedūrām, un šo 

situāciju arvien pasliktina milzīgas reģionālās atšķirības starp Spānijas reģioniem. Gan 

koordinācija starp dažādiem autonomiem apgabaliem, gan koordinācija starp tiem un 

valsts centrālo pārvaldi acīmredzami ir bijusi nepietiekama un nevienmērīga. 

 

Veselības aprūpes pakalpojumu “efektivitāte” kā integrētais galvenais mērķis tiek 

izmantota kā nabadzīgo un neaizsargāto iedzīvotāju izslēgšanas veids. Tā, Beļģijā 

papildus finansiālajiem, pieejamības un mobilitātes šķēršļiem, cilvēki, kuri saskaras ar 

nabadzību, norāda arī uz problēmām, kas ir saistītas ar arvien pieaugošo "tiekšanos pēc 

lielākas efektivitātes" slimnīcās. No pacientiem sagaida, lai tie būtu pašpietiekamāki, 

tādējādi medicīniskais personāls velta mazāk laika, lai kaut-ko izskaidrotu pacientiem, 

viņus informētu un būtu viņiem līdzās. 

 

Iedzīvotāju grupām ar zemiem ienākumiem ir vairāk neapmierinātu medicīniskās 

aprūpes vajadzību nekā pārējiem iedzīvotājiem. Tas ir Beļģijas gadījums. Uz papīra 

Beļģijas veselības aprūpes sistēma ir diezgan pieejama, jo šajā valstī pastāv obligāta 

veselības apdrošināšana un īpaši pasākumi tieši šīm maznodrošinātām iedzīvotāju 

grupām (tika palielināta medicīnisko izmaksu atlīdzināšana, tika ievests maksimālais 

medicīniskā rēķina apjoms).  

 

Aplūkojot rādītāju, kas parāda neapmierināto vajadzību pēc medicīniskās aprūpes 

pakalpojumiem iedzīvotāju grupās ar dažādu ienākumu līmeni, ir skaidri redzamas lielas 
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atšķirības šo grupu starpā: iedzīvotāju grupā ar viszemākajiem ienākumiem 6,4% 

respondentu ir ziņojuši, ka viņi nav saņēmuši medicīnisko palīdzību, kaut arī viņiem tā 

bija nepieciešama; savukārt iedzīvotāju grupā ar visaugstākajiem ienākumiem šādu 

respondentu īpatsvars ir tuvu nullei. 

 

Runājot par zobārstniecības pakalpojumu saņemšanu, šīs atšķirības ir vēl izteiktākas. 

Iedzīvotāju grupās ar viszemākajiem ienākumiem (kurās ietilpst arī tie iedzīvotāji, kuri 

nav ES dalībvalstu pilsoņi) šajā jomā pastāv vēl vairākas papildu problēmas: šie 

iedzīvotāji retāk apmeklē vēža skrīninga pārbaudes, retāk apmeklē zobārstu, kā arī 

biežāk un vairāk lieto medikamentus.11 

 

Īrijā pašreizējā veselības aprūpes sistēma rada nevienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes  

pakalpojumiem un sliktāku veselības stāvokli tiem iedzīvotājiem, kuriem ir zemi 

ienākumi. Īrijā tautas skaitīšana par 2016. gadu parādīja, ka vīriešu dzīves ilgums valsts 

turīgākajos apgabalos ir bijis par 5 gadiem lielāks nekā vīriešiem no valsts 

vistrūcīgākajiem apgabaliem (savukārt sievietēm šī atšķirība ir bijusi 4,5 gadi). Arī dažas 

citas sabiedrības grupas saskaras ar papildu šķēršļiem, lai piekļūtu vienlīdzīgai veselības 

aprūpei (tostarp personas, kas piekopj nomadu dzīvesveidu (klejotāji), romi, 

viesstrādnieki bez dokumentiem, utt.) Šīs iedzīvotāju grupas cieš visvairāk arī no 

veselību noteicošajiem negatīvajiem sociālajiem faktoriem. Tā, vīriešu-klejotāju dzīves 

ilgums ir vidēji par 15 gadiem mazāks nekā vīriešiem kopumā, savukārt sieviešu-

klejotāju dzīves ilgums ir vidēji par 11,4 gadiem mazāks. 

 

Ar šķēršļiem veselības aprūpes jomā saskaras arī iedzīvotāji-analfabēti (lasīt un rakstīt 

nepratēji). Serbijā romu tautības iedzīvotāji ar īpaši lieliem šķēršļiem attiecībā uz 

piekļuvi veselības aprūpei saskaras romu tautības iedzīvotāji, kā arī neoficiāli 

nodarbinātās personas (kas veido gandrīz piekto daļu no visiem nodarbinātajiem 

iedzīvotājiem). Polijā pastāv uz apdrošināšanu balstīta veselības aprūpes sistēma, un uz 

tiem iedzīvotājiem, kuriem nav veselības apdrošināšanas, tiek piemērota procedūra, lai 

                                                           
11 Avots: “Sociālās situācijas un sociālās aizsardzības attīstības analīze Beļģijā”, Valsts Federālais 

dienests, Sociālā drošība 2019. gadā, pieejams vietnē: 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/en/publications/silc/silc-

analysis-social-situation-and-protection-belgium-2019-en.pdf 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/en/publications/silc/silc-analysis-social-situation-and-protection-belgium-2019-en.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/en/publications/silc/silc-analysis-social-situation-and-protection-belgium-2019-en.pdf
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noteiktu, vai viņiem būs jāmaksā par ārstēšanu. Slovēnijas iedzīvotājiem papildu 

veselības apdrošināšana ir nepieciešama, lai piekļūtu kvalitatīvai veselības aprūpei. 

Daudzi iedzīvotāji to nevar atļauties, tāpēc viņiem nav pilnīgas piekļuves veselības 

aprūpes pakalpojumiem (piemēram, labākajiem medikamentiem, medicīniskajam 

aprīkojumam, dažiem pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, utt.). Bērni nav 

patstāvīgi veselības apdrošināšanas īpašnieki, tāpēc viņi ir atkarīgi no savu vecāku 

veselības apdrošināšanas statusa (ja nevienam no vecākiem nav veselības 

apdrošināšanas, arī viņu bērni nevar saņemt medicīnisko palīdzību). 

 

Apvienotajā Karalistē veselības aprūpes pakalpojumi tiek finansēti no nodokļiem un 

nepieciešamības brīdī tie ir pieejami bez maksas. Tomēr reālitātē sanāk, ka „bezmaksas 

veselības aprūpe” ir diezgan šaura definīcija. Piemēram, ārstēšana pie oftalmologa un 

otorinolaringologa cilvēkiem ar zemiem ienākumiem tiek piedāvāta tikai balstoties uz 

līdzekļu pārbaudi (šie veselības aprūpes pakalpojumi ir atkarīgi no ienākumiem), un ar 

ierobežotu iespēju un palīglīdzekļu klāstu. Savukārt zobārstniecības pakalpojumi 

Apvienotajā Karalistē ir tik ļoti nepietiekami finansēti, ka profilaktiskā aprūpe un 

sarežģītas procedūras valsts veselības aprūpes sistēmas ietvaros nav pieejamas lielākajai 

daļai pieaugušo pacientu, un tāpat kā oftalmoloģijas pakalpojumi parasti tiek apmaksāti 

no pacienta līdzekļiem vai vispār nav pieejami. Tādējādi, Apvienotajā Karalistē cilvēkiem 

ar zemiem ienākumiem ir daudz grūtāk piekļūt pilnam veselības aprūpes pakalpojumu 

klāstam. 

 

Īrija Eiropas Savienības valstu vidū ir unikāla, jo tā nenodrošina vispārēju piekļuvi 

primārajai veselības aprūpei. Tas ir izraisījis divpakāpju veselības aprūpes sistēmas 

parādīšanos, kuras ietvaros tie iedzīvotāji, kuriem ir līdzekļi privātas veselības 

apdrošināšanas iegādei, iegūst ātru piekļuvi veselības diagnostikai un ārstēšanai (parasti 

privātās veselības aprūpes sistēmas ietvaros), savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri nevar 

atļauties privāto veselības apdrošināšanu, ir jāiztiek ar pārpildīto sabiedrības veselības 

aprūpes sistēmu, kurai nepietiek resursu (ārstu, medmāsu, utt.), kurā ir gari pacientu 

gaidīšanas saraksti (rindas), kā arī sliktāka un lēnāka piekļuve nepieciešamajai veselības 

aprūpei. Nacionālais tīkls EAPN Īrija ziņo par īpaši nepietiekamu finansējumu primārās 

veselības aprūpes un sociālās aprūpes jomā. 
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Migranti bez dokumentiem un patvēruma meklētāji arī nespēj piekļūt normālai 

veselības aprūpei. Austrijas gadījumā, neskatoties uz to, ka veselības aprūpes sistēma 

šajā valstī tiek vērtēta kā diezgan "iekļaujoša" (vispārējā veselības apdrošināšana 

Austrijā ir gandrīz visiem), aptuveni 100 000 iedzīvotāju (kas veido 1% no visiem 

Austrijas iedzīvotājiem) ir izslēgti no vispārējās veselības apdrošināšanas. Tiek mēģināts 

risināt šo problēmu, iesaistot šajā procesā sabiedriskās (sociālās) organizācijas, kurām 

daļēji izdodas izveidot brīvprātīgo, labi strādājošo pamatlīmeņa veselības aprūpi (kas ir 

pieejama, anonīma un bezmaksas).12
  

 

Austrijā šīs neiekļautās iedzīvotāju grupas ir: ārzemnieki ar zemiem ienākumiem bez 

likumīgas piekļuves veselības aprūpei un tādējādi bez veselības apdrošināšanas, tie, kuri 

nāk no citas kultūras vides (ar atšķirīgu attieksmi pret veselību, slimībām un ārstēšanu), 

kā arī tie, kuri tekoši nepārvalda vācu valodu. Dažreiz cilvēki zaudē darbu un 

nekavējoties nereģistrējas nodarbinātības dienestā vai nepiesakās uz sociālajiem 

pabalstiem (piemēram, bezpajumtnieki). Vēl viena atbilstoša grupa ir studenti no 

ārvalstīm, kuriem par veselības apdrošināšanu būtu jāmaksā no pašu līdzekļiem.13 

 

Apvienotajā Karalistē uz dažām migrantu grupām, kurām ir uzturēšanās atļauja, attiecas 

noteikums “Valsts līdzekļu izmantošana nav atļauta.” Ja vien viņiem nav pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas un viņi neuzturas šajā valstī pastāvīgi, šie migranti nevar piekļūt 

bezmaksas regulārai sekundārai (uz slimnīcām balstītajai) veselības aprūpei (no viņiem 

tiek iekasēta visa summa, kas ir jāapmaksā avansā; savukārt par steidzamu ārstēšanu 

samaksa tiek pieprasīta pēc ārstēšanas). Migranti var piekļūt primārajai aprūpei (uz 

kopienu balstītajai veselības aprūpei, piemēram, ģimenes ārstiem).  

 

Pastāv arī ikgadējā piemaksa veselības jomā, kā arī maksa par vīzu tiem migrantiem, 

kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Pašlaik šī summa ir 400 sterliņu mārciņas 

gadā katram pieaugušajam (šī summa ir zemāka studentiem un bērniem), no 2020. gada 

                                                           
12 Piemēram: www.amber-med.at/en , kuru vada organizācija “Diakonia”. 
 
13

 http://www.armutskonferenz.at/files/fuchs-ua_nicht_krankenversicherte_personen-2018.pdf 

http://www.amber-med.at/en
http://www.armutskonferenz.at/files/fuchs-ua_nicht_krankenversicherte_personen-2018.pdf
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oktobra šī summa pieaug līdz £624 gadā katram pieaugušajam un £470 - bērnam.14 Arī 

Itālijā, Spānijā, Grieķijā, Portugālē un Francijā migranti bez dokumentiem vai patvēruma 

meklētāji saskaras ar grūtībām attiecībā uz piekļuvi primārajai veselības aprūpei, kas 

noved pie neatliekamās palīdzības dienestu pārslodzes lielās un vidēji lielās pilsētās. 

Citas izplatītas problēmas šajā jomā ir valodas barjera un kultūras atšķirību ietekme uz 

veselības jautājumiem. 

 

Bezpajumtniekiem un dažiem sociālo pakalpojumu lietotājiem ir grūti piekļūt veselības 

aprūpei. Čehijā bezpajumtniekiem nav pieejami veselības aprūpes pakalpojumi 

(nepastāv tiesību akti attiecībā uz ielu medicīnu – tā tiek nodrošināta kā daļa no 

neregulārām / nesistēmiskām aktivitātēm, kuras ierosina nevalstiskie dienesti). Kopumā, 

visiem tiem iedzīvotājiem, kas saņem sociālo dienestu palīdzību, ir apgrūtināta piekļuve 

veselības aprūpei, jo veselības apdrošināšanas kompānijas parasti neatlīdzina 

izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, ko nodrošina sociālo pakalpojumu 

iestādes (ir iespējams nodrošināt pakalpojumus, kas ietilpst starp “sociālo aprūpi” un 

“veselības aprūpi”).  

 

Grieķija un Ungārija arī ziņoja par grūtībām piekļūt veselības aprūpei, ar kurām saskaras 

bērni no nabadzīgākajiem valsts reģioniem, bezpajumtnieki, romi, nabadzībā dzīvojošie 

gados vecākie cilvēki, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un invalīdi. 

 

Veselības aprūpe parasti neiekļauj sevī “sociālo” aprūpi. Apvienotajā Karalistē par 

aprūpi ir jāmaksā pieaugušajiem ar demenci, Alcheimera slimību un citām līdzīgām 

slimībām, kas bieži ir saistītas ar vecumu. Šīs slimības nav definētas kā tādas, kuru 

ārstēšanai ir nepieciešama veselības aprūpe, bet gan tikai “sociālā” aprūpe, savukārt 

vēža aprūpe (vēzis ir slimība, kas biežāk var skart gados jaunākus cilvēkus) 

nepieciešamības gadījumā ir bez maksas.  

 

Apvienotajā Karalistē sociālās aprūpes namos atrodas 411 000 cilvēku. Pēc labdarības 

organizācijas “Age United Kingdom” datiem, stacionārās aprūpes (t.i. sociālās aprūpes 

                                                           
14

 Par regulējumu attiecībā uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju vairāk informācijas lasiet šeit: 

https://www.gov.uk/guidance/indefinite-leave-to-remain-in-the-uk 

https://www.gov.uk/guidance/indefinite-leave-to-remain-in-the-uk
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ar izmitināšanu) izmaksas ir no £30 000 gadā.15 Tas ir tikai par izmitināšanu telpās, kurās 

nav pieejams aprūpes personāls (medmāsas). Tādā gadījumā darbinieki ir veselības 

aprūpes asistenti, kuri saņem minimālo algu vai nedaudz vairāk, puse no viņiem ir ar 

darba līgumu ar nenormētu darba laiku un nesaņem atvaļinājuma naudu vai slimības 

pabalstus. Savukārt stacionārā aprūpe ar aprūpes personāla (medmāsu) pieejamību 

(“pansionāti”) Apvienotajā Karalistē gadā izmaksā no £42 000. Šīs izmaksas atšķiras 

reģionāli: Apvienotās Karalistes ziemeļrietumos stacionārā aprūpe izmaksā vidēji £511 

nedēļā, savukārt Londonā tā ir visdārgākā - £741 nedēļā. Klienti paši maksā par savu 

aprūpi (vidēji pēdējos divus dzīves gadus), un galvenokārt to dara, pārdodot savu māju, 

viņi nesaņem nekādu valsts palīdzību, kamēr viņu uzkrājumu kopsumma nebūs mazāka 

par £23 250. Cilvēku, kuru aktīvu līmenis ir mazāks par šo skaitli, stacionāro aprūpi 

vismaz daļēji finansē vietējās pašvaldības, taču šo finansējumu ir arvien grūtāk saņemt. 

 

Pieaugušo sociālā aprūpe aizņem lielu daļu no varas iestāžu atlikušā budžeta pēc 

centrālās valdības dotāciju samazināšanas par 60% desmit taupības gadu laikā un 

vietējo pašvaldību ieņēmumu kopējā vidējā samazinājuma par 40% (vistrūcīgākajās 

pašvaldībās šis samazinājums pārsniedz 40%). Vietējās pašvaldības iepērk aprūpes 

pakalpojumus lielos apjomos un maksā mazāk par konkrētās aprūpes vietas vidējām 

izmaksām, un tādējādi šos pakalpojumus šķērssubsidē tie, kas maksā par tiem no 

saviem līdzekļiem. 

 

Vietējām pašvaldībām pirms dažiem gadiem bija jāpārdod savas daudzas pašvaldību 

aprūpes iestādes, un tagad lielākā daļa aprūpes iestāžu pieder privātajam sektoram. 

Dažas aprūpes iestādes ir mazi ģimenes uzņēmumi, bet ir arī lielākas ķēdes, no kurām 

dažas ir labdarības organizācijas, citas gūst peļņu, vēl citas pieder privātā kapitāla un 

riska ieguldījumu fondiem. Čehijā veselības aprūpe netiek pietiekami nodrošināta 

vecāka gadagājuma cilvēkiem ar veselības problēmām, kuri dzīvo savās mājās; tās 

galvenokārt ir veselības aprūpes procedūras uz "sociālās un veselības aprūpes robežas", 

piemēram, injekcijas, zāļu sagatavošana, pārsiešana, urīnceļu katetra iztukšošana utt. 

Veselības apdrošināšanas kompānijas nelabprāt atlīdzina šos izdevumus. Somijā 

                                                           
15 https://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/paying-for-care/paying-for-a-care-home/ 

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/paying-for-care/paying-for-a-care-home/
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pensionāri ar zemiem ienākumiem un hroniskām slimībām var piekļūt valsts veselības 

aprūpes pakalpojumiem ar lielu aizkavēšanos. 

 

Cilvēki ar invaliditāti saskaras ar veselības aprūpes nodrošinājuma problēmām. Čehijā 

pastāv problēma ar ārstu-speciālistu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, kuru veselības 

stāvoklis prasa vairāk veselības aprūpes procedūru, sakarā ar nevēlēšanos atlīdzināt 

veselības apdrošināšanas kompānijām. Somijā cilvēki ar zemiem ienākumiem un sociāli 

atstumti cilvēki mēdz nepieprasīt veselības pakalpojumus, tāpēc viņiem parasti nav 

slimības vēstures. Piesakoties invaliditātes pensijai, šis informācijas trūkums rada 

problēmas. Arī bezdarbnieki nesaņem invaliditātes pensijas tikpat bieži, cik tie cilvēki, 

kuri ir nodarbināti. Serbijā cilvēki ar invaliditāti arī saskaras ar problēmām saistībā ar 

medicīnisko aprūpi. 

 

Augstas medikamentu un medicīnisko pakalpojumu cenas negatīvi ietekmē nabadzībā 

dzīvojošo cilvēku veselību. Čehijā dažu medikamentu pārāk augstās cenas un to 

izrakstīšanas ierobežojumi arī rada problēmas, it īpaši pacientiem ar smagākām vai ar 

vairākām slimībām. Somijā sociāli neaizsargātiem un maznodrošinātiem cilvēkiem bieži 

vien ir grūtības piekļūt viņiem nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 

daļēji tāpēc, ka pieaug maksa par šiem pakalpojumiem. Parasti maznodrošinātie cilvēki 

vēršas pēc medicīniskās palīdzības tikai tad, kad viņi jau ir kritiskā stāvoklī vai gadījumos, 

kad viņi nonāk sociālo dienestu aprūpē.  

 

Somijā medicīniskās palīdzības neizmantošanas problēma pastāv arī bezdarbniekiem, 

kuriem ir tiesības uz vietējo medicīnisko palīdzību, bet bieži vien viņi par to nav 

informēti.16 Somijā pacientu iemaksas par sociālajiem un veselības aprūpes 

pakalpojumiem Eiropas kontekstā ir salīdzinoši augstas, un tās vairākkārt tika ievērojami 

paaugstinātas, vienlaikus palielinoties pacientu izdevumiem par medikamentiem un 

ceļošanu ar mērķi saņemt veselības aprūpi. Katrs desmitais Somijas iedzīvotājs kādā 

brīdī nav varējis atļauties iegādāties sev nepieciešamus medikamentus. Šāda veida 

                                                           
16 Somijā veselības aprūpes sistēma ir sadalīta: cilvēki, kuri ir nodarbināti, atrodas 

arodveselības sistēmā, un viņi parasti saņem kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus bez 

gaidīšanas rindā. Savukārt bezdarbniekiem ir vairāk problēmu ar viņiem nepieciešamās 

veselības aprūpes saņemšanu. 
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problēmas mēdz uzkrāties tiem cilvēkiem, kuri bieži slimo, bet kuriem ir zemi ienākumi. 

Pēdējos gados ir pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri ietaupa naudu, izvēloties nepirkt sev 

nepieciešamus medikamentus. 

 

Norvēģijā situācija ir nedaudz līdzīga. Norvēģijas Statistikas biroja no 2015. gada veiktā 

aptauja ir parādījusi, ka to cilvēku īpatsvars, kuri, neskatoties uz kādu neapmierināto 

vajadzību pēc medicīniskās aprūpes ir izvēlējušies nevērsties pie ārsta naudas problēmu 

dēļ, ir bijis 4% iedzīvotāju grupā ar viszemākajiem ienākumiem (mazāk par                    

200 000 NOK), salīdzinot ar 1% Norvēģijas iedzīvotājiem kopumā. Grupā ar 

neapmierinātu vajadzību pēc medicīniskās palīdzības 13% respondentu kā galveno 

iemeslu ir norādījuši transporta grūtības / tālsatiksmes braucienus. Tas galvenokārt 

attiecās uz tiem iedzīvotājiem, kuriem ir viszemākie ienākumi, kā arī uz tiem, kas dzīvo 

lauku apvidos. Daudziem Norvēģijas iedzīvotājiem naudas trūkums nozīmē to, ka viņi 

nevar atļauties nopirkt dārgus medikamentus. Apmēram 3% Norvēģijas iedzīvotāju ir 

atturējušies no viņiem nepieciešamo zāļu iegādes, jo viņi nevarēja to atļauties, kaut arī 

viņiem ir bijusi ārsta izrakstīta recepte. Starp šiem iedzīvotājiem visvairāk ir pārstāvēti 

cilvēki ar viszemākajiem ienākumiem, un tas izpaužas vēl vairāk starp tiem, kuriem ir 

sliktāka veselība un hroniskās slimības. 

 

Ja citus veselības aprūpes pakalpojumus finansē galvenokārt no valsts budžeta vai 

pilnībā/daļēji atlīdzina no valsts apdrošināšanas shēmas, tas neattiecas uz 

zobārstniecības pakalpojumiem pieaugušajiem. Valsts apmaksātie un likumīgi pamatotie 

zobārstniecības pakalpojumi ir pieejami bez maksas Norvēģijas iedzīvotājiem, kas ir 

jaunāki par 18 gadiem, tad par tiem tiek saglabāta atskaitāmā summa 25% apmērā      

(19 un 20 gadus veciem iedzīvotājiem). Pēc tam (pēc 20 g. v.) regulāra pārbaude pie 

zobārsta maksā aptuveni 1000 NOK, tāpēc daudzi Norvēģijas iedzīvotāji nevar atļauties 

segt šīs izmaksas.  

 

Tā rezultātā iedzīvotājiem no mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem mutes dobuma 

veselības stāvoklis ir ievērojami sliktāks nekā iedzīvotājiem no mājsaimniecībām ar 

augstākiem ienākumiem. No tiem iedzīvotājiem, kuri atrodas zem nabadzības sliekšņa, 

13% vispār nespēj atļauties apmaksāt zobārsta apmeklējumu. Norvēģijas iedzīvotājiem 

kopumā šis rādītājs ir 4%. Bezdarbnieku un finansiālās palīdzības saņēmēju vidū šis 
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rādītājs ir vēl lielāks - attiecīgi 18% un 24%. Dārgie zobārstniecības pakalpojumi nozīmē 

to, ka daudzi iedzīvotāji, kas dzīvo nabadzībā, atliek zobārsta apmeklējumu līdz tam 

brīdim, kad sāpes kļūst pārāk neizturamas. Turklāt arvien biežāk cilvēki izvēlas izraut 

sāpošo zobu, nevis ārstēt to, jo tas ir lētākais problēmas risinājums. Tiem iedzīvotājiem, 

kuri nevar atļauties zobu ārstēšanu, liela problēma ir arī aizspriedumi, kas ir saistīti ar 

sliktu mutes dobuma veselību. Dažiem iedzīvotājiem slikti zobi kļūst par zema 

pašvērtējuma un sociālās izolācijas cēloni, kas savukārt var kļūt par šķērsli arī darba 

atrašanai. 

 

Grieķijā viena no šīs jomas problēmām ir medikamentu augstās cenas. Islandē 

pieaugošās veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas un medikamentu cenas arvien 

pasliktina tas fakts, ka valsts veselības apdrošināšana šajā valstī attiecas tikai uz tām 

personām, kuras saņem invaliditātes pabalstu. Portugālē šī problēma liek sociāli 

visneaizsargātākajiem cilvēkiem izvēlēties nepatentētus medikamentus (ģenēriskās 

zāles). Portugāles 2020. gada valsts ziņojumā ir teikts, ka “2,1% Portugāles iedzīvotāju 

ziņo par neapmierinātām vajadzībām veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu, attāluma 

vai gaidīšanas laika dēļ”). Lai risinātu šīs problēmas, saskaņā ar 2020. gada valsts 

budžetu Nacionālā veselības dienesta (SNS) lietotāji tiks atbrīvoti no maksas par 

konsultācijām veselības centros un par Nacionālā veselības dienesta ārstu veiktās 

diagnostiskās pārbaudes.17 

 

Slimības pabalstu pieprasīšana ir problemātiska pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem 

(uzņēmējiem). Slovēnijā pašnodarbinātie ir tiesīgi saņemt slimības pabalstu no 30. darba 

dienas, kas izsludināta par slimības atvaļinājumu. Tas nozīmē, ka, lai pretendētu uz šī 

pabalsta saņemšanu, viņiem ir jāslimo vismaz pusotru mēnesi. Līdz tam laikam viņiem ir 

jātērē pašu uzkrājumi, lai segtu savas finansiālās izmaksas. “Kustības par pienācīgu 

                                                           
17 Citi Portugāles 2020. gada valsts budžetā apstiprinātie pasākumi bija: garīgās veselības 

speciālistu skaita palielināšana, depresijas un trauksmes profilakses un ārstēšanas programmu 

izveidošana vietējā līmenī, izmantojot Nacionālo veselības dienestu, piekļuve bezmaksas 

antipsihotiskiem līdzekļiem, kas būtu pieejami, apmeklējot speciālistus valsts slimnīcās vai 

ģimenes ārstus vietējos veselības centros. Tika atbalstīti arī sabiedrības centieni uzlabot 

sieviešu higiēnas līdzekļu pieejamību. Lai gan atbrīvojumam no maksas ir skaidrāks ieviešanas 

grafiks, par pārējiem pasākumiem ir mazāk skaidrības - joprojām nav skaidrs, kādā veidā tos 

īstenos un cik vērienīgi ir šie mērķi. 
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darbu un sabiedrības labklājību” pētījums ir parādījis, ka 60% pašnodarbināto nevar 

atļauties paņemt slimības atvaļinājumu, kas ir ilgāks par 1 mēnesi. 

 

2.2. Sociālā aizsardzība18 

Lielākā daļa respondentu (19 no 23) ir liecinājuši, ka sociālās aizsardzības joma viņu valstī 

bija problemātiska jau pirms COVID-19 pandēmijas ietekmes: 14 respondenti ir uzsvēruši, 

ka tā bija problemātiska "noteiktām iedzīvotāju grupām vai reģioniem" (Austrija, 

Horvātija, Dānija, Somija, Francija, Grieķija, Islande, Itālija, Lietuva, Norvēģija, Polija, 

Portugāle, Slovēnija un Spānija), savukārt 5 respondenti situāciju ir novērtējuši kā "vispār 

problemātisku" (Beļģija, Čehija, Vācija, Ungārija un Serbija). Tikai 2 respondenti, 

Nīderlande un Apvienotā Karaliste, ir norādījuši, ka situācija sociālās aizsardzības jomā 

viņu valstī nav problemātiska, savukārt vēl 2 respondenti, Slovākija un Īrija, nav 

atbildējuši uz šo jautājumu. 

 

Daudzās dalībvalstīs ienākumu pabalstiem ir maza ietekme uz nabadzības līmeņa 

samazināšanu. Vidēji sociālo pabalstu (izņemot pensijas) ietekme uz nabadzības līmeņa 

mazināšanu 2018. gadā ir samazinājusies.19 Zemākās pozīcijas šajā reitingā ieņem Serbija, 

Grieķija, Itālija, Spānija, Lietuva, Portugāle un Horvātija, kur šis rādītājs ir krietni zem ES-

28 vidējā līmeņa (skatīt 1. pielikuma 5. tabulu). Spānijā (kur šis rādītājs ir zems) 26,1% 

iedzīvotāju ir dzīvojuši nabadzības un sociālās atstumtības riskā, dziļu materiālo trūkumu 

ir piedzīvojuši vairāk nekā 2,5 miljoni cilvēku, gandrīz 600 000 ģimenēm ir nepietiekami 

ienākumi.20 Ieguldījumi sociālajā aizsardzībā (ieskaitot pensijas) vidēji ES-28 veido 19,2% 

                                                           
18 Pēc ES uzskatiem, vispārējais termins “sociālā aizsardzība” attiecas uz aizsardzību pret visiem 

riskiem. Neskatoties uz to, Eiropadomes 2019. gada 8. novembra ieteikums par “piekļuvi 

sociālajai aizsardzībai” attiecas tikai un vienīgi uz darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kā 

arī uz iemaksām balstītu veselības aprūpi, pensijām un ienākumu pabalstiem (slimības un 

maternitātes pabalstu), un tas neaptver uz nodokļiem balstītu ienākumu atbalstu, piemēram, 

Minimālo ienākumu. Vairāk informācijas: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=en 
 
19

 Eiropas Komisija: Kopīgais nodarbinātības ziņojums. (2019. gada 17. decembris) 
 
20 EAPN Spānija (2019), Poverty Watch Spānija - 2019. gada ziņojums, pieejams: 

https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 un EAPN Spānija, Nodarbinātības 

situācijas novērtējums COVID-19 krīzes kontekstā, pieejams: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=en
https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019
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no IKP, savukārt Spānijā tie ir tikai 16,9% (šī 2,3 procentpunktu starpība veido vairāk nekā 

27 miljardus eiro). Beļģijā šis rādītājs bija pozitīvs, virs vidējā, taču sociālā nodrošinājuma 

sistēma arvien vairāk samazina līdzekļus cīņai pret nabadzību, tāpēc drīzumā šī situācija 

varētu mainīties.  

 

Saskaņā ar Portugāles valsts ziņojumu (2020), izmaiņas sociālās aizsardzības sistēmā nav 

uzlabojušas sociālo pabalstu ieguldījumu nabadzības mazināšanā. Sociālo rezultātu 

apkopojumā ir redzams, ka Portugālē rādītājs “sociālo pabalstu (izņemot pensijas) 

ietekme uz nabadzības līmeņa mazināšanu” ir uzlabojies, tomēr tās sociālās aizsardzības 

sistēma joprojām ir nestabila / vāja, un minimālo ienākumu līmenis nav pietiekams. 

Minimālo ienākumu nepietiekamība ir pieminēta arī Portugāles valsts ziņojumā, un to 

summas (uz vienu cilvēku vai mājsaimniecību) "neļauj cilvēkiem izvairīties no 

nabadzības". 

 

Sociālās aizsardzības sistēmas sarežģītība neļauj cilvēkiem ar vajadzībām pieprasīt 

pabalstus. Piemēram, Somijā pakalpojumu un pabalstu sistēma ir sadragāta: cilvēkiem 

būtu nepieciešams process, kas koordinētu viņiem nepieciešamos pakalpojumus, jo 

pašreizējā sarežģītajā sistēmā viņiem ir grūti orientēties pašiem, it īpaši tiem cilvēkiem, 

kuriem ir nepieciešami dažādu veidu pakalpojumi (piemēram, ilglaicīgiem 

bezdarbniekiem). Islandē daži iedzīvotāji nonāk starp sistēmām (starp uz iemaksām 

balstīto sistēmu un no ienākumiem atkarīgo, uz nodokļiem balstīto sistēmu), jo sociālā 

aizsardzība ir paredzēta tiem iedzīvotājiem, kas zina, kā sazināties un izmantot palīdzību. 

Tie, kuriem nav zināšanu vai iespēju meklēt palīdzību, nesaņem viņiem nepieciešamo 

palīdzību valodas, sociālo un veselības šķēršļu dēļ. Itālijā ir strukturāli zems valdības 

sociālo ieguldījumu līmenis. Šīs nepilnības pasliktina arī zināšanu trūkums par sociālajiem 

pakalpojumiem, īpašajām likmēm un iespējām, kā arī NVO pastāvīgās ekonomiskās 

grūtības. 

 

Lietuvā sociālā aizsardzība ir ļoti problemātiska tās kvalitātes un pieejamības ziņā. 

Sociālās aizsardzības sistēma šajā valstī pēc savas būtības ir diskriminējoša, jo pastāv 

stingrs to pakalpojumu veidu saraksts, kurus var sniegt tikai noteiktām iedzīvotāju 

                                                                                                                                                                                     
https://eapn.es/covid19/publicaciones/15/valoracion-de-la-situacion-del-empleo-en-el-

contexto-de-la-crisis-del-covid 

https://eapn.es/covid19/publicaciones/15/valoracion-de-la-situacion-del-empleo-en-el-contexto-de-la-crisis-del-covid
https://eapn.es/covid19/publicaciones/15/valoracion-de-la-situacion-del-empleo-en-el-contexto-de-la-crisis-del-covid
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grupām, un, ja arī citiem iedzīvotājiem, kas nepieder pie konkrētām mērķa grupām, ir 

šādas vajadzības, viņiem netiek sniegta palīdzība. 

 

Lai gan Norvēģijā sociālās aizsardzības nodrošinājums ir salīdzinoši labs, atsevišķām 

iedzīvotāju grupām tas ir problemātisks. Daudzu sociālo pabalstu pieejamība un apmērs ir 

saistīti ar līdzdalību darba tirgū. Tiesības uz slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu 

bezdarba gadījumā tiek nopelnītas, strādājot. Piekļuve invaliditātes pabalstam un 

rehabilitācijas pabalstam nav atkarīga no darba, tomēr šo pabalstu līmenis ir atkarīgs no 

iepriekšējiem ienākumiem no darba. Tas padara to īpaši problemātisku tiem 

iedzīvotājiem, kuri agri izkrīt no darba tirgus un no izglītības sistēmas. Finansiālā (sociālā) 

palīdzība (kas vienmēr ir bijusi paredzēta kā pagaidu ienākumi, ko varētu saņemt tādā 

gadījumā, ja kādā īsākā laika posmā cilvēkam nav citu ienākumu) tagad ir kļuvusi par tādu 

pabalstu, no kura dažas iedzīvotāju grupas ir atkarīgas ilgstoši. 

 

Šīs iedzīvotāju grupas ir:  

 cilvēki, kas gaida piekļuvi citiem pabalstiem; 

 cilvēki, kuri ir slimi un bezdarbnieki ar sarežģītiem klīniskiem simptomiem vai tie, 

kuriem nav viegli pārbaudāma diagnoze; 

 cilvēki, kuriem ir grūti piekļūt darba tirgum un kuriem nepietiek ekonomisko 

resursu (piemēram, imigranti, kuriem trūkst valodas prasmju vai to prasmju, kas ir 

nepieciešamas Norvēģijas darba tirgū); 

 jauni pieaugušie, kuri nav pabeiguši vidusskolu, kuriem ir nepietiekama saikne ar 

darba tirgu un kuri tādējādi nav nopelnījuši sev tiesības uz citiem pabalstiem. 

 

Finansiālās palīdzības saņēmēju īpatsvars ir visaugstākais starp jauniešiem vecumā no     

18 līdz 24 gadiem. Nepieciešamība pēc finansiālas palīdzības jauniešu vidū mainās 

atkarībā no darba tirgus svārstībām lielākā mērā nekā vecāka gadagājuma iedzīvotāju 

grupās.  

 

Pēdējās desmitgades laikā bija vērojami stingrāki nosacījumi pabalstu saņemšanai un 

darbspējas vecuma pabalstu apjomu samazināšanās. Piemēram, Čehijā, ja noteiktajā 

dienā kāda persona neatnāk uz nodarbinātības biroju uz interviju ar darba devēju, sociālā 

palīdzība tiek atsaukta uz pusgadu. Tad visu pusgadu šis cilvēks nesaņem nekādus 
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sociālos pabalstus (rezultātā palielinās viņa parādi, maksātnespējas iestāšanās risks utt.). 

Tas nav cilvēka cienīgi, jo tādā gadījumā cilvēks ir spiests nonākt atkarībā, kad to uztur 

viņa ģimene un / vai viņš ir pilnībā atkarīgs no humānās palīdzības. Netiek ņemta vērā arī 

cilvēku ar garīgām slimībām specifiskā situācija, tāpēc šī sistēma, kas pastāv Čehijā, ir ļoti 

nežēlīga. Beļģijā sociālās aizsardzības sistēma ir pastiprinājusi nosacījumus attiecībā uz 

bezdarbnieka pabalstu, slimības pabalstu un invaliditātes pabalstu (kā arī citiem 

pabalstiem), kas savukārt cilvēkus novirza uz sociālās palīdzības sistēmu (“iztikas 

minimums / sociālās integrācijas pabalsts”).  

 

Lietuvā attiecībā uz bezdarbnieka pabalstu ir daudz striktu nosacījumu, rezultātā tikai 

viena trešdaļa no visiem Lietuvas bezdarbniekiem saņem šo pabalstu, un tas rada lielu 

satraukumu it īpaši krīzes periodos. Norvēģijā ir palielinājies nabadzības līmenis to cilvēku 

vidū, kuri ir atkarīgi no sociālās aizsardzības pabalstiem, un šo tendenci ir pastiprinājušas 

arī nesenās reformas: vairāku pabalstu ierobežošana, ieviešot stingrākus piekļuves 

kritērijus, pabalstu apjomu samazināšana un to izmaksāšanas ilguma samazināšana. 

Izskatās, ka šī stratēģija balstās uz to, ko ekonomisti apzīmē kā “darba stimulu uzlabošanu 

ar taupības pasākumu palīdzību”.  

 

Tomēr būtu jāņem vērā tas fakts, ka daudziem pabalstu saņēmējiem nav iespējas strādāt, 

jo viņiem ir kāda slimība, trauma vai invaliditāte. Tādējādi neaizsargātie cilvēki tiek smagi 

skarti, un dažus no viņiem šie pabalstu samazinājumi noved nabadzībā. Lielisks piemērs 

šajā jomā ir stingrāku kritēriju ieviešana rehabilitācijas pabalsta (AAP) izmaksāšanas 

ilguma pagarināšanai 2018. gadā. Šis pabalsts nodrošina ienākumus cilvēkiem, kuriem 

slimības, traumas vai invaliditātes dēļ darbspēja ir samazinājusies par vismaz 50%. Kad šis 

pabalsts tiek pieprasīts, Darba un labklājības administrācija noskaidro katras konkrētas 

personas darba spējas un veselības stāvokli. Rezultātā šis cilvēks vai nu saņem palīdzību, 

kuras mērķis ir palīdzēt viņam atgriezties darba tirgū, vai arī viņam tiek piešķirts 

invaliditātes pabalsts. Šīs reformas ieviešana ir novedusi pie tā, ka daudz cilvēku zaudē 

savu pabalstu vēl pirms Darba un labklājības administrācija ir pabeigusi novērtēt viņu 

darba spējas. Kad tas notiek, tiek piemērots 52 nedēļu karantīnas periods, pirms viņi var 

atkal pieteikties rehabilitācijas pabalstam. Tā rezultātā daudzi iepriekšējie šī pabalsta 
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saņēmēji ir nonākuši nabadzībā, jo finansiālā sociālā palīdzība ir bijusi viņu vienīgais 

iespējamais ienākumu avots. 

 

Turklāt, uz tirgu balstītas īres maksas ieviešana par valsts mājokļiem visās Norvēģijas 

pašvaldībās ir smagi skārusi daudzus neaizsargātus iedzīvotājus. Tas ir izraisījis ievērojamu 

īres maksas pieaugumu (kas noticis apvienojumā ar pabalsta mājokļa uzturēšanai 

samazināšanu), kā rezultātā daudziem īrniekiem tagad vairs nav pietiekami daudz naudas 

līdzekļu savu pamatvajadzību apmierināšanai. Dažiem invaliditātes pabalsta saņēmējiem 

īres maksa šobrīd prasa vairāk nekā 75% no viņu ienākumiem. Šī sarežģītā situācija ir 

piespiedusi īrniekus visā valstī pieteikties finansiālai palīdzībai. 

 

Polijā bezdarbnieka pabalsta apmērs ir pārāk mazs un neatbilst Starptautiskās Darba 

organizācijas 102. konvencijai un Minimālās algas konvencijai. Tas netiek noteikts kā 

procentuālā daļa no iepriekšējās algas ar zināmu ierobežojumu (maksimālo apmēru), bet 

sastāv no fiksētām summām ar trim līmeņiem, kas ir atkarīgi no konkrēta indivīda darba 

pieredzes ilguma. Tā, 2020. gadā standarta bezdarbnieka pabalsts Polijā sastāda 35% no 

valsts minimālās algas. 

 

Portugālē ir samazinājies bezdarbnieku skaits, taču nepilnīgas sociālās aizsardzības 

sistēmas rezultātā šajā valstī ir palielinājies bezdarbnieku nabadzības risks. Saskaņā ar 

jaunākajiem datiem, 2018. gadā tikai 28,9% bezdarbnieku, kuri meklēja sev jaunu darbu, 

saņēma bezdarbnieka pabalstu, kas atspoguļo noslēgto nestabilo darba līgumu lielo 

īpatsvaru. Portugāles darba tirgus nelīdzsvarotais stāvoklis ierobežo piekļuvi noteiktajiem 

sociālās aizsardzības pabalstiem (piemēram, bezdarbnieka pabalstiem) un izskaidro 

noteiktu iedzīvotāju grupu (piemēram, sieviešu) neaizsargātību vecumdienās. Serbijā 

bezdarbnieka pabalsts ir pieejams tikai nelielai daļai visu bezdarbnieku un to izmaksā ļoti 

īsu termiņu (6 mēnešus), savukārt cilvēkiem, kuri bija nodarbināti neoficiāli, ar pagaidu 

darba līgumiem un uz īsāku laiku, nav tiesību saņemt šo pabalstu.  

 

Spānijā sociālās aizsardzības līmenis mainās atkarībā no pabalsta pieprasītāja situācijas 

darba tirgū. Pašnodarbinātībai Spānijā ir nozīmīga loma ekonomikā: pašnodarbinātie 

veido 17,6% no visiem darba ņēmējiem, kuri ir saistīti ar sociālā nodrošinājuma sistēmu. 

Pašnodarbinātajiem ir pieejama lielākā daļa sociālo pabalstu, tostarp veselības aprūpes, 
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ilgtermiņa aprūpes, ģimenes un slimības pabalsti, kaut arī atsevišķi bezdarbnieka pabalsti, 

kā arī apdrošināšana pret invaliditāti, nelaimes gadījumiem darbā un darba traumām šajā 

valstī ir standartiem neatbilstoša. Netipisko darbinieku skaits (galvenokārt sievietes, ar 

nepilnu darba laiku un pagaidu darba līgumiem) ir palielinājies, uz noteiktu laiku noslēgtie 

darba līgumi veido tikai 25,7% no visiem darba līgumiem. Pēdējās desmitgades laikā ir 

pieaugusi konverģence attiecībā uz piekļuvi visiem sociālajiem pabalstiem. Mājkalpotāju 

pakalpojumu sniedzēji Spānijā veido īpašu darbinieku kategoriju. Kaut arī viņi veic 

iemaksas sociālā nodrošinājuma sistēmā, viņiem nav tiesību uz bērna kopšanas, slimības 

atvaļinājuma pabalstu, kā arī bezdarbnieka pabalstu un viņiem ir tiesības saņemt tikai ļoti 

mazas pensijas. Nedeklarētiem darbiniekiem vispār nav tiesību uz sociālo aizsardzību 

(saskaņā ar ESAO datiem, Spānijā nedeklarētās ekonomikas rādītājs ir 24% no valsts 

kopējā IKP). 

 

Apvienotajā Karalistē ar piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem pastāv vairāk grūtību nekā ar 

piekļuvi sociālajai drošībai. Ja sociālā aizsardzība tiek definēta kā sociālais nodrošinājums 

(kas ir balstīts uz sociālo apdrošināšanu) plus sociālā palīdzība (kas ir no ienākumiem 

atkarīga un tiek finansēta no nodokļiem), tad nav būtisko problēmu ar tās pārklājumu, 

taču dažām iedzīvotāju grupām var rasties nopietnas problēmas ar to (piemēram, 

migrantiem un patvēruma meklētājiem). Apvienotajā Karalistē tika ieviesti ievērojami 

stingrāki atbilstības kritēriji un tika samazināts visu pabalstu līmenis darbspējīgā vecuma 

iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir uz apdrošināšanu balstīti pabalsti vai (vēl jo 

vairāk) - no ienākumiem atkarīgi pabalsti.  

 

Vecāka gadagājuma cilvēku pensijas daudzviet ir pārāk mazas un netiek noteiktas godīgi. 

Čehijā iedzīvotājiem ir jānostrādā 35 gadi (darba stāžs), lai iegūtu tiesības uz vecuma 

pensiju, un tajā pašā laikā pensionēšanās vecums tika paaugstināts līdz 65 gadiem. 

Daudziem iedzīvotājiem veselības stāvokļa dēļ ir ļoti grūti daudzus gadus strādāt stresa 

pilnā darbavietā (saspringtā vidē) vai fiziski smagu darbu un palikt tādā darbavietā līdz 

pensijai. Daudziem cilvēkiem ir arī pārtraukumi viņu profesionālajā darbībā, tāpēc viņi 

nevar sasniegt noteikto darba stāža gadu skaitu vecuma apdrošināšanai. Piemēram, 

personai, kura ir nostrādājusi 34 gadus un 11 mēnešus, Čehijā joprojām nav tiesību uz 

pensiju (ja vien šis cilvēks neatrod sev vēl vienu darbu). Čehijā veco ļaužu pansionātu 
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skaits nav pietiekams, šiem pansionātiem ir nepietiekama kapacitāte, un, tā kā daudz 

pakalpojumu ir uz robežas starp sociālo un veselības aprūpi, bieži vien seniori nesaņem 

nepieciešamo aprūpi pat šajā jomā.  

 

Grieķijā pensiju līmenis nav pietiekams, jo taupības pasākumu rezultātā notika pensiju 

jomas samazinājumi, un šobrīd arī pensionāriem ir jāmaksā nodokļi. Spānijā no sociālajām 

iemaksām neatkarīgas pensijas (kuras parasti tiek piešķirtas sievietēm, kuras neatbilst 

vecuma pensiju nosacījumiem, kuru pamatā ir sociālās iemaksas) ir zem nabadzības 

sliekšņa līmeņa. Lietuvā vecuma pensiju līmenis arī ir ļoti zems, zem nabadzības sliekšņa 

līmeņa. Tie iedzīvotāji, kuriem nav pietiekami ilgs darba stāžs un kuri saņem sociālo 

palīdzību vecumdienām un invaliditātes pensijas, ir vēl neaizsargātāki, jo šie pabalsti nav 

pietiekamā līmenī.  

 

Portugālē minimālās vecuma un invaliditātes pensijas, kā arī apgādnieka zaudējuma 

pensijas ir ļoti zemas (attiecīgi 275,30 un 165,18 eiro mēnesī 2020. gadā). Portugālē ir 

vairāk nekā 2 miljoni cilvēku, kas saņem vecuma pensijas un vairāk nekā 700000 cilvēku, 

kas saņem apgādnieka zaudējuma pensijas. Pensijām ir svarīga loma nabadzības 

mazināšanā. Nabadzības risks Portugālē pirms sociālo pabalstu saņemšanas ir 43,4%, bet 

pēc sociālo pabalstu (pensiju) saņemšanas tas samazinās līdz 22,7%. Tomēr taisnība ir arī 

tas, ka pensiju mazais apmērs izskaidro kāda cita pabalsta pastāvēšanu – tā ir 

Solidaritātes piemaksa vecāka gadagājuma cilvēkiem, ko 2020. gada martā ir saņēmuši 

164 651 vecāka gadagājuma cilvēki. Ir svarīgi pieminēt, ka no šī kopskaita                         

115 428 saņēmēji ir sievietes, kas parāda šīs iedzīvotāju grupas neaizsargātību 

vecumdienās. 

 

Serbijā pensiju līmenis ir salīdzinoši zems, un ievērojama daļa vecāka gadagājuma cilvēku 

saņem pensijas zem minimālā līmeņa. Pensiju līmenis Serbijā tika samazināts gadiem ilgi 

taupības pasākumu rezultātā (kas ir saskaņā ar SVF vienošanos), un tikai nesen tas tika 

daļēji atgūts. Lauksaimniecības pensijas arī ir ārkārtīgi mazas, kas liek lauku iedzīvotājiem 

strādāt ilgāk, lai kompensētu par pensiju zemo līmeni. Apvienotajā Karalistē galvenā 

problēma ir sociālās palīdzības nepietiekamība - sākot no slimības pabalstiem un beidzot 

ar valsts pensijām. Apvienotajā Karalistē minimālo ienākumu garantija ir paredzēta tikai 

vecuma pensiju saņēmējiem - tā tuvojas (bet nesasniedz) nepieciešamo minimālo 
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ienākumu standartu, kā to nosaka Džozefa Rowntree fonds (Joseph Rowntree 

Foundation). 

 

2.3. Sociālie pakalpojumi un citi pabalsti 

Sociālās aizsardzības un pakalpojumu pieejamības jomā reģionālās atšķirības ir lielas. 

Horvātijā sociālo pakalpojumu nodrošinājuma problēmas ir saistītas ar reģionālajām 

atšķirībām, ar sliktu šo pakalpojumu pieejamību galvenokārt valsts lauku apvidos, kur ir 

novērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās un mājsaimniecības, kurās dzīvo kāds 

vientuļš vecāka gadagājuma cilvēks (tādi cilvēki parasti saņem ļoti zemus pabalstus, 

sociālos pabalstus un ļoti mazas pensijas).  

 

Arī Lietuvā reģionālie pakalpojumi ir neviendabīgi: piemēram, pilsētu teritorijās 

pirmsskolas iestādes apmeklē 71,6% bērnu, savukārt lauku rajonos - tikai 27,9% bērnu. 

Serbijā piekļuve sociālajiem pakalpojumiem dažādās vietējās kopienās ir ļoti atšķirīga. Tā 

kā sociālie pakalpojumi ir vietējo kopienu atbildībā, šo pakalpojumu attīstība ir atkarīga 

no vietējo kopienu attīstības.  

 

Serbijā ir pašvaldības, kurās nav dažu pamatpakalpojumu (piemēram, vecāka gadagājuma 

cilvēku aprūpes mājās vai tamlīdzīgu pakalpojumu). Programmas vecāka gadagājuma 

cilvēkiem ir plaši izplatītas, un zināmā mērā tās ir paredzētas arī personām ar invaliditāti. 

Citas iedzīvotāju grupas ir daudz mazāk aptvertas šajās programmās. 

 

Apvienotajā Karalistē sociālie pakalpojumi tiek sniegti vietējā līmenī, un to nodrošināšana 

bieži vien neatbilst iedzīvotāju vajadzībām. Desmit taupības gadu laikā vietējās 

pašvaldības ir zaudējušas 60% no centrālās valdības piešķirtā dotācijas finansējuma un 

40% vai vairāk no to kopējiem ieņēmumiem. Vietējās pašvaldības spēj gūt zināmus 

ieņēmumus vietējā līmenī no uzņēmējdarbības likmēm un mājokļu jomas nodokļiem, taču 

tas ir daudz svarīgāks ieņēmumu avots Apvienotās Karalistes turīgākajos apgabalos. Citi 

pašvaldību ieņēmumu avoti ir: maksa par autostāvvietām un brīvā laika pavadīšanas 

iespējām (atpūtas centri utt.).  

 

Nabadzīgākas pilsētas (piemēram, Liverpūle) jau ir piedzīvojušas būtiskākus ienākumu 

samazinājumus un salīdzinoši vairāk zaudēs no jaunajām izmaiņām vietējo pašvaldību 
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finansēšanas formulās. Šīs jaunās formulas pamatā ir iedzīvotāju skaita un ieņēmumu 

palielināšanas spēja, neņemot vērā nepieciešamību. Kopumā 320 miljoni mārciņu 

visticamāk tiks novirzīti no mazāk attīstītajām Apvienotās Karalistes teritorijām, kā 

rezultātā toriju kontrolētajos Šīras apgabalos (galvenokārt Apvienotās Karalistes 

dienvidaustrumos, lauku apvidos) būs finansiālais ieguvums 300 miljonu mārciņu vērtībā.  

 

Vietējās pašvaldības jau ir būtiski samazinājušas „Surestart” pakalpojumus nelabvēlīgā 

situācijā esošiem bērniem, pakalpojumus jauniešu nodarbinātības jomā, atbalstu 

vietējām nevalstiskajām organizācijām (tostarp arī patversmes tiem, kas bēg no 

vardarbības ģimenē), atbalstu minoritāšu etnisko grupu integrācijai, kā arī visus ar likumu 

nenoteiktos pakalpojumus (t.i., pakalpojumi, kuri nav jānodrošina saskaņā ar kādu 

likumu).  

 

Sociālā darba nodrošināšana Apvienotajā Karalistē arī tika būtiski ierobežota. Vietējās 

varas iestādes ir piesaistījušas ārējos pakalpojumu sniedzējus daudziem konsultāciju 

pakalpojumiem, pakalpojumiem bezpajumtniecības jomā, kā arī pakalpojumiem 

narkotiku un alkohola atkarības ārstēšanas jomā un ir samazinājušas šo pakalpojumu 

finansējumu līdz minimumam.  

 

Apvienotajā Karalistē pastāv problēmas arī likumā noteikto aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšanā: tika samazināti atbilstības kritēriji un paaugstinātas šo pakalpojumu 

cenas, tika ierobežota šo pakalpojumu sniegšana gados vecākiem cilvēkiem, invalīdiem, 

cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar attīstības traucējumiem 

(mācīšanās grūtībām), tāpēc ne vienmēr tiek apmierinātas pat ļoti būtiskās iedzīvotāju 

vajadzības.  

 

Vietējām pašvaldībām tika piešķirti papildu pienākumi sabiedrības veselības jomā, un tie 

tika novirzīti no Nacionālā veselības dienesta (ar samazinātu un nenošķirtu budžetu), tad 

tie tika nekavējoties samazināti vēl vairāk. Personāls un pakalpojumu skaits veselības 

profilakses jomā, vides veselības, kā arī pārtikas un ražošanas procesa pārbaužu jomā ir 

minimāls salīdzinājumā ar to līmeni, kas ir bijis pirms taupības pasākumu īstenošanas.21 

                                                           
21 Džozefa Rowntree fonda (JRF) minimālo ienākumu standarti, vairāk informācijas: 

https://www.jrf.org.uk/income-benefits/minimum-income-standard 

https://www.jrf.org.uk/income-benefits/minimum-income-standard
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Ar sociālās aizsardzības problēmām saskaras arī cilvēki ar invaliditāti un aprūpējamās 

personas (kā arī cilvēki kādā atkarības situācijā). Spānijā 2020. gadā ir miruši apmēram    

16 000 cilvēku, kuri bija gaidīšanas sarakstā, lai saņemtu palīdzību – vidēji tie ir 106 cilvēki 

dienā (savukārt 2019. gadā - vidēji 85 cilvēki dienā). Šie cilvēki bija atzīti kā aprūpējamās 

personas (atkarīgs statuss), bet nesaņēma nekādus pabalstus vai pakalpojumus.  

 

2020. gada jūnijā šādā gaidīšanas sarakstā atradās aptuveni 254 000 cilvēku. Vēl             

150 000 cilvēku gaida medicīniskās tiesas novērtējumu, lai noskaidrotu, vai tiesa atzīst šo 

cilvēku jebkādu atkarības pakāpi un lai iegūtu sociālo aizsardzību.22
 Dānijā priekšlaicīgas 

pensionēšanās iespējas darbnespējas dēļ ir ļoti ierobežotas. Ir kļuvis ļoti grūti iegūt 

tiesības, kas nodrošinātu piekļuvi lielākajam ekonomiskajam atbalstam. 

 

Grieķijā cilvēkiem ar invaliditāti bija jāstājas Medicīnas komiteju priekšā, lai (atkārtoti) 

noteiktu viņu invaliditātes līmeni un līdz ar to arī viņu tiesības uz invaliditātes pabalstiem. 

Pēdējo gadu laikā viņiem tika atņemti īpaši rehabilitācijas pakalpojumi, jo Veselības 

ministrija ir samazinājusi terapijas sesiju skaitu un finansējumu.  

 

Austrijā cilvēkiem ar invaliditāti ir jāpiesakās uz minimālajiem ienākumiem, taču šī shēma 

nav "izstrādāta" kā ilgtermiņa pabalsts. Tā rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir 

nepieciešams ilgtermiņa atbalsts, trūkst konkrētā sociālā pabalsta, kas ir pietiekams. 

Lietuvā cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi ir ārkārtīgi neaizsargāti, jo viņiem 

pārsvarā netiek sniegti nekādi sociālie pakalpojumi. 

 

Bērnu pabalstu apmērs arī nav pietiekams un tie netiek pietiekami plaši nodrošināti. 

Austrijā šajā jomā ir bijusi neveiksmīga pieredze: saskaņā ar jauno likumu par bērnu 

pabalstiem, ģimenes kopumā saņem mazākas pabalstu summas, pabalstu apmērs par 

katru nākamo bērnu arī ir mazāks.  

 

                                                                                                                                                                                     
 
22  Šis skaitlis ir Sociālo pakalpojumu direktoru un vadītāju asociācijas tāme, ar oficiāliem datiem, 

kā tās izpilddirektors Hosē Ramiress ir paziņojis kongresam. El País, 2020. gada 6. jūnijs. Vairāk 

informācijas: https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/cada-dia-mueren-106-dependientes-en-

espana-esperando-a-

seratendidos.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1ZOy_qGeVPdZx_XG02MX2XX2 

https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/cada-dia-mueren-106-dependientes-en-espana-esperando-a-seratendidos.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1ZOy_qGeVPdZx_XG02MX2XX2
https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/cada-dia-mueren-106-dependientes-en-espana-esperando-a-seratendidos.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1ZOy_qGeVPdZx_XG02MX2XX2
https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/cada-dia-mueren-106-dependientes-en-espana-esperando-a-seratendidos.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR1ZOy_qGeVPdZx_XG02MX2XX2
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Čehijā bērnu pabalsti tiek piešķirti tikai tad, ja personai vispār nav ienākumu vai ir ļoti 

zemi ienākumi - brīdī, kad viņš / viņa sāk pelnīt virs noteiktas robežas, viņš / viņa zaudē 

tiesības uz šiem pabalstiem; tādējādi šī sistēma ļoti mazina motivāciju un diskriminē tos 

vecākus, kuri var nopelnīt sev iztiku, strādājot. Ļoti trūkst arī pieejamu atbalstošu 

nodarbinātības aktivizēšanas pakalpojumu, kā arī pakalpojumu ar atvieglotu piekļuvi 

bērniem un jauniešiem. Tas ļoti ietekmē tās ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzība. 

Kad valsts vēlējās atbalstīt daudzbērnu ģimenes, tā uzticēja aprūpes pakalpojumus 

vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas ir radījis lielas problēmas, jo šis personāls nav 

pietiekami apmācīts, lai sniegtu šos pakalpojumus. 

 

Daudzviet ģimenes nespēj tikt galā ar visu - bērnu aprūpi, lauksaimniecības darbiem un 

ēdiena gatavošanu. Šīm ģimenēm nav iespēju izmantot sociālo atbalstu, jo šāda veida 

pakalpojumi nav pieejami visos reģionos. Grieķijā ģimenes pabalsti un bērnu pabalsti nav 

ne veicinoši, ne pietiekami. Grieķijā valdība plānoja izmaksāt vienreizēju pabalstu        

2000 eiro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, taču tas netika pilnībā īstenots.  

 

Ungārijā sociālo pabalstu zemais līmenis arvien padziļina nabadzību un sociālo 

atstumtību. Dažādi bērnu pabalsti (bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem) šajā valstī ir ļoti 

ierobežoti. Lietuvā bērnu pabalsts ir universāls, ar gandrīz 100% pārklājumu. 

Nabadzīgajām ģimenēm šī pabalsta apmērs ir no 60 līdz 100 eiro par bērnu.  

 

Arī Norvēģijā bērnu pabalsts ir universāls pabalsts, kam vajadzētu dot svarīgu ieguldījumu 

nabadzības mazināšanā ģimenēm ar bērniem. Neskatoties uz to, lielākā daļa Norvēģijas 

pašvaldību, aprēķinot finansiālo palīdzību, bērna pabalstu uzskata par ienākumiem. Tas 

nozīmē, ka nabadzīgākās ģimenes faktiski zaudē šī pabalsta vērtību. Tādējādi tiek 

pasliktinātas visneaizsargātāko bērnu iespējas, un nabadzīgāko ģimeņu finanses tiek 

samazinātas vēl vairāk.  

 

Ar šo praksi 2018. gadā 85% no visām pašvaldībām samazināja finansiālās palīdzības 

līmeni, kas ir līdzvērtīgs bērnu pabalsta apmēram. 2018. gadā 48 000 bērnu dzīvoja 

ģimenēs, kas saņēma samazinātu finansiālo palīdzību, jo viņu pašvaldība bērnu pabalstu 

uzskatīja par ienākumiem. No 21 500 bērniem, kurus uzturēja finansiālas palīdzības 

saņēmēji (kuriem šis pabalsts ir vienīgais iztikas avots), 14 000 bērni dzīvoja pašvaldībās, 



42 
 

kas samazināja šo finansiālo palīdzību par summu, kas ir līdzvērtīga bērnu pabalsta 

apmēram.  

 

Bērna kopšanas pabalsts - nauda, ko vecāki saņem grūtniecības un dzemdību 

atvaļinājumā – pašlaik netiek piešķirts mātēm, kuras pēdējos 6 mēnešus nav strādājušas 

regulāri. Šīs sievietes šobrīd saņem tikai vienreizēju pabalstu NOK 84 720 apmērā, kas ir 

daudz zemāks par bērna kopšanas pabalstu (pilna alga par 49 nedēļām ir līdz apmēram 

NOK 600 000). Rezultātā daudzas sievietes no šīs grupas (2016. gadā - 8565 sievietes) 

nonāk zem nabadzības sliekšņa līmeņa. 

 

Polijā pensiju līmenis arī ir ļoti zems. Serbijā bērnu pabalsti ir plaši pieejami, taču to 

apmērs ir ļoti zems. Spānijā valsts investīcijas ģimeņu un bērnu sociālajā aizsardzībā ir ļoti 

mazas (1,2% no IKP), kas ir zem ES vidējā līmeņa (2,3% no IKP) – t.i., Spānijā šīs investīcijas 

ir par 5 miljardiem eiro mazākas, neskatoties uz to, ka dzimstības rādītāji Spānijā ir vieni 

no zemākajiem ES, bet bērnu nabadzības līmenis ir viens no augstākajiem ES.  

 

Bērnu pabalstu Spānijā saņem tikai 3000 ģimeņu, kurām vispār nav ienākumu vai arī 

kuras ir mājsaimniecības ar ārkārtīgi zemiem ienākumiem. Spānijā nav universāla bērnu 

pabalsta, tāpēc bērnu piedzimšana bieži vien rada nabadzības risku. Apvienotajā Karalistē 

palīdzība ģimenēm ir mainījusies – tagad bērnu pabalsti ir atkarīgi no ienākumiem un 

netiek nodrošināts ienākumu atbalsts (sociālās palīdzības pabalstu veidā) par trešo un 

katru nākamo bērnu (ja viņi ir dzimuši pēc 2017. gada). 

 

Neaizsargātās iedzīvotāju grupas un migranti lielā mērā netiek iekļauti sociālās 

aizsardzības sistēmā. Dānijā, lai arī sociālās aizsardzības sistēma kopumā darbojas labi, 

bezpajumtniekiem rodas problēmas ar piekļūšanu sociālajiem pakalpojumiem, jo šī 

sistēma ir balstīta uz identifikāciju, izmantojot personas konkrēto adresi.  

 

Somijā sistēmā netiek iekļauti: tie iedzīvotāji, kuri nespēj (nezina, kā) pretendēt uz 

pabalstiem; cilvēki, kuriem ir nepieciešami daudzi un dažādi pakalpojumi; ilgstoši 

bezdarbnieki, kuri nesaņem veselības aprūpes pakalpojumus; priekšlaicīgi pensionētie 

iedzīvotāji, kas saņem mazas pensijas; vecāka gadagājuma sievietes, kas saņem mazas 

pensijas; no cietuma atbrīvoti narkotiku lietotāji, kā arī migranti bez dokumentiem. 
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Savukārt pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem nav sociālā nodrošinājuma 

bezdarba gadījumā.  

 

Grieķijā patvēruma meklētājiem kopš 2019. gada jūlija nav tiesību uz AMKA (sociālās 

apdrošināšanas reģistra numuru), tāpēc viņiem ir liegta piekļuve veselības aprūpei, 

piemēram, viņiem nav tiesību uz ārsta apmeklējumu slimnīcā vai uz zāļu saņemšanu. 

AMKA trūkums neļauj viņiem piekļūt arī darba tirgum. Nereģistrētiem cilvēkiem arī netiek 

nodrošināti šie pakalpojumi. 

 

Arī Ungārijā nabadzīgākie iedzīvotāji (tostarp bezpajumtnieki, vientuļie vecāki, bērni, 

vecāka gadagājuma cilvēki, invalīdi un Romu tautības cilvēki) atrodas ārpus sociālās 

aizsardzības sistēmas. Islandē no sistēmas izslēgtās iedzīvotāju grupas ir: studenti un tie, 

kuri saskaras ar nestabilu nodarbinātību (jo īpaši interneta platformās). Itālijā ārpus 

sociālās aizsardzības sistēmas tiek atstāti migranti un bezpajumtnieki, bezdarbnieki un 

daudzbērnu ģimenes. 

 

Slovēnijā iedzīvotāju grupas ar ierobežotām tiesībām saņemt sociālo aizsardzību ir: 

migranti; pašnodarbinātie; ģimenes, kurās ir tikai viens no vecākiem; ģimenes ar 

vecākiem, kuriem ir kāda slimība (bieži vien viņi ir bezdarbnieki, kuri nesaņem pabalstus 

un kuriem nav piekļuves terapijai/ārstēšanai), kā arī cilvēki bez pastāvīgas dzīvesvietas. 

Spānijā “to migrantu stāvoklis, kas Huelvā lasa zemenes, ir sliktāks nekā bēgļu    

nometnē”, - norāda ANO īpašais referents Filips Alstons, kurš tika nosūtīts uz Spāniju, lai 

izmeklētu galēju nabadzību un cilvēktiesības. Migranti bez dokumentiem bieži vien strādā 

nedeklarētu darbu (ar ārkārtīgi sliktiem darba apstākļiem) un viņiem nav daudz tiesību.23 

 

2.4. Minimālo ienākumu shēmas 

Garantētais minimālais ienākums (MI) ir sociālās labklājības shēma, kas visiem pilsoņiem 

vai ģimenēm garantē ienākumus, kas ir pietiekami iztikai, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti 

konkrēti atbilstības nosacījumi (parasti tie ir: pilsonība; līdzekļu (ienākumu) pārbaude; 

                                                           
23 Apvienoto Nāciju Organizācija, Cilvēktiesības, īpašās procedūras (2020. gads), ANO īpašā 

referenta galējas nabadzības un cilvēktiesību jautājumos - profesora Filipa Alstona - paziņojums 

par viņa vizīti uz Spāniju (2020. gada 27. janvāris - 7. februāris), pieejams šeit: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=E 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=E


44 
 

gatavība dalībai darba tirgū vai vēlme veikt sabiedrisko darbu). Minimālo ienākumu 

galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana. 

 

Lielākā daļa aptaujāto respondentu dažādi kritizēja savā valstī pastāvošās minimālo 

ienākumu shēmas. Lielākā respondentu grupa (Beļģija, Čehija, Islande, Īrija, Itālija, Polija, 

Serbija un Spānija) paziņoja, ka viņu valstī minimālo ienākumu shēmas “vispār nepastāv 

vai arī tās nav pietiekamas”. Savukārt otrā respondentu grupa (Somija, Ungārija, Lietuva, 

Norvēģija, Portugāle, Slovēnija un Apvienotā Karaliste) uzskatīja, ka viņu valstī “situācija 

minimālo ienākumu shēmu jomā vispār ir problemātiska”. Trešā respondentu grupa 

(Austrija, Dānija, Francija un Grieķija) norādīja, ka “ar problēmām minimālo ienākumu 

shēmu jomā saskaras tikai noteiktās iedzīvotāju grupas vai valsts reģioni”. Tikai 

respondenti no Horvātijas, Vācijas un Nīderlandes norādīja, ka minimālo ienākumu 

shēmas viņu valstī “nav problemātiskas”. Galvenie problemātiskie aspekti vai šķēršļi 

minimālo ienākumu shēmu jomā, par kuriem tika ziņots, ir aprakstīti zemāk. 

 

Viena no lielākajām problēmām šajā jomā ir ļoti strikti, ierobežojošie atbilstības kritēriji 

un piekļuve, kas ir atkarīga no ienākumiem (ar līdzekļu pārbaudi). Beļģijā minimālo 

ienākumu shēma, ko sauc par “iztikas minimumu / sociālās integrācijas ienākumiem”, ir 

pēdējās iespējas palīdzība un tā ir atkarīga no ienākumu līmeņa. Cilvēkam, kas pretendē 

uz to, ir jāpierāda, ka viņam/viņai vispār nav ienākumu, vai arī, ka viņa ienākumi ir mazāki 

par šī pabalsta summu. 

 

Lai gan noteikumi par šī minimālo ienākumu pabalsta saņemšanu tiek izstrādāti valsts 

līmenī, vietējās pašvaldības sociālie darbinieki ir tie, kas novērtē pretendentu 

pieteikumus un viņiem ir iespēja dažādi interpretēt tādus pieteikuma aspektus kā, 

piemēram, “vēlme strādāt”. Pētījumi rāda, ka dažādas vietējās pašvaldības, kā arī dažādi 

sociālie darbinieki no vienas pilsētas vai pašvaldības ļoti atšķirīgi vērtē katra konkrēta 

pieteikuma pieņemamību (atbilstību). 

 

Līdzīga situācija pastāv Islandē un Norvēģijā, kur finansiālo palīdzību sniedz pašvaldības, 

un vietējiem sociālajiem dienestiem ir tiesības izmantot rīcības brīvību, vērtējot 

pieteikumus uz minimālo ienākumu pabalstu, nosakot piešķirtā pabalsta summu, kā arī 

lūgt papildu rekvizītus, lai piekļūtu šim pabalstam. Piemēram, Norvēģijā pretendentam uz 
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minimālo ienākumu pabalstu var tikt ieteikts vispirms pārdot savu automašīnu un māju, 

izņemt visu naudu no bankas konta, vai arī tieši vērsties pie sava dzīvesbiedra vai 

vecākiem, lai saņemtu finansiālo atbalstu. Dažiem iedzīvotājiem šādas nesamērīgas 

prasības rada nabadzības slazdus (tā vietā, lai palīdzētu pretendentiem uz pabalstu). 

Skaidrības trūkums vadlīnijās rada arī reģionālas atšķirības, kā arī atšķirīgu attieksmi pret 

līdzīgiem gadījumiem (pretendentiem) vienā un tajā pašā pašvaldībā.  

 

Apvienotajā Karalistē tagad notiek pārejas posms attiecībā uz no ienākumiem atkarīgiem 

sociālās palīdzības pabalstiem, kas daudziem ir kā pēdējā iespēja. Seši galvenie pabalsti 

(bezdarbniekiem; invalīdiem; tiem, kuri aprūpes pienākumu dēļ nevar veikt algotu darbu; 

tiem, kuriem ir zemi darba ienākumi, kā arī valdības finanšu kredīti) Apvienotajā Karalistē 

tika apvienoti vienā pabalstā, ko sauc par Universālo kredītu (UC). Prasības 

pretendentiem uz pabalstiem tiek attiecinātas uz visu mājsaimniecību: ja viena 

mājsaimniecības locekļa ienākumi pārsniedz minimālo ienākumu slieksni šim 

mājsaimniecības tipam, tad nevienam mājsaimniecības loceklim nav individuālu tiesību uz 

šo pabalstu, kas ir atkarīgs no ienākumiem.  

 

Pāreja uz Universālo kredītu Apvienotajā Karalistē vēl nav beigusies. Piemēram, divas 

trešdaļas no ģimenēm, kas saņem pabalstus (tāpat kā daudzi cilvēki ar invaliditāti) 

joprojām pretendē uz “mantotajiem” (līdzšinējiem) pabalstiem. Daudzi, iespējams, 

“nepāries” uz jauno pabalstu, kamēr viņi neiesniegs pieprasījumu uz jauno pabalstu (kas 

varētu būt nepieciešams, piemēram, ja mainās adrese). Iepriekšējā sistēma attiecībā uz 

vidējo algu saņēmējiem bija ne tik dāsna kā daudzās citās Eiropas valstīs, savukārt 

pašreizējā, jaunā sistēma ir vēl mazāk pietiekama.  

 

Daudzas piemaksas par bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti tika atceltas, kā arī tika 

ieviesti absolūti pabalstu ierobežojumi (“griesti”) atsevišķiem indivīdiem, 

mājsaimniecībām un kopējiem valsts izdevumiem. Sistēma, kas līdz šim pastāvēja 

Apvienotajā Karalistē, neapmierināja cilvēku vajadzības, savukārt šobrīd tai nav vairs pat 

mērķa apmierināt cilvēku vajadzības. Rezultātā Apvienotajā Karalistē pabalstu 

pamatlikme vienai personai, kas ir vecāka par 25 gadiem, sastāda 17% no vidējās algas. 
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Portugālē pretendentiem uz minimālo ienākumu pabalstu vispirms ir jāpierāda, ka viņi ir 

nonākuši nopietnās ekonomiskās grūtībās un viņiem draud sociālā atstumtība. Turklāt, 

viņiem ir jābūt reģistrētiem Nodarbinātības un profesionālās apmācības institūtā (IEFP) 

un ir jāuzrāda pierādījums, ka viņi aktīvi meklē darbu.  

 

Somijā sociālā palīdzība ir no ienākumiem atkarīgs, birokrātisks pabalsts. Sociālās drošības 

iestāde “Kela” izmaksā pamatlīmeņa sociālo palīdzību, un pašvaldības ir atbildīgas par 

“papildu” vai “preventīvo” sociālo palīdzību. Pamatlīmeņa sociālā palīdzība nav 

pietiekama, lai segtu mājokļa izmaksas, un daudzi cilvēki ir spiesti pieteikties sociālajai 

palīdzībai veselības aprūpes izmaksu un medikamentu augsto cenu dēļ. 

 

Atsevišķos tās pašas valsts reģionos vai pašvaldībās piešķirtā atbalsta kritērijos un apmērā 

var būt ievērojamas atšķirības. Piemēram, Austrijā minimālo ienākumu pabalsti atrodas 

Austrijas reģionālo pašvaldības kompetencē; pastāv ievērojamas reģionālas atšķirības un 

augsts pabalstu nepieprasīšanas līmenis (aptuveni 30%), it īpaši lauku apvidos.24  

 

Spānijā nabadzības un / vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku īpatsvars turpina 

samazināties, bet joprojām ir augstā līmenī (īpaši bērniem). Darba tirgus problēmas un 

sociālo pabalstu pārāk maza ietekme uz nabadzības līmeni Spānijā rada vienu no 

augstākajiem bērnu nabadzības vai sociālās atstumtības riskiem Eiropas Savienībā. 

Ģimenes pabalstu un ienākumu garantiju shēmu nepietiekamība ierobežo sociālo 

pabalstu nabadzības samazināšanas efektu. Tiek lēsts, ka reģionālās minimālo ienākumu 

shēmas visā valstī ir pieejamas tikai 20% no to potenciālajiem saņēmējiem, un reģionālās 

atšķirības šajā jomā ir ļoti izteiktas. 

 

Tā, Basku zemē gandrīz trīs ceturtdaļas iedzīvotāju, kas ir pakļauti nabadzības riskam, 

saņem minimālo ienākumu pabalstu, savukārt Navarras apgabalā šo pabalstu saņem 

divas trešdaļas visu iedzīvotāju, kuri atrodas zem nabadzības sliekšņa līmeņa. Tālāk seko 

Astūrijas apgabals, kur katrs trešais cilvēks zem nabadzības sliekšņa līmeņa saņem 

minimālo ienākumu pabalstu. No pārējiem Spānijas apgabaliem tikai piecas kopienas 
                                                           

24http://www.armutskonferenz.at/files/european_centre_non_take_up_minimum_income_in

_at-2019.pdf; EAPN-Austrija paziņojums presei par šo pētījumu (vācu valodā): 

http://www.armutskonferenz.at/news/news-2019/30-bekommen-nicht-was-ihnen-helfen-

wuerde-nichtinanspruchnahme-aber-in-der-mindestsicherung-deutlich-gesunken.html 

http://www.armutskonferenz.at/files/european_centre_non_take_up_minimum_income_in_at-2019.pdf
http://www.armutskonferenz.at/files/european_centre_non_take_up_minimum_income_in_at-2019.pdf
http://www.armutskonferenz.at/news/news-2019/30-bekommen-nicht-was-ihnen-helfen-wuerde-nichtinanspruchnahme-aber-in-der-mindestsicherung-deutlich-gesunken.html
http://www.armutskonferenz.at/news/news-2019/30-bekommen-nicht-was-ihnen-helfen-wuerde-nichtinanspruchnahme-aber-in-der-mindestsicherung-deutlich-gesunken.html
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garantē minimālo ienākumu pabalstu vairāk nekā 10% visu iedzīvotāju, kuri atrodas zem 

nabadzības sliekšņa līmeņa (Baleāru salas, Aragona, Kantabrija, Astūrija, Madrides 

apgabals un Katalonija).  

 

Minimālo ienākumu pabalsts atlikušajos 9 Spānijas apgabalos ir pieejams mazāk nekā 

10% iedzīvotāju, kas ir pakļauti nabadzības riskam (Andalūzijas un Kastīlijas-Lamančas 

gadījumā - mazāk nekā 2% tādu iedzīvotāju). Minimālo ienākumu pabalsta izmaksāšanas 

ilgums Spānijā arī atšķiras: sākot no sešiem mēnešiem (Andalūzija, Valensijas kopiena, 

Galīcija un Seūta) gadījumā līdz nenoteiktam izmaksāšanas ilgumam (Basku zemē, 

Kastīlijā un Leonā, kā arī Madridē). 2020. gada maijā Spānijā tika apstiprināts valsts 

līmeņa minimālais ienākums ar mērķi izskaust šīs reģionālās atšķirības iedzīvotāju tiesību 

ziņā. 

 

Sakarā ar ierobežojošo pieeju, procedūras sarežģītību, birokrātiju un citiem faktoriem, 

minimālo ienākumu pabalstu pieprasīšanas līmenis ir zems. Beļģijā, kā jau tika minēts, 

“iztikas minimums / sociālās integrācijas ienākumi” arvien vairāk tiek pakļauti stingriem 

nosacījumiem, tāpēc daudziem cilvēkiem šis pabalsts nav pieejams. Tiek lēsts, ka Beļģijā šī 

minimālo ienākumu pabalsta pieprasīšanas līmenis ir no 57% līdz 73%.  

 

Apvienotajā Karalistē pabalsta pieprasīšanas līmenis atšķiras atkarībā no iemesla, kāpēc 

cilvēki izvēlas pieteikties šim pabalstam. Pagaidām ir maz datu par jauno Universālo 

kredītu, taču attiecībā uz no ienākumiem atkarīgiem “mantotajiem (līdzšinējiem) 

pabalstiem”, Pensiju kredīta pieprasīšanas līmenis (cilvēkiem ar mazām pensijām) ir 

aptuveni 60% no visiem iedzīvotājiem, kam ir uz to tiesības, savukārt no ienākumiem 

atkarīgā ienākumu atbalsta pabalsta (darbspējīgiem iedzīvotājiem) un nodarbinātības un 

atbalsta pabalsta (tiem, kas pašlaik nav darbspējīgi) pieprasīšanas līmenis ir 90%. 

 

Atšķiras arī iedzīvotāju zināšanas par pieejamiem pabalstiem un viņu attieksme pret 

jebkuriem ar tiem saistītajiem aizspriedumiem un tas, vai šie pabalsti ir viņu vienīgais 

ienākums vai arī ienākumu papildinājums - tas viss palīdz izskaidrot atšķirības šo pabalstu 

pieprasīšanas līmeņos.  
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Lietuvā likums par finansiālo sociālo palīdzību ir ļoti sarežģīts, tāpēc cilvēki bieži vien 

nezina, uz kāda veida finansiālo atbalstu viņiem ir tiesības. Ap sociālo pabalstu 

saņēmējiem pastāv arī ļoti izteikti stereotipi un negatīvais priekšstats. Neskatoties uz ļoti 

augsto nabadzības līmeni, 2018. gadā ienākumu atbalsta pabalstus saņēma aptuveni 2,6% 

Lietuvas iedzīvotāju, un šis skaitlis nepārtraukti samazinās. 

 

Islandē pabalstu saņēmēju diskriminācija paaugstina šo pabalstu nepieprasīšanas līmeni. 

Turklāt Islandē tika izveidota jauna, sarežģīta elektronisko pieteikumu sistēma (bez 

turpmākas palīdzības nekompetentiem lietotājiem), kas arī traucē uzlabot šo pabalstu 

pieprasīšanas līmeni.  

 

Čehijā iedzīvotāju grupas, kurām ir grūti piekļūt pienācīgam minimālajam ienākumam ir 

arī: cilvēki, kuriem ir parādi (it īpaši ar mantas atsavināšanu), cilvēki bez profesionālās 

kvalifikācijas, vientuļie vecāki ar bērniem, bezdarbnieki un cilvēki, kuri atgriežas darba 

tirgū pēc ilga laika bez darba (piemēram, pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc brīvības 

atņemšanas soda izpildes utt.). 

 

Minimālo ienākumu pabalstu apmēra nepietiekamības dēļ lielākā daļa šo pabalstu 

saņēmēju atrodas zem nabadzības sliekšņa līmeņa. Ungārijā minimālo ienākumu pabalsti 

praktiski neeksistē kā stratēģija, kā atbrīvot cilvēkus no nabadzības vai iesaistīt cilvēkus 

darba tirgū. Minimālo ienākumu pabalsts Ungārijā pēdējos 8 gados netika paaugstināts 

un tā apmērs ir ap 60 eiro mēnesī.  

 

Beļģijā iztikas minimums ir 626,74 eiro mēnesī kopdzīves partneriem; 940,11 eiro mēnesī 

personai, kas dzīvo viena; 1270,51 eiro personai, kas dzīvo kopā ar savu apgādājamo 

ģimeni. Šīs summas ir krietni zem Beļģijas nabadzības sliekšņa līmeņa. Austrijā minimālo 

ienākumu shēma ir diezgan labi izveidota, taču konservatīvi populistiskā valdība          

2019. gadā to ierobežoja.25 Rezultātā minimālais ienākums šajā valstī ir pārāk zems, 

nesedz reālus iztikas izdevumus un nepārsniedz nabadzības sliekšņa līmeni.  

 

                                                           
25

 EAPN Austrija apkopoja savus priekšlikumus / prasības dokumentā ar nosaukumu "19 punkti par 

jauno minimālo ienākumu". Pieejams vietnē: 

http://www.armutskonferenz.at/files/armutskonferenz_neue-mindestsicherung_2019.pdf 

http://www.armutskonferenz.at/files/armutskonferenz_neue-mindestsicherung_2019.pdf
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Runājot par ienākumu atbalsta pabalstu, jaunajā likumā par bērniem maznodrošinātām 

ģimenēm tiek piešķirtas mazākas pabalstu summas – gan visai mājsaimniecībai, gan par 

katru nākamo bērnu. Cilvēkiem ar invaliditāti arī ir jāpiesakās uz minimālo ienākumu 

pabalstu, taču šis pabalsts netika "izstrādāts" kā ilgtermiņa pabalsts. Tāpēc cilvēki ar 

invaliditāti, kuriem ir nepieciešams ilgtermiņa finansiālais atbalsts, nevar saņemt 

piemērotu pabalstu šim mērķim.  

 

Par pabalstu nepietiekamības problēmām tika ziņots arī Francijā, jo minimālo ienākumu 

pabalsta apmērs šajā valstī neļauj segt pat pamatizdevumus; līdz ar to, Francijas sociālās 

NVO lūdz palielināt minimālo ienākumu pabalstu līdz 850 eiro mēnesī. Dānijā tie cilvēki, 

kuri nav dzīvojuši šajā valstī pēdējos septiņus-astoņus gadus, saņem daudz mazāku 

finansiālo atbalstu (kas ir zem nabadzības sliekšņa līmeņa dažiem mājsaimniecību tipiem).  

 

Slovēnijā minimālo ienākumu pabalsta apmērs ir vienāds ar finansiālās sociālās palīdzības 

(FSA) summu, kas ir 402,18 eiro mēnesī vienai personai vai 1106,00 eiro mēnesī ģimenei 

(piemēram, četru cilvēku ģimenei, kas ir: divi skolas vecuma bērni un divi pieaugušie 

bezdarbnieki). Finansiālā sociālā palīdzība ir shēma, kas ilgst no 1 līdz 6 mēnešiem un kas 

ir paredzēta tādu personu un ģimeņu pamatvajadzību apmierināšanai, kuras nespēj 

nodrošināt savu materiālo drošību no tām neatkarīgu iemeslu dēļ. Slovēnijā minimālo 

ienākumu pabalsta apmērs vienai personai ir 402,18 eiro – tas ir zem nabadzības sliekšņa 

līmeņa, kas ir 622 eiro mēnesī vienam pieaugušajam iedzīvotājam.26 

 

Serbijā esošais minimālo ienākumu pabalsts arī ir pārāk mazs, lai cilvēki varētu izkļūt no 

nabadzības, un tas ir domāts tikai dažām mērķa grupām, tāpēc daudzas iedzīvotāju 

grupas, kurām tas ir nepieciešams, netiek iekļautas.  

 

Portugāles gadījumā minimālo ienākumu pabalsts (SII) ir 189,66 eiro mēnesī vienai 

personai. Šim pabalstam ir 203 749 saņēmēji, un vidējā summa vienam pabalsta 

                                                           
26

 Galvenā politikas koncepcija Slovēnijā ir tāda, ka minimālajiem ienākumiem ir jābūt zemākiem 

par minimālo algu, lai saglabātu stimulu strādāt. Problēma ir tāda, ka minimālā alga, neskatoties 

uz tās neseno pieaugumu, šajā valstī joprojām ir zema un tikai nedaudz pārsniedz nabadzības 

sliekšņa līmeni. Daudzi darbinieki, kas saņem minimālo algu, nonāk nabadzībā (strādājošo 

nabadzībā), savukārt finansiālās sociālās palīdzības saņēmēji kaut kādā veidā ir iestrēguši 

sociālās atstumtības un nabadzības apburtajā lokā (Avots: Slovēnijas EMIN ziņojums). 
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saņēmējam ir 117,67 eiro mēnesī uz vienu personu (259,52 eiro uz vienu ģimenei), kas ir 

krietni zem valsts nabadzības sliekšņa līmeņa, kas ir 501 eiro mēnesī vienai personai.  

 

Arī Norvēģijas minimālo ienākumu pabalsts tiek uzskatīts par nepietiekamu. Norvēģijā 

daudzi finansiālās palīdzības saņēmēji nesaņem summas, kas ir pietiekamas, lai segtu viņu 

uzturēšanās izdevumus. Papildus tam, ka viņi ir tā iedzīvotāju grupa, kurā ir visaugstākais 

to cilvēku īpatsvars, kas atrodas zem nabadzības sliekšņa (starp tiem, kas saņem sociālā 

nodrošinājuma pabalstus), viņi ir arī tā sabiedrības grupa, kas visdrīzāk piedzīvos 

materiālo nenodrošinātību.  

 

Saskaņā ar 2018. gadā Norvēģijā veikto pētījumu par dzīves apstākļiem, 40% finansiālās 

palīdzības saņēmēju ir ziņojuši, ka savilkt galus kopā viņiem ir bijis “grūti” vai pat “ļoti 

grūti” (iedzīvotājiem kopumā šis rādītājs ir bijis 6%). Oslo Met universitātē tika 

konstatēts, ka saprātīgs patēriņa līmenis vienai personai no 20 līdz 50 gadiem (bez 

mājokļa izdevumiem) būtu NOK 9510 mēnesī. Savukārt Norvēģijas valsts vadlīnijas nosaka 

finansiālās palīdzības apmēru vienam pieaugušajam (bez mājokļa izdevumiem) NOK 6150 

apmērā. 

 

Lietuvā minimālo ienākumu pabalsta apmērs arī nav pietiekams un nenodrošina 

minimālo vajadzību apmierināšanu. 2018. gadā Lietuvā vidējais finansiālās sociālās 

palīdzības apmērs ir bijis 81 eiro vienai personai. Šī summa veido tikai vienu trešdaļu no 

absolūtā nabadzības sliekšņa līmeņa šajā valstī. Valsts kontroles dati norāda, ka           

2018. gadā Lietuvā 86% cilvēku (mājsaimniecību) nevarēja apmierināt savas minimālās 

patēriņa vajadzības, izmantojot pabalstus, kā arī sociālos pakalpojumus un palīdzību.  

 

Īrijā galvenie sociālās labklājības pabalsti arī nav pietiekami, lai nodrošinātu cilvēkiem 

pienācīgus ienākumus, lai viņi varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Šo pabalstu apmērus 

nosaka valdības, balsojot par budžetu, nevis balstoties uz šo pabalstu pietiekamību. Šo 

pabalstu nepietiekamība ir problēma it īpaši personām ar invaliditāti un tiem 

iedzīvotājiem, kas ir jaunāki par 25 gadiem (kuri saņem mazāka apmēra Darba meklētāju 

pabalstu), ja vien viņi neatbilst noteiktiem ģimenes situācijas vai aktivizēšanas kritērijiem. 
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Somijā ienākumu atbalsta pabalsts ir paredzēts kā īslaicīgais pabalsts, taču viena trešdaļa 

tā saņēmēju to saņem ilgtermiņā; šī pabalsta apmērs arī tiek uzskatīts par diezgan mazu. 

Čehijā minimālo ienākumu pabalsta apmērs nespēj segt vidējās pārtikas cenas un 

mājokļu izmaksas.27 Tomēr minimālo ienākumu pabalsts nedod stimulu ātri atgriezties 

darba tirgū, jo bieži vien izmaksātā pabalsta apmērs pārsniedz zemās minimālās algas 

apmēru. 

 

Papildus citiem faktoriem, arī ilgais gaidīšanas laiks, lai saņemtu pirmo minimālo 

ienākumu pabalsta maksājumu, attur iedzīvotājus no pieteikšanās uz šo pabalstu. Šāda 

problēma pastāv Austrijā, kur gaidīšanas laiks, lai saņemtu pirmo minimālo ienākumu 

pabalsta maksājumu ir vairāk nekā 3 mēneši. Tik ilgu gaidīšanas laiku ārkārtas situācijā 

esošie iedzīvotāji noteikti uzskata par pārāk ilgu. Tā sauktā "palīdzība ārkārtas gadījumos" 

šajā valstī pastāv uz papīra, taču sociālās labklājības iestādes to neizmanto praksē.  

 

Savukārt Spānijā reģionālo minimālo ienākumu pabalstu vidējais gaidīšanas laiks ir             

6 mēneši. Islandē dažas ienākumu atbalsta sistēmas izmaksā pabalstus avansā, bet dažas 

citas izmaksā tos tikai pēc kāda laika, kas nozīmē, ka šo pabalstu saņēmēji uz kādu laiku 

var palikt bez iztikas līdzekļiem, kas viņiem var radīt vai palielināt esošus parādus. Čehijā 

minimālo ienākumu pabalsta apmērs tiek aprēķināts no pēdējo trīs vai sešu mēnešu 

vidējiem ienākumiem, kas izraisa šo pabalstu izmaksāšanās kavēšanos. 

 

Represīvie darba tirgus aktivizēšanas pasākumi un negatīva nosacītība ir pieaugošās 

tendences lielākajā daļā aptaujāto ES dalībvalstu. Apvienotajā Karalistē pēdējā laikā ir 

vērojami uzlabojumi šajā jomā, it īpaši publicitātes kontekstā, atsaucoties uz pārtikas 

banku izmantošanas masveida pieaugumu, kā arī pašnāvību (un citu nāves gadījumu) 

skaita pieaugumu to cilvēku vidū, pret kuriem tika piemērotas sankcijas.  

 

Saskaņā ar spēkā esošajiem Universālā kredīta noteikumiem, visus pabalstus var atsaukt 

uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet tādā gadījumā tomēr pastāv iespēja saņemt 

kompensāciju par piedzīvotajām grūtībām. Sankcijas piemēro par prasītāja saistību 
                                                           

27 Čehijā minimālo ienākumu sistēmas (ko dēvē par "palīdzības sistēmu materiālo vajadzību 

gadījumā") mērķis ir garantēt katram cilvēkam minimālo dzīves līmeni. Šī sistēma netika veidota 

pēc nopelnu principa, bet gan pēc nepieciešamības principa, tādējādi kalpojot par pēdējo 

drošības tīklu tiem iedzīvotājiem, kuriem pašlaik nav citu iztikas līdzekļu.  
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nepildīšanu, ko prasītājs ir parakstījis apmaiņā pret piekļuvi šiem pabalstiem. Šāda 

saistību nepildīšana var rasties sakarā ar nokavēto (vai neapmeklēto) tikšanos ar darba 

meklēšanas aģentu, nespēju uzrādīt pierādījumus par darba meklēšanu saskaņotajā 

apmērā, nespēju pabeigt norunāto apmācību, tiešsaistes dienasgrāmatas nepildīšanu (kas 

var prasīt ikdienas ierakstus – kopā 35 stundas nedēļā), utt.28 

 

Algotā darbā šobrīd ir vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk, galvenokārt tāpēc, ka tagad ir 

daudz lielāks darbaspēks, un arī tāpēc, ka nepietiekamo pabalstu režīma dēļ palielinās to 

invalīdu un ļoti mazu bērnu māšu skaits, kuram ir jāmeklē sev kāds algots darbs.  

 

Šajā situācijā ir arī pozitīvi aspekti: tas, ka daudziem cilvēkiem tagad ir savs „darba 

treneris” (darba meklēšanas aģents), taču apstākļi ir mazāk labvēlīgi nekā varētu būt, jo šī 

pati persona var arī ieteikt piemērot sankcijas pret šo konkrēto darba meklētāju, kas var 

mazināt uzticību darba trenera padomiem un atbalstam.29 

 

Lietuvā cilvēki bieži vien pavada pārāk ilgu laiku atbalsta sistēmā, jo šajā valstī trūkst 

darbaspēka ievietošanas un iekļaušanas plānu. Darba vietā sociālo pabalstu saņēmējiem 

bieži vien ir jāveic sabiedriskie darbi, kas parasti neatbilst viņu vajadzībām un 

kompetencei un apdraud viņu pašcieņu. 94% iedzīvotāju, kas 2018. gadā pabeidza 

                                                           
28 Saistību nepildīšana var novest pie sankcijām, pat ja cilvēkam ir bijis pamatots iemesls. Jorkas 

Universitātes piecu gadu laikā veiktais pētniecības projekts (2013. – 2018. gadā), ko finansēja 

Eiropas Sistēmisko risku padome (ESRP), ir atklājis, ka šāda nosacītība lielā mērā ir neefektīva – 

tā nepalīdz iesaistīt cilvēkus darba tirgū vai atbalstīt viņu progresu tajā, un ka elastība, kad tiek 

ņemti vērā katra cilvēka konkrētie apstākļi, ir novērojama ļoti reti. Vērā ņemamam pabalstu 

saņēmēju mazākumam šāda nosacītība ir izraisījusi negatīvas uzvedības izmaiņas un palielinājusi 

viņu nabadzību vai pat trūkumu. JORKAS UNIVERSITĀTE (2018), Galīgo secinājumu ziņojums, 

Labklājības nosacījumu projekts 2013. – 2018. gadam, ESRP, 2020. gada jūnijs, atrodams vietnē: 

http://www.welfareconditionality.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/40475_Welfare-

Conditionality_Report_complete-v3.pdf un JRF (2020) Nabadzība Apvienotajā Karalistē 2019. – 

2020. gadā, JRF, 2020. gada 7. februāris, atrodams vietnē: https://www.jrf.org.uk/report/uk-

poverty-2019-20 
 

29 Iepriekš minētajā Jorkas universitātes pētījumā tika konstatēts, ka Apvienotās Karalistes Darba 

centra (“Job Center Plus”) piedāvātais atbalsts pārāk bieži ir pārāk vispārīgs un tā kvalitāte arī ir 

neatbilstoša. Šī centra piedāvātās darbavietas pārāk bieži ir nepilna laika, nestabilas un tajās nav 

iespējama karjeras izaugsme. Apvienotajā Karalistē 56% no visiem cilvēkiem, kuri 2019. gadā 

piedzīvoja nabadzību, strādāja algotu darbu. 12,7% no visiem algotajiem darba ņēmējiem 

saskaras ar strādājošo nabadzību. 

http://www.welfareconditionality.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/40475_Welfare-Conditionality_Report_complete-v3.pdf
http://www.welfareconditionality.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/40475_Welfare-Conditionality_Report_complete-v3.pdf
https://www.jrf.org.uk/report/uk-poverty-2019-20
https://www.jrf.org.uk/report/uk-poverty-2019-20
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nodarbinātības veicināšanas programmu, nav izdevies atrast sev darbu un palikt tajā ilgāk 

par trim mēnešiem.  

 

Dānijā sociālās aizsardzības apjomi ilgu laiku tika samazināti, bet neskatoties uz to, tie 

joprojām ir pietiekami. Tomēr nosacījumi sociālā atbalsta saņemšanai pēdējās divās 

desmitgadēs Dānijā ir kļuvuši stingrāki, un tā rezultātā dažām neaizsargātākām 

iedzīvotāju grupām (piemēram bezpajumtniekiem) šāds atbalsts nav pieejams.  

 

Neaizsargātās iedzīvotāju grupas tiek izslēgtas no šīs sistēmas pēc dažādiem kritērijiem, 

proti, viņu vecuma, izcelsmes, uzturēšanās statusa, darba pieredzes, kā arī citu faktoru 

dēļ (piemēram, viņu atrašanās vieta, izglītība, digitālās prasmes un prasība ievērot 

birokrātiskās procedūras). Austrijā jaunieši (vecumā no 14 līdz 16 gadiem), kuri pašlaik 

nedzīvo kopā ar saviem vecākiem, paši nevar pieteikties sociālajam atbalstam.  

 

Tiek izslēgti arī migranti, kuriem netika piešķirts patvērums, un kuriem ir “nostiprināta 

dzīvesvieta”. Grieķijā patvēruma meklētājiem, kas dzīvo izmitināšanas projektos, arī nav 

tiesību uz minimālo ienākumu pabalstu. Grieķijā pastāv arī citi faktori, kas ierobežo 

iedzīvotāju piekļuvi minimālo ienākumu pabalstam: pārmērīgas prasības, lai kvalificētos 

minimālo ienākumu pabalsta saņemšanai un trūkumi digitālajā jomā (digitālā plaisa), kas 

traucē minimālo ienākumu shēmu ieviešanai. 

 

Apvienotajā Karalistē minimālo ienākumu nodrošinājumam ir vispārējais raksturs (kaut 

arī tas nav universāls), jo šis pabalsts tiek finansēts no nodokļiem (nevis pastāv uz 

apdrošināšanas pamata) un tādējādi tas ir piemērots visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi 

ir zemāki par noteikto slieksni. Šīm iedzīvotāju grupām Apvienotajā Karalistē ir 

ierobežotāka piekļuve minimālo ienākumu pabalstam:  

 

1) Pašnodarbinātajiem jau pirms COVID-19 pandēmijas ir bijusi ierobežota pieeja 

minimālajiem ienākumiem. 

 

2) Migrantiem no valstīm, kas atrodas ārpus ES, nav iespējams izmantot valsts 

līdzekļus, ja viņiem ir vīza uz ierobežoto laiku. Viņiem nav pieejami visi no 

ienākumiem atkarīgie labklājības pabalsti, kā arī mājokļu pabalsti un piemaksas 

konkrētām vajadzībām, (piemēram, iztikas pabalsts invaliditātes gadījumā). 
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Savukārt viņiem ir pieejami uz apdrošināšanu balstītie pabalsti (piemēram, uz 

apdrošināšanu balstītais bezdarbnieka pabalsts, ko izmaksā pirmos sešus 

bezdarba mēnešus). 

 

3) Patvēruma meklētāji atrodas Iekšlietu ministrijas, nevis Darba un pensiju 

departamenta pakļautībā, un viņiem ir pieejams daudz mazāks finansiālais 

atbalsts (37,50 mārciņu apmērā nedēļā), kā arī līdzekļi mājokļu izdevumiem un 

speciālais atbalsts patvēruma meklētājiem. 

 

Spānijā iedzīvotāju grupas, kurām nav pieejams sociālais atbalsts, ir: 

 jaunieši, kuri atstāj valsts aizbildnības sistēmu un ir jaunāki par 25 gadiem (ja 

viņiem nav ģimenes pienākumu); 

 cilvēki, kuri ir darbnespējīgi invaliditātes vai hronisko slimību dēļ, ko veselības 

aprūpes iestādes nav medicīniski apstiprinājušas (piemēram, vēža slimnieki);  

 sievietes, kuras ir cietušas no vardarbības, kas ir saistīta ar dzimumu (ja nav tiesas 

lēmuma vai viņu attiecīgo apstākļu apstiprinājuma); 

 imigranti bez dokumentiem; 

 migranti, kuri šajā valstī uzturējušies mazāk par 5 gadiem; 

 spāņu izcelsmes emigranti, kuri ir atgriezušies valstī un kuriem nav finansiālo 

resursu; 

 bezdarbnieki, kas ir vecāki par 55 gadiem, kuriem ir tiesības uz pensijas pabalstu 

un kuri dzīvo kopā ar strādājošiem ģimenes locekļiem; 

 cilvēki, kuri nekad nebija aktīvi darba tirgū, jo viņi strādā ēnu ekonomikā; 

 cilvēki, kas saņem minimālos pabalstus un atrod kādu darbu, kas ir pagaidu 

rakstura un / vai ar zemu atalgojumu; 

 bezdarbnieki, kuri nevar apliecināt savu iepriekšējo dalību darbā meklēšanas 

pasākumos; 

 bezpajumtnieki, kuri nevar reģistrēties vietējos reģistros (kas ir obligāta prasība). 

 

Ir paredzams, ka sociālā atbalsta pieejamība Spānijā tiks uzlabota ar jauno federālo 

‘Minimālo iztikas ienākumu’ (‘Ingreso Mínimo Vital’), kas tika pieņemts 2020. gada maijā. 
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Serbijā minimālo ienākumu pabalsts gandrīz nav pieejams mazajiem lauksaimniekiem 

(zemniekiem). Portugāles gadījumā, nestabilās darbavietās nodarbinātajiem un neoficiāli 

nodarbinātajiem, kuri neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, ir liegta piekļuve šim 

pabalstam.30  

 

Īrijā patvēruma meklētājiem tiek piešķirts atsevišķs, mazāka apmēra pabalsts, un viņiem 

nav atļauts pretendēt uz minimālo ienākumu pabalstu. Pastāvīgās dzīvesvietas 

nosacījums darbojas arī kā šķērslis no ienākumiem atkarīgā labklājības atbalsta 

saņemšanai tiem cilvēkiem, kas iebrauc Īrijā, kuriem var rasties grūtības ar šī kritērija 

izpildi. Pastāv noteikti nosacījumi, kas personai būtu jāievēro, lai parādītu savu saikni ar 

šo valsti (laiks, kas nodzīvots Īrijā vai uz kuru cilvēks plāno palikt šajā valstī).  

 

Pēdējās ekonomiskās krīzes laikā mainījās darba meklētāju atbalsta kritēriji: tika 

palielināts to nedēļu skaits, kas kādam bija jānostrādā, lai saņemtu darba meklētāju 

pabalstu, kā arī tika samazināts to nedēļu skaits, kurā cilvēks varēja saņemt maksājumus 

darba meklētājiem pirms pāriet uz darba meklētāju pabalsta saņemšanu. Tā rezultātā 

daudz vairāk darba meklētāju saņem mazākas summas nekā iepriekš. 

 

Islandē sociālais atbalsts arī nav pieejams dažām iedzīvotāju grupām: cilvēkiem, kuriem 

trūkst zināšanu par sociālā atbalsta sistēmu (tie ir jaunieši un cilvēki ar ierobežotām 

iespējām); nereģistrētiem migrantiem bez dokumentiem; tiem, kuri saskaras ar valodas 

barjeru un tiem, kuriem trūkst informācijas no viņu sociālās vides. Neskatoties uz to, ka 

Ungārijā sociālo pabalstu līmenis ir zems, aptuveni 500 000 cilvēku (no 9,8 miljoniem 

iedzīvotāju) šajā valstī nav iekļauti ienākumu atbalsta sistēmā. 

 

Šajā jomā pastāv arī pozitīvie piemēri: tā, Nīderlandē 51 gada laikā likumā noteiktā 

minimālā alga tiek palielināta divreiz gadā – to pārrēķina, ņemot vērā inflāciju un algu 

pieaugumu. Tajā brīdī, kad minimālā alga tiek palielināta, arī minimālo ienākumu pabalsts 

tiek automātiski palielināts. Šī ciešā saikne starp abiem instrumentiem tika apdraudēta 

krīzes laikā, taču tā joprojām paliek tāda pati, kāda tika izveidota pirms piecām 

desmitgadēm. 

                                                           
30

 Portugāles EMIN tīkla ziņojums, 2017. gads. 
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3. VALDĪBU GALVENIE PIEŅEMTIE PASĀKUMI 

COVID-19 pandēmijas uzliesmojums daudzu dalībvalstu valdībām lika ieviest vēl nebijušus 

pasākumus, lai ierobežotu šīs slimības izplatību un nepieļautu augsto mirstības līmeni no 

tās. Tie bija prioritārie pasākumi, kurus ir noteikusi pastāvošā situācija, jo šādā situācijā 

iedzīvotāju veselībai ir galvenā prioritāte. Šo pasākumu rezultātā tika plaši ierobežotas 

iedzīvotāju ceļošanas un mobilitātes iespējas, daudzi uzņēmumi tika slēgti (daži - uz 

laiku), ir notikuši finanšu tirgus satricinājumi, uzticības samazināšanās un ir pieaugusi 

nenoteiktība. 

 

Miljoniem iedzīvotāju ir zaudējuši savu darbu vai vairs nestrādā kā pašnodarbinātie. 

Daudzas mājsaimniecības pandēmijas laikā bija atkarīgas (vai joprojām ir atkarīgas) no 

bezdarbnieka pabalstiem, minimālo ienākumu pabalstiem vai citām ārkārtas ienākumu 

atbalsta shēmām (piemēram, īstermiņa darba vienošanās), taču šie pabalsti nebija 

pieejami visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem bija nepieciešama sociālā aizsardzība, vai arī 

šo pabalstu apmērs nav bijis pietiekams, lai segtu gan mājsaimniecību izdevumus, gan 

parādus.31 

 

Daudzās ES dalībvalstīs bija novērojams ekspluatācijas izmaksu, pārtikas un 

mājsaimniecības preču cenu pieaugums, ko ir pastiprinājusi arī nepieciešamība iegādāties 

jaunus un dārgus aizsardzības līdzekļus pret vīrusu, piemēram, sejas maskas, roku 

dezinfekcijas līdzekļus un cimdus. Ierobežošanas un izolācijas pasākumi dažādās valstīs 

tika īstenoti dažādos tempos, ņemot vērā vīrusa izplatīšanās ātrumu. Ir redzams, ka šo 

pasākumu novēlota ieviešana ir ietekmējusi inficēšanās un mirstības līmeni, it īpaši Itālijā, 

Spānijā un Apvienotajā Karalistē. 

 

 

 

 

                                                           
31 "COVID-19 pandēmija ir izraisījusi smagāko recesiju gandrīz vai gadsimta laikā un ir radījusi 

milzīgu kaitējumu cilvēku veselībai, darba tirgum un labklājībai.", saskaņā ar ESAO "Koronavīrusa 

apkarošana", pieejams vietnē https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

https://www.oecd.org/coronavirus/en/
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3.1. Pozitīvas pārmaiņas un gūtās mācības 

Respondenti ir uzsvēruši arī pozitīvos rezultātus, pārmaiņas un cerības uz nākotni, ņemot 

vērā pieredzi, kas gūta COVID-19 krīzes laikā sava valstī. Krīzes laikā tika uzsvērti 

vispārējie ieguvumi no pietiekamām un savlaicīgām investīcijām vispārējos sabiedriskajos 

pakalpojumos un atbilstošās sociālās aizsardzības sistēmās, kā arī sabiedrisko 

pakalpojumu privatizācijas problēmas. Turklāt ir svarīgi nodrošināt, lai sabiedrisko 

pakalpojumu un sociālās aizsardzības sistēmu izstrāde un nodrošināšana sistemātiski 

novērstu nevienlīdzību, nevis pastiprinātu to. 

Daudzi respondenti ir uzsvēruši acīmredzamo un steidzamo nepieciešamību nodrošināt 

kvalitatīvus, universālus, pieejamus un integrētus sabiedrības veselības un aprūpes 

pakalpojumus par pieņemamu cenu. Vēl viena kopīga pozitīva pieredze -  tas, ka ir noticis 

pozitīvs pārvērtējums attiecībā uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes darbinieku lomu, 

pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanās spēju un sadarbību ar varas iestādēm, 

brīvprātīgā darba lomu, pārtikas un nepārtikas preču nozīmi, kā arī sociālo tuvumu tiem, 

kam ir nepieciešama palīdzība (detalizētus nacionālos novērtējumus meklējiet šī 

dokumenta 2. pielikumā). 

 

3.1.1. Nodarbinātības un ienākumu atbalsta pasākumi 

COVID-19 pandēmija ir akcentējusi virkni strukturālo problēmu, ar kurām saskaras 

sociālās aizsardzības sistēmas, kas pastāvēja jau pirms COVID-19 krīzes. 

Pašnodarbinātajiem bieži vien ir bijusi ierobežota piekļuve ienākumu aizvietošanas 

pabalstiem vai arī viņi nav bijuši šo pabalstu primāra mērķa grupa. Uz sociālo 

apdrošināšanu balstīti pabalsti parasti ir mazāk pieejami nabadzībā dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem. Pat valstīs ar labi attīstītām sociālās aizsardzības sistēmām daudzi 

iedzīvotāji, kas tika nodarbināti bez standarta darba līguma, COVID-19 krīzes laikā pēkšņi 

bija zaudējuši ienākumus un viņiem bija grūti savilkt galus kopā. 

Savukārt valstīs ar lielu neoficiālās nodarbinātības īpatsvaru un nepietiekami attīstītām 

sociālās aizsardzības sistēmām (piemēram, Spānijā, Itālijā vai Grieķijā) daudziem darba 

ņēmējiem mājsēdes (izolācijas) sākumā nebija pieejams neviens ienākumu atbalsta veids. 
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Lielākā daļa dalībvalstu ieviesa jaunas programmas, lai aptvertu tos iedzīvotājus, kuru 

ienākumi varētu būt neaizsargāti, tādējādi izveidojot papildu drošības tīklu, kura mērķis ir 

aptvert tās iedzīvotāju grupas, kurām ir vislielākais netikt iekļautām esošajā sociālās 

aizsardzības sistēmā.32 Šis drošības tīkls ir piemērs tam, kā ir iespējams nodrošināt, lai 

sociālās aizsardzības sistēmas aptvertu visus cilvēkus neatkarīgi no viņu nodarbinātības 

situācijas. 

Pirmkārt, daudzu dalībvalstu valdības ir paplašinājušas no ienākumiem atkarīgo sociālo 

atbalstu, lai veicinātu to cilvēku ienākumus, kuriem ir vismazāk finansiālo resursu. Tas tika 

paveikts, izmantojot gan jaunas, gan jau eksistējošas darba vietu saglabāšanas shēmas33
 

(Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, 

Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Lielbritānija), 

paplašinot bezdarba apdrošināšanu (Austrija, Beļģija34, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, 

Islande, Īrija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija un Spānija), paplašinot no ienākumiem 

atkarīgas programmas (Somija, Vācija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Slovēnija, Spānija un 

Lielbritānija), izmantojot jaunus pabalstus, kas ir domāti konkrētām mērķa grupām 

                                                           
32

 Šeit mēs ievērojam ESAO pieeju. ESAO, Iztikas līdzekļu atbalstīšana COVID-19 krīzes laikā: 

drošības tīklu nepilnību novēršana, 1. tabula. ESAO valstis, kas, reaģējot uz COVID‑19 krīzi, ir 

paziņojušas par jauna drošības tīkla izveidi vai ir paplašinājušas esošos drošības tīkla 

pasākumus (http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-livelihoods-

during-the-covid-19-crisis-closing-the-gaps-in-safety-nets-17cbb92d/) un ESAO (2020), 

“Atbalsts cilvēkiem un uzņēmumiem, lai tiktu galā ar COVID-19 sekām: tūlītējās reakcijas 

iespējas nodarbinātības un sociālās politikas jomā”, ELS politikas īss pārskats par politisko 

reakciju uz COVID-19 krīzi, ESAO, Parīze. (http://oe.cd/covid19briefsocial) 
 
33 Īslaicīgas darba vietu saglabāšanas shēmas ir valsts shēmas, kuru mērķis ir saglabāt darba 

vietas uzņēmumos, kuri saskaras ar īslaicīgu uzņēmējdarbības samazināšanos, samazinot šo 

uzņēmumu darbaspēka izmaksas vai atbalstot to darba ņēmēju ienākumus, kuri sāka pelnīt 

mazāk. Tās var būt īslaicīga darba vai pagaidu atlaišanas shēmas, kas subsidē nenostrādātās 

stundas, vai arī īpašas subsīdijas par nostrādātajām stundām, kuras var izmantot arī, lai 

palielinātu strādājošo ienākumus, samazinot nostrādāto stundu skaitu. 
 
34 Beļģijā tika ieviesta efektīva pagaidu bezdarba sistēma. Šis jaunais bezdarbnieka pabalsts ir 

nedaudz lielāks par parasto bezdarbnieka pabalstu. Neskatoties uz to, cilvēkiem ar zemiem 

ienākumiem vai ar nepilnu darba laiku bieži vien nepietiek ar šo pabalstu, lai savilktu galus 

kopā. Cilvēkiem ar nestabilu darba līgumu (piemēram, māksliniekiem, studentiem, platformas 

ekonomikā nodarbinātajiem) šis pagaidu bezdarbs bieži vien nebija pieejams. Beļģijā 

bezdarbnieka pabalsta apmērs laika gaitā samazinās. Bet tā kā daudziem cilvēkiem šobrīd nav 

iespējams meklēt darbu, šī pabalsta apmēra samazināšanās uz laiku tika apturēta. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-livelihoods-during-the-covid-19-crisis-closing-the-gaps-in-safety-nets-17cbb92d/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-livelihoods-during-the-covid-19-crisis-closing-the-gaps-in-safety-nets-17cbb92d/
http://oe.cd/covid19briefsocial
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(Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, 

Itālija, Lietuva, Polija, Portugāle, Slovēnija, Spānija un Lielbritānija), kā arī tiešo papildu 

palīdzību izdevumu segšanas jomā, tostarp nodokļu, sociālo iemaksu un mājokļa izmaksu 

moratorijus (Beļģija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, 

Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Lielbritānija). 

Otrkārt, dalībvalstu valdības ir nodrošinājušas mērķtiecīgus pabalstus, lai atbalstītu tos 

iedzīvotājus, kuri COVID-19 krīzes laikā ir bijuši īpaši neaizsargāti. Var droši teikt, ka 

pašnodarbinātie bija neaizsargāti ienākumu zaudēšanas un formālas sociālās aizsardzības 

trūkuma dēļ, un vairākas dalībvalstis ir ieviesušas jaunus naudas pabalstus tieši priekš 

viņiem. Bieži vien šie pabalsti ir atkarīgi vai nu no pašnodarbināto iepriekšējiem 

ienākumiem, vai nu no viņu zaudējumiem krīzes rezultātā.  

Austrijā kredītgarantijas galvenokārt sniedz atbalstu bankām, savukārt 

pašnodarbinātajiem nauda bija jāatmaksā un tā rezultātā daudzi ir nonākuši parādos. 

Daudzas valstis izmantoja esošās minimālo ienākumu shēmas kā galveno instrumentu, lai 

sniegtu atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras nevar pretendēt uz galvenajām ienākumu 

aizvietošanas programmām (piemēram, uz bezdarbnieka pabalstu vai īslaicīgā darba 

shēmām). Bieži vien pandēmijas laikā valstis atviegloja pabalstu saņemšanas nosacījumus, 

gan lai ātrāk sniegtu atbalstu, gan lai paplašinātu pabalstu potenciālo saņēmēju loku, 

iekļaujot arī tos iedzīvotājus, kuriem ir daži ienākumi un / vai aktīvi. 

Austrijā tika ieviests speciālais fonds  grūtībās nonākušām ģimenēm. Sākotnēji tas tika 

mērķēts tikai uz ģimenēm, kurās viens partneris ir zaudējis darbu COVID-19 krīzes 

rezultātā. Austrijas EAPN tīkla asās kritikas pret šādu pieeju un iejaukšanās rezultātā 

valdība ir mainījusi noteikumus un iekļāvusi arī tās ģimenes, kurās partneris pirms  

COVID-19 krīzes arī ir bijis bez darba, kā arī tās ģimenes, kas ir saņēmušas minimālo 

ienākumu pabalstu. Tās patiešām ir svarīgas izmaiņas, kas ietekmē nabadzībā dzīvojušo 

cilvēku situāciju. 

Vēl viens svarīgs pasākums Austrijā ir bijis valdības lēmums par labu tam, lai bezdarbnieki 

COVID-19 krīzes laikā nezaudētu bezdarbnieka pabalstu (jo parasti pēc noteikta laika 

bezdarbnieki saņem tikai tā saukto “ārkārtas palīdzību”, kuras apmērs ir mazāks par 

bezdarbnieka pabalsta apmēru). Tomēr, neskatoties uz kritiku, valsts un reģionālās 
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valdības nav mainījušas minimālo ienākumu regulējumu. Piemēram, Vācijā valdība 

nolēma atteikties no ienākumu pierādīšanas un saīsināja gaidīšanas laiku (kas šobrīd ir 

līdz trim mēnešiem). 

Treškārt, jaunie pasākumi tika vērsti uz iedzīvotāju grupām, kuru ienākumi nebija 

aizsargāti; uz tiem, kuriem ir zemi ienākumi, vai tiem, kuriem ir lielākas vajadzības, 

(piemēram, ģimenēm ar bērniem). Vairākas valstis ieviesa arī jaunus naudas pabalstus 

pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem (Austrija, Spānija, Lielbritānija, Itālija, Īrija, Vācija un 

Spānija). COVID-19 krīze ir ļoti negatīvi ietekmējusi arī mājsaimniecības darbiniekus un 

aprūpētājus, kas strādā privātmājās. Daži no viņiem varēja pieteikties, lai saņemtu 

iepriekšējā tipa vai jauno ienākumu atbalstu (Spānija), lai gan tie cilvēki (bieži vien tās ir 

sievietes), kuri strādā bez likumīgas darba atļaujas, tika izslēgti no šīs ienākumu atbalsta 

sistēmas. Serbija un Francija piedāvāja universālus pabalstus, lai nodrošinātu finansiālās 

palīdzības ātru izmaksāšanu un ierobežotu to cilvēku skaitu, kuri nonāk trūkumā. 

Serbijas valdība ir piešķīrusi vienreizēju pabalstu 100 eiro apmērā visiem valsts pilsoņiem, 

kas ir vecāki par 18 gadiem (aptuveni 5 miljoniem cilvēku). Francijas valdība ir piedāvājusi 

4 miljoniem mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem vismaz 150 eiro katrai un piešķīrusi 

dotāciju līdz 1500 eiro medicīnas darbiniekiem un citiem galvenajiem darbiniekiem. 

Kritērijiem atbilstošās mājsaimniecības saņems 150 eiro katra, kā arī papildu 100 eiro par 

katru bērnu. Lai varētu pretendēt uz šo atbalstu, ģimenēm ir jābūt pabalstu saņēmējām – 

vajadzētu saņemt vismaz pamata bezdarbnieka ienākumu atbalstu (Revenu de Solidarité 

Active (RSA) vai arī turpmāko bezdarbnieka ienākumu atbalstu (Allocation de Solidarité 

Spécifique (ASS).35 

Ceturtkārt, tika noteikts pasākumu kopums, lai sniegtu palīdzību tiem iedzīvotājiem, kuri 

nespēj segt savus izdevumus. Tas sevī ietver atbalstu regulāro izdevumu segšanā 

(piemēram, rēķinu, mājsaimniecības komunālo pakalpojumu, īres maksas vai hipotēkas 

un sociālās apdrošināšanas iemaksu). Daži pasākumi palīdzēja daļēji segt ar pandēmiju 

saistītos izdevumus (piemēram, PVN samazināšana higiēnas līdzekļiem un sejas maskām 

lielākajā daļā ES dalībvalstu).  

                                                           
35 Laikraksts “The Connection”, 2020. gada 27. jūnijs, pieejams šeit: 

https://www.connexionfrance.com/French-news/France-confirms-grants-of-150-1-500-to-key-

frontline-healthcare-staff-and-low-income-families 

https://www.connexionfrance.com/French-news/France-confirms-grants-of-150-1-500-to-key-frontline-healthcare-staff-and-low-income-families
https://www.connexionfrance.com/French-news/France-confirms-grants-of-150-1-500-to-key-frontline-healthcare-staff-and-low-income-families
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Tika paplašināts arī atbalsts natūrā, piemēram kompensācijas tām ģimenēm, kuras 

parasti gūst labumu no skolu ēdināšanas par samazinātu cenu vai ēdnīcas stipendijām. 

Tie ir pabalsti, kas automātiski tiek izmaksāti kritērijiem atbilstošajām ģimenēm kopā ar 

parastajiem ģimenes pabalstiem vai arī aizstājot tos ar maltīšu nodrošināšanu šiem 

bērniem uz mājām. Daudzas valstis ir palielinājušas Pārtikas banku finansējumu, savukārt 

Eiropas Komisija ir atļāvusi veikt izmaiņas FEAD programmā, lai tiktu galā ar pieaugošo 

pieprasījumu pēc pārtikas. Dažas vietējās un reģionālās pašvaldības ir nodrošinājušas 

interneta pieslēgumu un datorus bērniem no nabadzīgām mājsaimniecībām, kuri ir 

cietuši no nevienlīdzības digitālajā jomā (digitālās plaisas), lai viņiem būtu pieejama 

tiešsaistes izglītība. 

 

3.1.2. Veselības aprūpes sistēmas 

Veselības aprūpes sistēmu nepilnības tika atklātas COVID-19 pandēmijas laikā, taču šī 

krīze ir radījusi arī risinājumus, kas palīdz novērst šīs nepilnības (piemēram, Islandē). 

Gatavība arī turpmākām ārkārtas situācijām un epidēmijām tika pārvērtēta un tagad tiek 

uzskatīta par ļoti būtisku (piemēram, Spānijā). Apvienotajā Karalistē nacionālai veselības 

sistēmai tika piešķirts papildu finansējums, un rezultātā šobrīd turpmākās privatizācijas 

risks ir samazinājies.  

Tika apzināta nepieciešamība pēc lielākas integrācijas starp svarīgākajiem pakalpojumiem 

un lielāku finansējumu (Īrijā, Lielbritānijā). Ātra, reaģējoša un efektīva dažu veselības 

aprūpes sistēmu pielāgošana (slimnīcu nodaļas tika pārveidotas, lai izolētu pacientus ar 

COVID-19 vīrusu) neļāva pārslogot slimnīcu kapacitāti (Čehijā, Islandē, Serbijā, 

Lielbritānijā). 

Tiek uzskatīta par efektīvu arī to cilvēku agrīna izolēšana, kuriem ir aizdomas par      

COVID-19 infekciju, un “sociālā distancēšanās” (Čehijā, Francijā, Itālijā, Spānijā). Īrijā tika 

uzslavēta daudzu sociāli nelabvēlīgo iedzīvotāju grupu pasludināšana par “neaizsargātām 

grupām” COVID-19 krīzes kontekstā, kas deva tām iespēju ātrāk piekļūt testēšanai un 

nodrošināja telpas pašizolācijai COVID-19 saslimšanas gadījumā.  

Plaši izplatīts ir viedoklis, ka būtu jāapvieno veselības un sociālās aprūpes pasākumi priekš 

neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām  (Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Apvienotajā Karalistē). 
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Dažās dalībvalstīs migrantiem tika piešķirtas tiesības uz bezmaksas piekļuvi veselības 

aprūpes pakalpojumiem COVID-19 ārstēšanas kontekstā (Beļģijā, Portugālē, Spānijā, 

Lielbritānijā). Digitālo pakalpojumu attīstība un ātri pieejamie atbalsta pasākumi, lai 

nodrošinātu veselības aprūpes kapacitāti attiecībā uz COVID-19 pacientu ārstēšanu, dažās 

valstīs tika uztverti kā pozitīvi pasākumi (Somijā, Grieķijā, Islandē, Norvēģijā, Spānijā). 

 

3.1.3. Izglītība 

Lielākā daļa Eiropas dalībvalstu slēdza skolas, īstenojot pasākumus, lai ierobežotu 

kontaktus starp cilvēkiem un palēninātu COVID-19 vīrusa izplatīšanos. Itālijā, Eiropas 

valstī, kuru pandēmija skārusi pirmo, skolas tika slēgtas 2020. gada 5. martā. Pēc tam šo 

lēmumu pieņēma Grieķija un Čehija. Lielākā daļa Eiropas dalībvalstu slēdza skolas laikā 

līdz 16. martam. Pēdējā valsts, kas paziņoja par šādu lēmumu, bija Apvienotā Karaliste, 

kurā visas skolas tika slēgtas laikā no 20. līdz 23. martam.  

Islande un Zviedrija ierosināja neslēgt sākumskolas un pamatskolas; šīs valstis paļaujas uz 

stingrākiem sociālās distancēšanās un higiēnas pasākumiem, lai novērstu vīrusa turpmāko 

izplatīšanos. Šajās valstīs pandēmijas laikā tika aizvērtas tikai vidējās un augstākās 

izglītības iestādes.36 

COVID-19 vīrusa uzliesmojums Eiropā un nepieciešamie pasākumi dalībvalstu līmenī, kas 

ir jāveic, lai cīnītos pret vīrusa izplatīšanos, ir radījuši būtiskus traucējumus izglītības, 

apmācību un mobilitātes iespēju nodrošināšanā izglītojamajiem, skolotājiem un 

pedagogiem visā Eiropas Savienībā. Lielākā daļa aptaujāto respondentu atzinīgi vērtēja 

uzlabotas tālmācības sistēmas ātru ieviešanu, kaut arī atzīmējot, ka pastāv iespējas vēl 

uzlabot šo sistēmu, lai padarītu to iekļaujošāku. Šī sistēma nespēja iekļaut visus 

iedzīvotājus, jo pastāvēja nevienlīdzība digitālajā jomā (digitālā plaisa), kas ir saistīta ar 

mājsaimniecību nabadzību, datortehnikas un interneta nepieejamību, neatbilstošu darba 

(mācību) vidi, pārpildītām mājsaimniecībām, mājokļa atrašanās vietu, skolēnu vecāku 

izglītības līmeni un pieejamību, pašu skolēnu/studentu invaliditāti un funkcionālo 

daudzveidību, kā arī citiem faktoriem. 

                                                           
36

 EURYDICE, 2020. gada 2. aprīlī, pieejams šeit: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en?cookies=disabled 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en?cookies=disabled
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en?cookies=disabled
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3.1.4. Migrantu legalizācija 

COVID-19 krīzes periodā trīs Eiropas dalībvalstu (Portugāle, Itālija un Spānija) valdības ar 

pagaidu atļaujām legalizēja noteiktas nelegālo imigrantu grupas. Taču sistemātiska šī rīka 

izmantošana vienmēr ir atlikusi lielāku problēmu: ilgtermiņa likumdošanas risinājumu. 

Portugālē migrantu legalizācija tika pasniegta kā veids, kā paplašināt viņiem pieejamu 

veselības aprūpi un uzraudzīt vīrusa izplatību visu iedzīvotāju vidū.  

Itālijā līdzīgs lēmums tika pieņemts 2020. gada maijā pēc valdošās koalīcijas partijas 

“Piecu Zvaigžņu kustība” mēnešiem ilgas nepiekāpīgas opozīcijas šim lēmumam. Ministri, 

kas atbalstīja šo priekšlikumus, atzinīgi novērtēja migrantu centienus rūpēties par gados 

vecākiem cilvēkiem un veidot pārtikas krājumus COVID-19 pandēmijas laikā. Viņi 

apgalvoja arī to, ka migranti būs nepieciešami kā darbaspēks, lai veiktu lauksaimniecības 

darbus (ražas novākšanu) un tādējādi nodrošinātu pārtiku (jo Itālijā COVID-19 krīzes         

1. vilnis beidzās rudenī), kā arī to, ka piekļuves valsts veselības aprūpei nodrošināšana 

migrantiem palīdzētu ierobežot vīrusa izplatību. Itālijā bez uzturēšanās atļaujām dzīvo līdz 

pat 560 000 migrantu, taču tiesības uz šiem pakalpojumiem būs tikai tiem, kas ir 

nodarbināti kā strādnieki vai aprūpētāji. Saskaņā ar pieņemto plānu, katrs no viņiem 

saņems atjaunojamu sešu mēnešu uzturēšanās atļauju.37 

Spānijā 2020. gada jūnijā astoņas politiskās partijas, kas pārstāv mazāk nekā pusi no 

visām Spānijas Parlamenta vietām, ierosināja veikt nereģistrētu migrantu masveida 

legalizāciju, tādējādi izsakot lielākās daļas Spānijas NVO prasības. Spānijas valdība jau ir 

izdevusi rīkojumu (dekrētu) par atļauju piešķiršanu migrantiem, lai viņi varētu veikt 

sezonas darbus lauksaimniecības jomā. Tiek lēsts, ka Spānijā šobrīd dzīvo no 390 000 līdz 

470 000 nelegālu imigrantu. 38 

 

 

 

                                                           
37 Laikraksts “The New Humanitarian”, 2020. gada 25. maijā, pieejams šeit: 

https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/05/25/Italy-coronavirus-migrant-labour 
 

38 El Pais, 2020. gada 26. jūnijs, pieejams vietnē: https://elpais.com/espana/2020-06-

26/unidas-podemos-pide-al-gobierno-la-regularizacion-urgente-de-todos-los-inmigrantes.html 

https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/05/25/Italy-coronavirus-migrant-labour
https://elpais.com/espana/2020-06-26/unidas-podemos-pide-al-gobierno-la-regularizacion-urgente-de-todos-los-inmigrantes.html
https://elpais.com/espana/2020-06-26/unidas-podemos-pide-al-gobierno-la-regularizacion-urgente-de-todos-los-inmigrantes.html
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3.1.5. Civilā sabiedrība 

Veselības aprūpes darbinieki dažās valstīs (Austrija, Ungārija, Nīderlande, Spānija) ir no 

jauna guvuši atzinību, kas tiek attiecināta arī uz sociālajiem dienestiem un NVO, kurām ir 

bijusi galvenā loma krīzes pārvarēšanai būtisku pakalpojumu nodrošināšanā (Ungārija, 

Norvēģija, Spānija).  

Ir palielinājies empātijas līmenis un līdzatbildība vienam pret otru, sabiedrība tika 

stiprināta – rezultātā ir vairāk palīdzības un atbalsta starp kaimiņiem (Austrija, Itālija, 

Spānija). Nīderlande ir pieminējusi “solidaritātes vilni, kas pieaug starp dažādām 

apkaimēm un iedzīvotāju grupām”. 

Ir paaugstinājies iedzīvotāju informētības līmenis par vecāka gadagājuma cilvēku un 

cilvēku ar hroniskām slimībām neaizsargātību mūsu sabiedrībā, kas tiek vērtēts pozitīvi 

(Austrija, Itālija, Portugāle, Slovēnija, Spānija). Tika panākta lielāka vienprātība par 

visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu aizsardzību (piemēram, Spānijas valdība sāka īstenot 

"sociālo vairogu neaizsargāto personu aizsardzībai"). 

Pandēmijas laikā ātri tika izveidota jauna veida sadarbība starp NVO, pašvaldībām un 

pagastiem, lai palīdzētu, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem un bezpajumtniekiem 

(Somija, Grieķija, Portugāle, Spānija). Francijā bērnu patversmes tika aprīkotas ar 

datoriem, lai palīdzētu nodrošināt bērniem izglītību.  

Nīderlandē un Spānijā restorāni, lauksaimnieki un rūpnīcas piedāvāja tos produktus, 

kurus viņi nevar pārdot, pārtikas bankām utt., vai pat pagatavoja maltītes un paši tās 

sadalīja tiem, kuriem tās bija nepieciešamas. Savukārt viesnīcas dažās dalībvalstīs ir 

piedāvājušas numurus bezpajumtniekiem (Apvienotā Karaliste). 

 

3.2. Negatīvas pārmaiņas un neatrisinātie jautājumi 

3.2.1. Nodarbinātības un ienākumu atbalsta pasākumi 

COVID-19 krīze ir atklājusi jau pastāvošās nepilnības nepietiekamā sociālās aizsardzības 

nodrošināšanā, kā arī nodarbinātības aizsardzības un darba tiesību jomā, it īpaši saistībā 

ar jauniem nestabiliem darba veidiem. Respondentu veiktais novērtējums tika sadalīts 

trīs grupās: 42,9% respondentu (Austrija, Horvātija, Somija, Vācija, Grieķija, Īrija, Lietuva, 
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Norvēģija un Lielbritānija) ir norādījuši, ka viņu valsts valdības sniegums šajās jomās ir 

bijis „viduvējs”; 38,1% respondentu uzskatīja, ka tas ir bijis “slikts” (Beļģija, Čehija, Itālija, 

Portugāle, Serbija un Slovēnija) vai pat “ļoti slikts” (Ungārija un Polija), savukārt 19% 

respondentu ir atzinuši, ka valdības sniegums šajās jomās ir bijis “labs” (Dānija, Islande, 

Nīderlande). 

Gadījumos, kad darbinieki inficējās ar COVID-19 vīrusu, tika atvaļināti, tika samazināts 

viņu darba laiks vai viņi zaudēja darbu, tika īstenotas apmaksātā slimības atvaļinājuma 

shēmas, īstermiņa darba shēmas un tika izmaksāti bezdarbnieka pabalsti. Kad skolas tika 

slēgtas, tika izveidotas pagaidu bērnu aprūpes atļaujas, kaut arī to nodrošinājums nav 

bijis pietiekams (Čehija, Īrija, Itālija, Portugāle, Spānija). Pandēmijas laikā tāldarbs ir plaši 

un veiksmīgi attīstījies, tādējādi ļaujot uzturēt noteiktas aktivitātes un izpildīt savu darbu, 

taču tāldarba iespējas nebija pieejamas lielākajai daļai strādnieku, kuri veic fizisko darbu, 

kā arī apkalpojošajiem darbiniekiem. 

Nodarbinātības un ienākumu atbalsta pasākumi ir palīdzējuši daudziem iedzīvotājiem, 

taču pat dalībvalstīs ar vislabāk attīstīto sociālās aizsardzības sistēmu daži darbinieki ar 

nestandarta nodarbinātību un viņu ģimenes netika iekļauti šajā sistēmā. Situācija ir bijusi 

īpaši slikta valstīs ar lielu ēnu ekonomikas sektoru, rezultātā šajās valstīs arvien vairāk 

cilvēku, zaudējot darbu, ir palikuši vispār bez ienākumiem (Itālija, Grieķija, Portugāle, 

Spānija). 

 

3.2.2. Veselība un veselības aprūpe 

Vīrusa ietekme (1. viļņa laikā) ir bijusi neviendabīga: dažas valstis vīruss ir smagi skāris un 

rezultātā tūkstošiem cilvēku ir nomiruši, savukārt citās valstīs COVID-19 vīrusa izplatība 

nebija tik būtiska. Tomēr pašas slimības nopietnības un Eiropas dalībvalstu sākotnējās 

lēnās reakcijas dēļ, visizplatītākā politika veselības aprūpes jomā ir bijusi: novirzīt lielāko 

daļu esošo iestāžu, personāla un resursu tam, lai nepieļautu inficēšanos ar COVID-19, kā 

arī inficēto pacientu ārstēšanai. 

Valstīs ar zemāku inficēšanās līmeni, kā arī kvalitatīvām slimnīcu iekārtām un aprīkojumu 

(Dānija) ierobežošanas pasākumi ir bijuši preventīva rakstura, nevis kā intensīvas terapijas 

un medicīnisko pakalpojumu kapacitātes trūkuma rezultāts. Lielākā daļa aptaujāto 
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respondentu (57,9%) savas valsts veselības aprūpes sistēmas sniegumu COVID-19 

pandēmijas laikā novērtēja kā "labu" (Austrija, Horvātija, Dānija, Somija, Vācija, Ungārija, 

Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle un Spānija) vai "ļoti labu" (15,8%: Čehija, Grieķija 

un Islande). 21,1% respondentu uzskatīja, ka tas ir bijis "nepietiekams" (Beļģija, Īrija, 

Polija un Slovēnija), bet 5,3% respondentu – ka tas ir bijis "slikts" (Serbija).39 

Neskatoties uz to, pastāv vispārējais, kopīgais viedoklis par COVID-19 pandēmijas 

negatīvo ietekmi uz tiem cilvēkiem, kuri jau pirms tās ir dzīvojuši nabadzībā un sociālā 

neaizsargātībā un kuru stāvoklis ir bijis nelabvēlīgāks (salīdzinājumā ar citām iedzīvotāju 

grupām, kuras nedzīvoja nabadzībā) attiecībā uz izplatītām slimībām, invaliditāti, sliktu 

veselības stāvokli un zemu labklājības līmeni, kā arī uzkrājumu trūkumu, parādiem, 

nestabilu darbu (vai bezdarbu), mazu pabalstu apmēru, nestabilu mājokļa situāciju un 

sliktām digitālām prasmēm. 

Pandēmijas laikā kļuva acīmredzams arī ilgstošu ieguldījumu trūkums efektīvos, 

pieejamos un universālos veselības aprūpes pakalpojumos, labi apmaksātajā veselības 

aprūpes personālā un gatavībā pandēmijas laika satricinājumiem (īpaši Itālijā, Spānijā, 

Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē). Daudzās valstīs individuālo aizsardzības līdzekļu 

izplatīšanas koordinēšana un iegāde ir bijusi ļoti problemātiska, kas ir izraisījis veselības 

aprūpes darbinieku pārmērīgu pakļaušanu COVID-19 vīrusam, kas savukārt ir nopietni 

apdraudējis viņu dzīvības (Beļģija, Francija, Itālija, Norvēģija, Spānija, Lielbritānija). 

Regulāra medicīniskā palīdzība un plānveida veselības aprūpes pakalpojumi COVID-19 

pandēmijas laikā tika atcelti vai atlikti (Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Īrija, Lietuva, 

Norvēģija, Serbija, Slovēnija, Spānija un Apvienotā Karaliste). Respondenti no Horvātijas ir 

pieminējuši, ka cilvēkiem ar invaliditāti bija risks zaudēt piekļuvi savai regulārai terapijai, 

savukārt no Čehijas - ir norādījuši, ka sociālās aprūpes un veselības aprūpes pakalpojumi 

ir bijuši nepietiekami.  

Piemēram, Apvienotajā Karalistē piecu nedēļu laikā bija 55 000 nāves gadījumu (no tiem 

20 000 netika atzīmēti kā no COVID-19). Šie gadījumi varētu būt saistīti ar piekļuves 

trūkumu veselības aprūpes pakalpojumiem (pārtraukti ārstēšanas plāni un atceltas 

                                                           
39 Nepieminēto valstu (Francija, Lietuva, Slovākija un Lielbritānija) respondenti nav atbildējuši uz 

šo aptaujas jautājumu. 
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izmeklēšanas), kā arī ar to faktu, ka bieži vien pandēmijas laikā cilvēki, saslimstot, ir 

izvēlējušies nedoties pie ģimenes ārsta vai uz slimnīcu, tādējādi ņemot vērā valdības 

ziņojumus par veselības aprūpes sistēmas nepārslogošanu vai arī ar to faktu, ka bieži vien 

cilvēki nejūtas, ka doties uz slimnīcu pandēmijas laikā ir pietiekami droši. 

Pandēmijas laikā tika veiktas izmaiņas dalībvalstu vadlīnijās par veselības aprūpes 

pieejamību pacientiem ar hroniskām slimībām, kas ir izraisījis dažus papildu nāves 

gadījumus (tie ir iedzīvotāji, kuriem tika sniegta tikai paliatīvā ārstēšana vai kuri tika 

izrakstīti uz mājām vai aprūpes iestādi, un kuriem ir lielāks risks saslimt ar COVID-19 vai 

inficēt ar to citus, jo šiem cilvēkiem netika veikts COVID-19 vīrusa tests ne pirms 

izrakstīšanas no slimnīcas, ne pēc viņu ierašanās mājās vai pansionātā).  

Pandēmijas laikā tika atklātas dažas neērtas ētiska rakstura problēmas, jo pansionātos ir 

bijis ļoti liels no COVID-19 mirušo personu skaits. Patlaban tiek apšaubīta 

institucionalizācijas sistēma, kas uztur gados vecus cilvēkus aprūpes iestādēs / 

pansionātos, kas nodrošina "specializētu aprūpi", tādā veidā nošķirot viņus no viņu mājas 

vides, izturoties pret viņiem ar aizbildniecisko attieksmi un kopumā pakļaujot viņus visai 

apšaubāmam procesam attiecībā uz viņu cilvēktiesībām (Horvātija, Francija, Vācija, Itālija, 

Portugāle, Serbija, Spānija). Piemēram, Īrijā vairāk nekā 60% nāves gadījumu no COVID-19 

tika reģistrēti ilgtermiņa aprūpes iestādēs. 

Daudzu dalībvalstu veselības aizsardzības iestāžu izstrādātās vadlīnijas ieteica vai pat lika 

inficētajiem vecāka gadagājuma cilvēkiem palikt aprūpes iestādēs - viņus nedrīkstēja 

pārvietot uz slimnīcām, kas bija pārslogotas un kurām trūka vitāli nepieciešamā 

aprīkojuma, piemēram, respiratoru (Beļģija, Spānija). Gandrīz visās aptaujātajās valstīs 

cilvēki nedrīkstēja apciemot ilgtermiņa aprūpes iestāžu iemītniekus (ar to tika mēģināts 

apturēt vīrusa izplatību). Respondenti no Slovēnijas ir paskaidrojuši, ka šādai izolācijai ir 

bijusi negatīva ietekme uz vecāka gadagājuma cilvēku fizisko, sociālo un emocionālo 

labsajūtu.  

Respondenti no Polijas un Spānijas ir ziņojuši par vairākiem COVID-19 vīrusa 

uzliesmojumiem sociālās aprūpes pansionātos, uz ko valdība reaģēja ar ārkārtas 

pasākumiem. Portugālē tika izveidota ārkārtas stāvokļa uzraudzības struktūra, kuru 

koordinēja valsts iekšlietu ministrs, lai īstenotu “nacionālo COVID-19 pārbaužu testa 
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programmu”, kas bija paredzēta vecāka gadagājuma cilvēkiem un rezultātā ir izgaismojusi 

nelicencētu aprūpes iestāžu situāciju. 

Aptaujas respondenti no Beļģijas un Portugāles ir ziņojuši, ka nelegāliem imigrantiem un 

patvēruma meklētājiem pandēmijas laikā ir bijusi iespēja piekļūt medicīniskajai palīdzībai 

(piemēram, Portugāle šajā laikā ir paātrinājusi uzturēšanās atļauju piešķiršanas procesu). 

Savukārt Spānijā, COVID-19 vīrusa straujās izplatīšanās un vieglās pārnesamības rezultātā, 

migrantu uzņemšanas un aizturēšanas centros (CIE) esošo cilvēku veselība tika nopietni 

apdraudēta.  

Respondenti no Francijas un Spānijas norādīja, ka viņu valdības izveidoja speciālus 

centrus, lai izolētu un ārstētu ar COVID-19 inficētos bezpajumtniekus, kuri līdz šim dzīvoja 

uz ielas, kā arī palielināja slimnīcu gultas vietu skaitu smagi slimiem pacientiem. Spānijas 

gadījumā, kad vīrusa izplatība sāka samazināties, šis makro-centrs bezpajumtniekiem 

nekavējoties tika demontēts.  

Respondenti no Slovēnijas ir ziņojuši, ka šajā valstī bezpajumtniekiem ir grūti ievērot 

higiēnas noteikumus un tā rezultātā viņi viegli inficējas ar COVID-19 vīrusu. Īrijā 

bezpajumtnieki, klejotāji un romi, kā arī patvēruma meklētāji un bēgļi COVID-19 

kontekstā tika nosaukti par “sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām”, kas viņiem 

piešķīra prioritāti rindā uz testēšanu uz COVID-19 un uz pašizolācijas telpu nodrošināšanu 

saslimšanas gadījumos. 

Kā ir apkopojusi Eiropas organizācija “SMES” (kas darbojas garīgās veselības un sociālās 

atstumtības jomā): "COVID-19 krīze ir atklājusi to faktu, ka pašreizējās veselības aprūpes 

un labklājības sistēmas neiekļauj sociāli atstumtos iedzīvotājus. Tajā pašā laikā tā ir 

parādījusi, ka ir iespējams mobilizēt resursus, lai nodrošinātu mājokli, sociālo un veselības 

aprūpi sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem." 

 

3.2.3. Nabadzība un sociālā atstumtība 

Nabadzība un sociālā atstumtība ir radusies plašas nevienlīdzības rezultātā, pie tās noved 

arī pārdalīšanas politikas, nodarbinātības un sociālās aizsardzības sistēmas, sociālo 

pakalpojumu, izglītības, veselības aprūpes, kā arī būtiskāko pakalpojumu (piemēram, 

pienācīgu mājokļu par pieejamu cenu un enerģētikas jomas pakalpojumu) neefektivitāte.  
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COVID-19 krīzes rezultātā daudzās dalībvalstīs uzmanība no jauna tika pievērsta 

nabadzības un sociālās atstumtības problēmai: daudzviet izveidojas garas rindas uz 

pārslogotām pārtikas bankām, jo daudzās ģimenēs bija vērojams pēkšņais ienākumu 

līmeņa kritums vai pat pilnīgais ienākumu zaudējums, kad cilvēki zaudēja darbu vai kad 

viņu ienākumi samazinājās, savukārt tēriņi pieauga. 

Daudzās dalībvalstīs tika izveidotas pagaidu patversmes bezpajumtniekiem un tiem 

iedzīvotājiem, kuru mājokļa situācija ir nestabila. Vēl viena pandēmijas laikā plaši izplatīta 

problēma: datoru un digitālo prasmju trūkums, kas daudziem traucēja pielāgoties straujai  

pakalpojumu un izglītības digitalizācijai un izmantot šos pakalpojumus. Bezpajumtnieku 

situācija pandēmijas laikā lielākajā daļā dalībvalstu pasliktinājās un radīja problēmas, jo 

daudzas patversmes tika slēgtas vai arī uzņēma uz nakšņošanu tikai ierobežotu cilvēku 

skaitu. 

 

3.2.4. Sociālie un aprūpes pakalpojumi 

Krīze veselības jomā ir izgaismojusi arī to iedzīvotāju izolētību un neaizsargātību, kuriem ir 

kādas hroniskas slimības un garīgās veselības problēmas (SMES), kā arī invaliditāte un 

dažādu veidu funkcionālie traucējumi. Šīs problēmas pastāv tāpēc, ka trūkst sociālo 

pakalpojumu, kas aizsargātu šos iedzīvotājus, formālās un neformālās aprūpes sistēmā ir 

nepilnības, tāpēc šī sistēma būtu obligāti jāpapildina ar plašiem brīvprātīgo un NVO 

sadarbības tīkliem.  

Pandēmijas laikā iedzīvotājiem nebija iespējas tieši saņemt (apmeklēt) sociālos 

pakalpojumus - viņi varēja piekļūt šiem pakalpojumiem tikai tiešsaistē vai zvanot pa 

tālruni, savukārt sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas klātienē bija ierobežotas: 

sociālie darbinieki galvenokārt paši ir apmeklējuši šos cilvēkus viņu mājas vietā. Tas 

ietvēra arī kopienas organizācijas, kurās darbinieki arī pielāgojās, lai varētu sazināties ar 

cilvēkiem attālināti (IFSW, Austrija, Beļģija, Čehija, Īrija, Lietuva, Norvēģija, Portugāle, 

Spānija, Lielbritānija). Respondenti no Somijas ir ziņojuši, ka bērnu aizsardzības jomas 

paziņojumu skaits ir samazinājies, kad skolas un bērnudārzi tika slēgti, tā rezultātā 

informācija par katra bērna ārkārtas situāciju palika viņa ģimenes ietvaros – šajā situācijā 

bērns varētu saņemt atbilstošu palīdzību tikai tad, ja viņš pats vērstos pēc šīs palīdzības. 
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3.2.5. Digitalizācija un izglītība 

Attālināti strādājošo darbinieku (tāldarba veicēju) skaits COVID-19 mājsēdes un 

karantīnas laikā pastāvīgi pieauga. Tāldarba veicējiem bija ne tikai jāiegādājas klēpjdatori 

un atbilstošas programmatūras licences, bet arī jāmaksā par nepieciešamās 

infrastruktūras (piekļuves un drošības risinājumu) instalēšanu, it īpaši MVU un bezpeļņas 

nozarē.40
 Turklāt, šīs darba modalitātes regulējumu trūkums ir apdraudējis darba ņēmēju 

tiesības.  

Tāldarba veicēji bija spiesti savu mājokli pārvērst par pagaidu biroju. Uz 

mākoņtehnoloģijām balstīti sadarbības rīki pandēmijas laikā piedzīvoja eksponenciālu 

izaugsmi, kam ir bijis arī blakus efekts – invazīva komunikācija un necieņa pret darbinieku 

darba grafiku. Daudziem darbiniekiem bija grūti saskaņot darbu ar rūpēm par saviem 

ģimenes locekļiem un savu bērnu tiešsaistes mājas izglītības uzraudzību. 

Augstas izmaksas, tehnoloģiju sarežģītība un ieinteresētības trūkums – tie ir trīs galvenie 

faktori, kāpēc mūsdienās cilvēki nelieto internetu (ir bezsaistē). Interneta izmaksas un 

pieejamība ir tie faktori, kas ir negatīvi ietekmējuši lauku iedzīvotājus (un slikta piekļuve 

internetam lauku apvidos). Arī mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem nevar atļauties 

apmaksāt interneta pieslēgumu vai iegādāties datorus visiem pieaugušajiem un skolas 

vecuma bērniem šajā mājsaimniecībā.  

Cilvēki ar veselības problēmām vai invaliditāti bieži vien uzskata, ka interneta tehnoloģijas 

ir pārāk sarežģītas vai ka tās ir grūti apgūt – šis varētu būt galvenais iemesls, kāpēc šie 

cilvēki nelieto internetu. Gados vecāku iedzīvotāju vidū ir pārliecība, ka lietot internetu 

varētu būt riskanti – šis ir būtisks iemesls, kāpēc viņi nelieto internetu.41 

Nevienlīdzība digitālajā jomā (digitālā plaisa) COVID-19 krīzes laikā ir radījusi papildu 

problēmas sakarā ar mājsēdi un ierobežojumiem, kā rezultātā patērētāji sāka vairāk 

                                                           
40 Mēs nevarējām atrast valsts finansējuma piemērus šo izdevumu segšanai. 

 
41 Capgmenini Pētniecības institūts, “Lielā digitālā plaisa. Kāpēc digitāli atstumto iedzīvotāju 

iesaistīšanai tiešsaistē vajadzētu būt globālai prioritātei”, 2020. gada 6. maijs, pieejams vietnē: 

https://www.capgemini.com/es-es/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/Digital-Divide-

13.pdf 

https://www.capgemini.com/es-es/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/Digital-Divide-13.pdf
https://www.capgemini.com/es-es/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/Digital-Divide-13.pdf
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iepirkties tiešsaistē, savukārt daudzi privātie un publiskie klātienes pakalpojumi tika uz 

laiku apturēti.  

Informācija par veselības aprūpi, vadlīnijas, iespēja uzdot jautājumus, tiesvedība, 

procedūras (piemēram, iespēja pieprasīt pabalstus), kā arī resursi, kas ir saistīti ar    

COVID-19 pandēmiju, bija pieejami tiešsaistē, un tie iedzīvotāji, kuri nevarēja tam visam 

piekļūt, tika izslēgti. 

Arī pāreja uz tālmācību ir bijusi sarežģīta un nevienmērīga. Neviena izglītības sistēma 

nebija gatava ieviest efektīvu tiešsaistes apmācību universālā veidā, rekordīsā laikā 

reaģējot uz negaidītu COVID-19 pandēmiju (nemaz nerunājot par kvalitātes un 

taisnīguma nodrošināšanu šajā mācību procesā). Ne visi bērni ir sākuši šo mācību procesu 

no viena un tā paša punkta, un viņiem nebija arī vienādi resursi vai iespējas, lai to mācītos 

efektīvi.  

Piekļuve datorierīcēm ir bijusi ļoti nevienlīdzīga mājsaimniecību starpā - vēl jo vairāk 

mājsēdes periodā, kad visiem mājsaimniecības locekļiem var rasties nepieciešamība lietot 

šīs ierīces. Piemēram, Madridē (Spānijā) 30% pamatskolas skolēnu un 18% vidusskolēnu 

nav reaģējuši uz skolotāju mēģinājumiem saglabāt mācību procesa nepārtrauktību un nav 

piedalījušies tālmācības procesā. 

Visi tie pakalpojumi, kurus parasti nodrošina skola (piemēram, brokastis, pusdienas vai 

psiho-pedagoģiskais atbalsts) ir vēl vairāk saasinājuši šīs nepilnības un noradījuši uz 

nevienlīdzību skolēnu vidū.42 Turklāt daudzās mājsaimniecībās vecāki nevarēja sniegt 

atbalstu saviem bērniem saistībā ar bērnu mācīšanos mājās. 

 

3.2.6. Valdību politikas pārredzamība un iekļaušana 

Par valdības politikas pārredzamības un iekļaušanas trūkuma problēmu ir ziņojuši daudzi 

respondenti, jo "izņēmuma stāvoklis" ļāva valdošajām partijām pieņemt tiešus lēmumus 

bez parlamentāras apspriešanās. Piemēram, Austrijā valdība ir pieņēmusi vairākus 

pasākumus, lai atbalstītu ekonomiku un iedzīvotājus, taču kopumā šis atbalsts netika 

                                                           
42 COTEC, COVID-19 UN IZGLĪTĪBA: problēmas, atbildes un scenāriji, 2020. gada 20. aprīlī, 

pieejams vietnē: https://online.flippingbook.com/view/967738/ 

https://online.flippingbook.com/view/967738/
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vērsts uz valsts nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Tas tika pamatots ar argumentu, ka 

nabadzībā dzīvojošie cilvēki jau pirms COVID-19 krīzes bija nabadzīgi, tāpēc viņu situācija 

nav būtiski mainījusies. Taču šajā argumentācijā netika ņemts vērā tas fakts, ka pirms 

COVID-19 krīzes arī minimālo ienākumu pabalsta, kā arī citu sociālo pabalstu apmērs bija 

pārāk mazs un ka krīze ir vēl vairāk apgrūtinājusi nabadzībā dzīvojošo cilvēku situāciju 

(viņi zaudēja atbalstu, ko piedāvā sociālie pakalpojumi, viņiem nebija pieejama bērnu 

aprūpe utt., savukārt izmaksas arvien pieauga). 

Interese par nabadzībā dzīvojošo iedzīvotāju grupu iekļaušanu ir bijusi nevienlīdzīga vai 

nepietiekama (piemēram, lielas Romu tautības populācijas gadījumā, kuru valsts bruņotie 

spēki pandēmijas laikā ir nošķīruši un apsargājuši (Slovākija), vai nelegālo migrantu 

gadījumā, kuri pandēmijas laikā ir dzīvojuši apmetnēs un bēgļu nometnēs ar ļoti sliktiem 

dzīves apstākļiem (Spānija, Grieķija).43
  

Respondenti no Apvienotās Karalistes ir uzsvēruši arī nepietiekamu politikas īstenošanu 

un it īpaši nepietiekami pievērstu uzmanību un uzraudzību attiecībā uz neaizsargātu 

iedzīvotāju grupu aizsardzību (gan to cilvēku, kas dzīvo pansionātos, gan to, kas tiek 

aprūpēti savās mājās) - kas, iespējams, ir izraisījis daudz papildu nāves gadījumu. Šajā 

valstī nabadzībā dzīvojošo iedzīvotāju vidū un BAME iedzīvotāju grupā (melnādainie un 

etniskās minoritātes) mirstības rādītāji pandēmijas laikā ir bijuši visaugstākie. 

                                                           
43 Vairāk informācijas: “Amnesty International”, Eiropa: “COVID-19 ierobežojumi un mājsēde ir 

atklājuši rasu aizspriedumus un diskrimināciju policijas darbinieku starpā”, pieejams vietnē: 

https://www.amnesty.eu/news/europe-covid-19-lockdowns-expose-racial-bias-and-

discrimination-within-police/ 

https://www.amnesty.eu/news/europe-covid-19-lockdowns-expose-racial-bias-and-discrimination-within-police/
https://www.amnesty.eu/news/europe-covid-19-lockdowns-expose-racial-bias-and-discrimination-within-police/
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4) PANDĒMIJAS IETEKME UZ CILVĒKIEM, KURI SASKARAS AR NABADZĪBU 

UN SOCIĀLO NEAIZSARGĀTĪBU 

Aptaujas respondenti ir novērtējuši, kuras iedzīvotāju grupas COVID-19 krīze ir skārusi 

visvairāk un vai šī ietekme ir bijusi saistīta tikai ar krīzi veselības jomā vai arī ar 

pandēmijas sekām un viņu valsts politikas reakcijām uz to. Aptaujas respondentiem ir bijis 

vienotais viedoklis, ka COVID-19 pandēmija ir visvairāk skārusi vecāka gadagājuma 

cilvēkus, kas dzīvo aprūpes iestādēs vai pansionātos, tos iedzīvotājus, kuri dzīvo vieni 

(apstākļu spiesti), cilvēkus ar hroniskām slimībām, bezpajumtniekus, kā arī pirmās 

palīdzības personālu.  

Tās iedzīvotāju grupas, kuras ir negatīvi ietekmējusi gan COVID-19 pandēmija, gan 

politikas reakcijas uz to, bija: netipiskos darba veidos nodarbinātie un pašnodarbinātie, 

neaizsargāti bērni, maznodrošinātas ģimenes, romu tautības pārstāvji, migranti un 

patvēruma meklētāji.44 

Pieejamie dati liecina, ka ne visi iedzīvotāji ir bijuši uz vienlīdzīgiem noteikumiem, 

saskaroties ar šo jauno slimību - COVID-19, kā arī ar mājsēdi un ierobežošanas 

pasākumiem. Šīs atšķirības bija saistītas ar individuālajiem aspektiem, piemēram, 

iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību (kā arī vecumu, hroniskām slimībām, invaliditāti vai 

atkarībām) un it īpaši ar viņu sociālekonomisko situāciju. Kā paziņoja Starptautiskā sociālo 

darbinieku federācija, atbildot uz EAPN anketas jautājumiem: “Jau esošās nevienlīdzības 

palielināšanās nozīmē to, ka tie iedzīvotāji, kuriem atbalsts ir bijis nepieciešams visvairāk 

(piemēram, piekļuve atbilstošai veselības aprūpei, sociālajai aprūpei un izglītībai) to nav 

saņēmuši un viņiem bija grūtāk tikt galā ar pandēmijas katastrofālajām ekonomiskajām 

sekām.” 

 

 

 

                                                           
44 Lielākā daļa respondentu ir pieminējuši arī uz dzimumu balstītas vardarbības upurus un 

ģimenes, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem, taču tas tiek analizēts nākamajā punktā - 

par COVID-19 ietekmi uz dzimumu līdztiesības jomu. 
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4.1. Vecāka gadagājuma cilvēki 

 

Pandēmija ir atklājusi vecuma diskriminācijas problēmu, kas pastāvēja jau pirms       

COVID-19. Kā ziņo EAPN tīkla dalībnieki, vecāka gadagājuma cilvēki sistemātiski netika 

ņemti vērā, valdībai pieņemot lēmumus par pakalpojumu nodrošināšanu, ārstēšanu un 

par prioritāšu noteikšanu attiecībā uz vajadzībām un resursiem. Saskaņā ar Londonas 

Ekonomikas skolas ziņojumu, no 42% līdz 57% nāves gadījumu Itālijā, Spānijā, Francijā, 

Īrijā un Beļģijā ir saistīti ar vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes iestādēm (pansionātiem).  

Gados vecāki cilvēki kopumā tiek uzskatīti par to iedzīvotāju grupu, kas ir īpaši 

neaizsargāta pret COVID-19 vīrusu – tieši šajā grupā visbiežāk rodas komplikācijas slimības 

gaitā un pastāv daudz lielāks nāves risks. Dažos gadījumos tas ir izraisījis gados vecāku 

cilvēku “pārmērīgu izolēšanos” un atbilstošas aizsardzības trūkumu (tostarp attiecībā uz 

garīgo veselību). 

Pansionātos nemitīgi attīstījās vietējā līmeņa epidēmijas, kad COVID-19 vīrusu “importēja” 

apmeklētāji (pandēmijas sākumā) vai aprūpes personāls, jo individuālie aizsardzības 

līdzekļi nebija pieejami ne personālam, ne pansionātu iemītniekiem. Vairākos gadījumos 

COVID-19 testēšana un medicīniskā aprūpe pansionātos netika nodrošināta, kā rezultātā 

to iemītnieki bieži vien nomira, nesaņemot nekādu ārstēšanu, kas nepārprotami pārkāpj 

šo cilvēku cilvēktiesības. 

Spānijā45 un Itālijā46 ir notikusi kriminālizmeklēšana attiecībā uz šo valstu vadlīnijām 

pansionātiem par slimojošo vecāka gadagājuma iedzīvotāju pārvietošanu uz slimnīcām. 

COVID-19 pandēmija ir norādījusi ne tikai uz vecāka gadagājuma cilvēku, kas dzīvo 

aprūpes iestādēs, nestabilo situāciju, bet arī uz atbalsta trūkumu gados vecākiem 

cilvēkiem, kuri saņem aprūpi savā kopienā, kā arī uz gados vecāku cilvēku, kuri dzīvo vieni, 

izolācijas risku. Tas ir noticis tāpēc, ka mājas aprūpes pakalpojumu skaits tika samazināts, 

                                                           
45

 Laikraksts “El Mundo” Prokuratūra paaugstina koronavīrusa krīzes dēļ izmeklēto pansionātu 

skaitu līdz 86, Madridē - 40  un Katalonijā - 20, 2020. gada 21. aprīlī, pieejams vietnē: 

https://www.elmundo.es/espana/2020/04/21 / 5e9f0cddfc6c83ab1c8b4571.html 
 
46 Laikraksts “Euronews”, Covid-19 un sabiedrības vāja vieta: nāves gadījumi pansionātos,       
2020. gada 15. aprīlis, pieejams: https://it.euronews.com/2020/04/15/covid-19-e-il-ventre-
molle-della-societa-le-morti-nelle-case-di-cura 

https://www.elmundo.es/espana/2020/04/21%20/%205e9f0cddfc6c83ab1c8b4571.html
https://it.euronews.com/2020/04/15/covid-19-e-il-ventre-molle-della-societa-le-morti-nelle-case-di-cura
https://it.euronews.com/2020/04/15/covid-19-e-il-ventre-molle-della-societa-le-morti-nelle-case-di-cura
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savukārt pārējie pakalpojumu sniedzēji saskaras ar jau pieminēto aizsardzības līdzekļu un 

testēšanas trūkumu. 

Neoficiāli vecāka gadagājuma cilvēku aprūpētāji (no kuriem lielākā daļa ir gados vecākas 

sievietes, kurām pašām ir nepieciešama aprūpe un palīdzība) ir bijuši COVID-19 

pandēmijas netiešie upuri, jo viņiem bija jāuzņemas papildu slogs par aprūpes 

nodrošināšanu gadījumos, kad oficiālie aprūpes pakalpojumu sniedzēji tika slēgti vai kad 

piedāvātais pakalpojumu apjoms tika samazināts. Dienas centri un periodiskās aprūpes 

centri tika slēgti, kā rezultātā neoficiālie aprūpētāji tika pakļauti akūtam pārslodzes un 

izdegšanas riskam. 

Digitālā atstumtība pandēmijas laikā kļuva par lielāku sociālās atstumtības riska faktoru, jo 

daudzi pakalpojumi bija pieejami tikai tiešsaistē. Papildus šīm tiešā veidā neaizsargātajām 

iedzīvotāju kategorijām, arī veci cilvēki, kas dzīvo vienatnē (no kuriem lielākā daļa ir 

sievietes) saskaras ar izolācijas un aktivitātes trūkuma garīgās un fiziskās veselības sekām. 

Kā ziņo organizācija “AGE Europe”, NVO redzeslokā ir nonākuši vairāki ziņojumi par gados 

vecākiem cilvēkiem, kas šajā laikā nomira, jo viņi vienkārši ir zaudējuši vēlmi turpināt 

dzīvot.47 

Somijā pandēmijas periodā visneaizsargātākie bija vecāka gadagājuma cilvēki ar vairākām 

slimībām, kā arī cilvēki ar kustību traucējumiem un hroniskām slimībām. Daudzi no viņiem 

šajā laikā ir saskārušies ar vientulību, trauksmi un bija zaudējuši dzīves jēgu, jo lielākā daļa 

no viņu ierastajām aktivitātēm vairs nebija atļauta vai tika pārtraukta. Viņu uzturēšanās 

galvenokārt iekštelpās un vienatnē ir izraisījusi viņu fiziskā un garīgā stāvokļa, kā arī 

veselības pasliktināšanos.  

Īpaši neaizsargāti pandēmijas laikā ir bijuši cilvēki ar demenci. Savukārt cilvēkiem ar 

hroniskām slimībām ir bijis lielāks risks smagi saslimt ar COVID-19 un lai pasargātos no šī 

vīrusa, bija nepieciešami papildu līdzekļi. Pastāvēja risks, ka veselības stāvoklis varētu 

pasliktināties arī cilvēkiem ar hroniskām slimībām, jo pandēmijas laikā veselības aprūpes 

                                                           
47 Organizācijas “AGE Europe” (kas ir EAPN tīkla dalībniece) pārstāvji ir atbildējuši uz šīs anketas 

jautājumiem. 2020. gada 19. maijā organizācija “AGE Europe” publicēja ziņojumu "COVID-19: 

Gados vecāku cilvēku tiesības pandēmijas laikā arī būtu jāaizsargā", kas ir pieejams vietnē 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/covid-19-older-persons%e2%80%99-rights-

must-be-equally-protected-during-pandemic 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/covid-19-older-persons%e2%80%99-rights-must-be-equally-protected-during-pandemic
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/covid-19-older-persons%e2%80%99-rights-must-be-equally-protected-during-pandemic


76 
 

pakalpojumi bija pieejami mazāk nekā parasti, kā arī pastāvēja risks saslimt ar COVID-19, 

izmantojot pieejamos veselības aprūpes pakalpojumus. 

Somijas Veselības un labklājības institūta eksperti ir ziņojuši, ka nepieciešamie 

pakalpojumi tika atlikti un rindas uz tiem pandēmijas laikā ir kļuvušas garākas. Tas ir 

negatīvi ietekmējis daudzu iedzīvotāju grupu labsajūtu un labklājību. Cilvēki ar invaliditāti 

un ar zemiem ienākumiem lielākoties laiku ir pavadījuši mājās un ir bijuši izolēti. Viņu 

aprūpētājiem (personīgajiem palīgiem) bieži vien ir bijušas problēmas ar aizsarglīdzekļu 

nodrošināšanu, un tāpēc viņi ne vienmēr varēja doties uz darbu, lai nodrošinātu aprūpi 

cilvēkiem ar invaliditāti.  

COVID-19 pandēmijas radītie ierobežojumi atbalsta pakalpojumu jomā, kā arī pats   

COVID-19 vīruss ir radījis milzīgu garīgu un fizisku slodzi aprūpētājiem, kuriem bija 

jāpieskata arī savi ģimenes locekļi. Tāpēc šāda situācija ir radījusi stresu arī tiem 

iedzīvotājiem, kas ir aprūpējamās personas statusā. 

 

4.2. Pirmās palīdzības darbinieki un medicīnas personāls 

 

Īrijā daudzi no būtiskāko jomu darbiniekiem ir bijuši tie, kuri saņem minimālo algu     

(10,10 eiro stundā) vai tuvu tai, ieskaitot mazumtirdzniecības darbiniekus un aprūpes 

asistentus. Šīs iedzīvotāju grupas ir pakļāvušas sevi un savas ģimenes lielākam inficēšanās 

riskam ar COVID-19. Neskatoties uz to, viņu ienākumi nav atspoguļojuši to būtisko lomu, 

kas viņiem ir bijusi vitāli svarīga atbalsta un pakalpojumu uzturēšanā. Līdzīga situācija ir 

notikusi Spānijā un Portugālē. 

Spānija ierindojās pirmajā vietā pēc ar COVID-19 inficēto veselības aprūpes darbinieku 

skaita (Spānijā tie ir 20% no visiem reģistrētajiem COVID-19 gadījumiem, salīdzinājumā -

Itālijā tie ir 10%), un eksperti Spānijas gadījumā tajā ir vainojuši valsts varas iestāžu 

tālredzības trūkumu šajā jautājumā - galvenokārt to, ka netika ieviesti obligāti drošības 

pasākumi, kuriem vajadzētu aizsargāt viņu veselību.48  

                                                           
48

 Laikraksts “El Pais”, 2020. gada 25. aprīlis, pieejams vietnē: 

https://english.elpais.com/spanish_news/2020-04-25/spain-ranks-first-for-covid-19-infections-

among-healthcare-workers.html 

https://english.elpais.com/spanish_news/2020-04-25/spain-ranks-first-for-covid-19-infections-among-healthcare-workers.html
https://english.elpais.com/spanish_news/2020-04-25/spain-ranks-first-for-covid-19-infections-among-healthcare-workers.html
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Savukārt Horvātijā augsts veselības aprūpes darbinieku inficēšanās līmenis bija saistīts ar 

viņu aktīvu mijiedarbību ar inficētajiem cilvēkiem. Norvēģijā darba ņēmēji no 

mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem bieži vien bija tie, kuri tika visvairāk pakļauti 

COVID-19 vīrusam. Šajā kategorijā ar paaugstinātu inficēšanās risku ietilpst autobusu 

vadītāji, apkopējas, kā arī veikalu darbinieki. Turklāt šie iedzīvotāji bieži vien strādā arī 

apkalpojošās profesijās, kur tika atlaista lielākā daļa darbinieku (piemēram, viesnīcas un 

tūrisma joma, restorāni un bāri utt.). Pirms COVID-19 krīzes šie bija viszemāk apmaksāti 

darbinieki un tagad viņi ir to iedzīvotāju starpā, kurus valdības īstenotie pasākumi ir 

finansiāli skāruši vissmagāk. 

Turklāt, šīs iedzīvotāju grupas parasti dzīvo daudz mazākos mājokļos, kas palielina vīrusa 

izplatīšanās risku. Tie iedzīvotāji, kuriem ir nestabila saikne ar darba tirgu, piemēram, 

pagaidu darbinieki un darbinieki, kas strādā personāla aģentūrās, arī saskaras ar 

finansiālām grūtībām. 

Apvienotajā Karalistē trīs no četriem darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar biežu kontaktu 

ar cilvēkiem, ir sievietes; melnādainās un minoritāšu etniskās grupas (BAME) arī ir plaši 

pārstāvētas šādās profesijās, kā rezultātā šajās iedzīvotāju grupās pandēmijas laikā bija 

novērojams augstāks mirstības līmenis. Veselības aprūpes darbinieki bija visvairāk 

pakļauti vīrusa iedarbībai, taču mirstības līmenis šīs jomas darbiniekiem nav augstāks par 

vidējo, kas, iespējams, ir saistīts ar labāku infekcijas kontroli, piem. pateicoties zināmai 

aizsardzībai, ko nodrošina individuālie aizsardzības līdzekļi.  

Savukārt aprūpes darbinieku (gan vīriešu, gan sieviešu) mirstības rādītāji pandēmijas laikā 

ir bijuši ievērojami augstāki nekā tā paša vecuma un dzimuma iedzīvotājiem kopumā. 

Visaugstākais mirstības līmenis no COVID-19 vīrusa ir bijis zemu atalgotiem vīriešiem-

strādniekiem: apsargiem, taksometru vadītājiem un šoferiem, šefpavāriem, apkopējiem 

un autobusu vadītājiem. 
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4.3. Bezpajumtnieki 

Nabadzībai un sociālajai atstumtībai bija izšķiroša ietekme uz sociālo un veselības stāvokli 

gan bezpajumtniekiem, kuri dzīvoja uz ielas, gan arī daudziem imigrantiem un romiem, 

kuri dzīvoja apmetnēs vai standartiem neatbilstošos mājokļos, jo viņi nevarēja izvairīties 

no inficēšanās vai pašizolēties, saslimstot ar COVID-19.  

Bezpajumtnieki ir iedzīvotāju grupa ar augstu saslimšanas risku, bieži vien - ar sliktu 

veselības stāvokli vai invaliditāti, un tāpēc viņi ir pakļauti arī lielākam nāves riskam, 

saslimstot ar COVID-19. Turklāt, viņi saskaras ar vairākiem šķēršļiem, lai piekļūtu veselības 

aprūpei, kā arī sabiedrības veselības jomas informācijai. Vīrusa turpmāko izplatību no šīs 

augsta riska iedzīvotāju grupas bija grūti apturēt, kas nozīmē, ka bezpajumtnieku 

aizsardzība bija svarīgs plašākas sabiedrības veselības krīzes pārvarēšanas elements.49 

Lielākajā daļā aptaujāto dalībvalstu pandēmijas laikā pārstāja darboties būtiski diennakts 

pakalpojumi bezpajumtniekiem (piemēram, pārtikas vai medicīnisko pakalpojumu 

nodrošināšana šai iedzīvotāju grupai), tādējādi palielinot viņu nedrošību. Beļģijā, Īrijā, 

Nīderlandē, Norvēģijā un Spānijā tika veikti pagaidu pasākumi, lai izmitinātu 

bezpajumtniekus alternatīvās telpās, piemēram, viesnīcās vai vakantajos mājokļos. 

Savukārt Somijā mājokļu pakalpojumi un patversmes pārsvarā bija atvērtas, bet 

pārpildītas, kas palielināja inficēšanās risku. Šī riska dēļ draugi un radinieki nevarēja 

bezpajumtniekiem piedāvāt vietu, kur palikt pa nakti. Francijā brīvprātīgie darbinieki 

patversmēs (kuri bieži vien ir vecāka gadagājuma cilvēki) pandēmijas laikā vairs nebija 

aktīvi.  

Patversmju darbība bija apgrūtināta, tām bija grūti izolēt ar COVID-19 inficētos cilvēkus, 

tās saskaras ar sociālo darbinieku trūkumu, jo šiem darbiniekiem bieži vien nebija 

pieejama prioritāra bērnu aprūpe vai arī viņi nevarēja nokļūt līdz patversmei sabiedriskā 

transporta darbības ierobežošanas dēļ. Pandēmija ir visvairāk skārusi cilvēkus, kas dzīvoja 

                                                           
49 FEANTSA raksts “COVID-19: Bezpajumtniekiem nav iespējas “palikt mājās”, pieejams vietnē: 

https://www.feantsa.org/en/news/2020/03/18/covid19-staying-home-not-an-option-for-people-

experiencing-homelessness?bcParent=26 

https://www.feantsa.org/en/news/2020/03/18/covid19-staying-home-not-an-option-for-people-experiencing-homelessness?bcParent=26
https://www.feantsa.org/en/news/2020/03/18/covid19-staying-home-not-an-option-for-people-experiencing-homelessness?bcParent=26
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graustos vai bija nelikumīgi apmetušies kādā ēkā: viņiem nebija piekļuves ūdensapgādei 

un kanalizācijai, krīzes sākumā tika slēgtas arī dažas publiskās strūklakas. 

Apvienotajā Karalistē finansējums bija pieejams visām vietējām pašvaldībām, un to varēja 

novirzīt vadošajām NVO. 95% no bezpajumtniekiem, kas dzīvoja uz ielas, tika izmitināti 

viesnīcu numuros, kuri pandēmijas laikā bija tukši. Centrālās valdības līdzekļi, kas tika 

piešķirti pieejas “galvenā prioritāte ir mājoklim” īstenošanai, palīdzēja veiksmīgi novērst 

COVID-19 vīrusa izplatīšanos starp uz ielas dzīvojošajiem bezpajumtniekiem. Aģentūras 

un NVO, kas strādā ar bezpajumtniekiem, izmantoja šo iespēju, lai atbalstītu 

bezpajumtnieku piekļuvi veselības aprūpei, pabalstiem un reintegrācijas progresam. 

Neskatoties uz to, respondenti no dažām dalībvalstīm (Beļģija, Spānija, Apvienotā 

Karaliste) ir ziņojuši, ka pandēmijas laikā bezpajumtnieki bieži vien tika padzīti no 

sabiedriskajām telpām, savukārt policijas darbinieki viņus ir vajājuši, tai vietā, lai pavadītu 

viņus uz patversmi. 

“Sākumā man bija problēmas ar šalles (mutes un deguna aizsega) nēsāšanu, taču drīz es pie tā 

pieradu. Es nebaidījos no inficēšanās ar COVID-19. Pandēmijas pašā sākumā es gulēju slimnīcā ar 

citu slimību – kamēr es atrados tur, es nebaidījos no infekcijas un jutos droši. Tā kā parasti es 

dzīvoju uz ielas, pandēmijas laikā man radās problēma: nebija kur paslēpties, jo visi 

universālveikali, uzgaidāmās telpas un bibliotēkas tika slēgtas, un pilsētas policija mūs, 

bezpajumtniekus, dzina no visām publiskām vietām. Es ar prieku izmantoju iespēju visu dienu 

atrasties Mātes Terēzes patvērumā, kur mums tika atļauts uzturēties jau drīz pēc ārkārtas 

stāvokļa izsludināšanas. 

Šajā patversmē es atrodos jau gandrīz divus mēnešus un es esmu laimīgs par to. Man nekā 

netrūkst. Par atbalsta pasākumiem es sākumā neko nezināju – uzzināju tikai, kad atgriezos no 

slimnīcas. Es nevaru nosaukt nevienu konkrētu pasākumu. Es cenšos vingrot katru dienu, lai 

nebūtu jāstaigā ar pastaigu spieķi, turpmāk es turpināšu rūpēties par savu veselību, es nebaidos 

no inficēšanās ar COVID-19 vīrusu. Es uzskatu, ka man ir stipra imunitāte. Es domāju, ka visiem 

iedzīvotājiem ir jāturpina būt piesardzīgiem un jāievēro valdības ieteikumi, lai ierobežotu vīrusa 

izplatīšanos." 

- Aleš (vīrietis, 53 gadi, bezpajumtnieks, respondents no Čehijas pilsētas Hradeckrāloves)  
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4.4. Netipiskos nodarbinātības veidos strādājošie un pašnodarbinātie 

 

Darbinieki, kuriem ir netipiski darba līgumi (kas strādā interneta platformās, pagaidu 

darba vietās), pašnodarbinātie (tostarp radošās jomās) un tie, kuri strādā ārpus 

arodbiedrību darbības pārklājuma un kuriem vienmēr ir risks zaudēt savu darbu un 

ienākumus, tika atzīti par neaizsargātiem Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, 

Nīderlandē un Spānijā. Polijā daži netipiski darba ņēmēji ar civiltiesiskiem līgumiem nebija 

tiesīgi saņemt netipiskiem darba ņēmējiem domātus krīzes pabalstus, jo tas ir bijis viņu 

darba devēja pienākums -piedalīties pieteikšanās procedūrā uz šiem pabalstiem.  

Portugālē pandēmijas laikā pirmie tika atlaisti tieši darbinieki ar netipisku darba līgumu 

(ar ļoti īsu brīdinājuma laiku un daudzos gadījumos - arī bez piekļuves bezdarbnieka 

pabalstam). Bezdarba ietekme uz mājokļu jomu šajā valstī ir ļoti liela: 2020. gada aprīlī 

galvenās Portugāles bankas saņēma vairāk nekā 210 000 moratorija pieprasījumu no 

klientiem, kuriem COVID-19 pandēmijas dēļ bija grūti apmaksāt īres maksu vai izmaksāt 

kredītus.  

Savukārt Serbijā, saskaņā ar 2020. gada aprīļa vidū veikto aptauju (ko veica EAPN Serbija 

tīkla dalībnieks “SeConS”), pandēmijas pirmajos mēnešos darbu zaudēja 8% cilvēku, kuri 

bija nodarbināti 2020. gada februārī. Gandrīz puse no viņiem (46%) tika atlaisti tāpēc, ka 

darba devējs uz šo laiku pārtrauca savu darbību, 20% darbinieku bija strādājuši ar pagaidu 

darba līgumu, kura termiņš beidzās, savukārt jaunais darba līgums viņiem netika 

piedāvāts, 12% darbinieku bija spiesti pamest darbu, jo viņi nevarēja organizēt bērnu 

aprūpi, ar viņiem dzīvojošo vecāku vai slimu cilvēku aprūpi, 11% darbinieku tika atlaisti no 

darba vai paši pameta darbu, jo pandēmijas laikā viņi vairs nevarēja organizēt sev 

transportu uz darbu, savukārt 5% - citu iemeslu dēļ.  

Vislielākais darbu zaudējušo cilvēku īpatsvars pandēmijas laikā ir bijis viesmīlības un 

tūrisma nozarē, kā arī celtniecībā un personisko pakalpojumu jomā. Darbu ir zaudējuši 

lielākoties neoficiāli nodarbinātie cilvēki, kā arī cilvēki, kas bija nodarbināti ar īstermiņa 

līgumiem un pašnodarbinātie. Cilvēki, kas bija nodarbināti mikrouzņēmumos un mazajos 

uzņēmumos, pandēmijas laikā tika skarti daudz vairāk nekā tie, kas bija nodarbināti 

lielajos uzņēmumos. 
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“Mana problēma COVID-19 krīzes laikā bija - atrast labu izmitināšanas vietu. Es esmu izmantojis 

savu bezpajumtnieka pieredzi, jo valdība šajā periodā nesniedza atbalstu bezpajumtniekiem. 

Manas īstermiņa vajadzības un mērķis ir: atkal spēt dzīvot tā, kā es to vēlos. Lai tas būtu 

iespējams, COVID-19 situācijai ir jāuzlabojas pēc iespējas ātrāk.” 

- Schneider (vīrietis, 56 gadi, Cloppenburg, Vācija) 

 

“Es biju ieslodzīts cietumā uz divarpus gadiem un tiku atbrīvots no ieslodzījuma tikai nedēļu pirms 

COVID-19 pandēmijas izsludināšanas. Tas ir bijis kaut-kas katastrofāls. Mūsu valstī cietumu 

administrācijām nav nekāda plāna priekš mums, notiesātajiem. Viņi atver vārtus, iedod bijušajiem 

notiesātajiem mazliet naudas un laiž brīvībā. Daudziem no mums nav kur iet un nav neviena, pie 

kā varētu vērsties. Un COVID-19 krīze ir šajā jomā visu pasliktinājusi. Ir grūti ātri atrast darbu, ja 

tev ir sodāmība.  

Sociālo pabalstu nauda, ko es saņemu no valsts (aptuveni 400 eiro), ir mans vienīgais ienākums 

šajā laikā, lai sāktu dzīvi no jauna, un tā nav pietiekama summa. Nomas maksa ir ļoti augsta, 

tāpēc es zināju, ka atkal kļūšu par bezpajumtnieku. Pirmās divas pandēmijas laika nedēļas es slikti 

gulēju un biju nervozs, ielas bija tukšas un cilvēki bija nobijušies. Tad es dabūju gultasvietu 

bezpajumtnieku patversmē, taču vissvarīgākais, ko es dabūju patversmē, bija atbalsts. 

Man izdevās atrast sev istabu tieši tad, kad tika noņemti ar pandēmiju saistītie ierobežojumi. Diez 

vai es varētu to paveikt pats, bez NVO palīdzības. Tas neattiecas tikai uz COVID-19: viss, kas ir 

saistīts ar tikko atbrīvotajiem notiesātajiem, kuri tiecas uz pienācīgu un labāku dzīvi bez 

noziedzības, darbojas pret viņiem, tā vietā lai darbotos viņu (un visas sabiedrības) interesēs. Es 

nevarēju pats sev palīdzēt šajā situācijā un tāpēc man bija patiešām grūti.  

Es biju spiests meklēt palīdzību, vēršoties dažādās NVO un humānās palīdzības organizācijās, kuru 

darbība netika pārtraukta pandēmijas laikā. Valsts iestādes šajā laikā pārsvarā bija slēgtas. Manā 

gadījumā, es saņēmu 150 eiro lielu COVID-19 krīzes pabalstu, kas noteikti bija nepietiekams. 

Šobrīd visvairāk es vēlos atjaunot komunikāciju ar savu meitu. Viņa ir dusmīga uz mani par to, ka 

tiku ieslodzīts. Es vēlos par viņu pienācīgi rūpēties, tāpēc mans pirmais mērķis ir atrast sev 

apmaksātu darbu. Mans gadījums parāda, ka ir ļoti nepieciešamas programmas, kas palīdzētu no 

cietuma atbrīvotajiem iedzīvotājiem reintegrēties sabiedrībā.” 

- Boštjan (vīrietis, 42 gadi, Ļubļana, Slovēnija) 
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“Es ļoti vēlējos ievērot stingrus higiēnas noteikumus, ļoti bieži mazgājot rokas. Man nebija atļauts 

iziet no mājas (bija atļauts to darīt tikai dažu iemeslu dēļ). Es saskāros arī ar satiksmes 

ierobežojumiem, kuru rezultātā es nevarēju apmeklēt nevienu ģimenes locekli vai draugu. Es 

dzīvoju viena un jutos ļoti izolēta un nomākta. Mana darba līguma termiņš  beidzās un tā 

atjaunošana aizkavējās COVID-19 krīzes dēļ.  

Man ir jāizmaksā bankas aizdevums par savu māju, ko es šobrīd jau kādu laiku nespēju darīt. 

Pandēmijas laikā es valkāju sejas masku, kas aizsedz muti un degunu. Es centos izvairīties no 

drūzmēšanās. Es paliku mājās, cik vien iespējams. Es strādāju no mājām līdz 2020. gada aprīļa 

beigām (pēc tam mana darba līguma termiņš beidzās). Es biežāk izmantoju tālruņa zvanus un 

video zvanus, lai sazinātos ar savu ģimeni, draugiem un kolēģiem. Es mēģināju pēc iespējas vairāk 

iepirkties internetā. Pandēmijas laikā es nesaņēmu nekādu valsts atbalstu. 

Man gadījās palikt bez darba COVID-19 krīzes vidū, 2020. gada aprīļa beigās. Valdība izmaksāja 

konkrēto vienreizējo pabalstu (800 eiro apmērā) tiem darbiniekiem, kuri zaudēja darbu 

uzņēmumu slēgšanas dēļ COVID-19 krīzes rezultātā. Tika piešķirts arī 400 eiro liels pabalsts 

(dažiem bezdarbniekiem, bet ne jaunajiem bezdarbniekiem). Valdība samazināja PVN sabiedriskā 

transporta biļetēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim.  

Es domāju, man būs nepieciešams saņemt bezmaksas maskas aizsardzībai pret COVID-19. Es 

joprojām gaidu, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu (aptuveni EUR 400 mēnesī). Man ir maksimāli 

jāsamazina savi izdevumi. Vēl ir nepieciešams panākt, lai bankas iesaldētu kredītmaksājumus uz 

neierobežotu laiku, līdz tam brīdim, kad iedzīvotājiem būs nauda, lai atmaksātu kredītus. Es 

nespēju iztikt tikai no bezdarbnieka pabalsta un vienlaikus arī maksāt bankai. Es ceru, ka papildu 

ekonomiskais atbalsts (pabalstu veidā) tiks palielināts, tiklīdz būsim saņēmuši ES līdzekļus, kas ir 

paredzēti visām COVID-19 krīzes skartajām valstīm. Es ceru, ka tad bezdarbnieka pabalstu apjoms 

tiks palielināts un šie pabalsti tiks izmaksāti ilgāku laiku. Es ceru arī uz to, ka valdība samazinās 

PVN visiem pamatproduktiem. Ja mums būs arī turpmāk jāvalkā sejas maskas, valdībai vajadzētu 

tās bez maksas nodrošināt neaizsargātajiem iedzīvotājiem. 

Bankas kredītmaksājumus par mājokli vajadzētu iesaldēt uz ilgāku laiku tiem daudziem cilvēkiem, 

kuri saskaras ar nabadzību, kā arī citiem neaizsargātiem iedzīvotājiem. Valdībai būtu 

jāpaaugstina pabalstu apjoms visiem iedzīvotājiem, kurus ir skārusi COVID-19 krīze, kā arī 

bezdarbnieka pabalsta apjoms, jāpalielina pabalstu saņēmēju skaits un jāsamazina PVN visiem 

produktiem.” 

- Dimitris (vīrietis, 54 gadi, bezdarbnieks, Atēnas, Grieķija) 
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“Man ir invaliditāte, un es piedalījos apmācības programmā, lai mainītu savu kvalifikāciju. Es sāku 

strādāt grāmatvedības jomā, taču zaudēju darbu, tiklīdz sākās karantīna. Es neesmu pārliecināta, 

vai tas notika karantīnas dēļ, vai arī nē. Man tajā brīdī vēl turpinājās pārbaudes laiks, un kādu 

dienu pie manis vienkārši pienāca un teica, ka es esmu atlaista. Es jautāju, kāpēc, taču tā arī 

nesaņēmu kādu konkrētu atbildi. Vienu reizi viņi pieminēja, ka tas ir noticis COVID krīzes dēļ, 

citreiz viņi teica, ka tas ir tāpēc, ka es pieļauju daudz kļūdu savā darbā. Tad es jautāju, kādas ir 

manas konkrētas kļūdas, un viņi neko neatbildēja! Tad mums notika konflikts, jo es lūdzu viņiem 

rakstisku paskaidrojumu par to, kāpēc viņi mani atlaida, bet viņi atteicās to darīt. Rezultātā, tas 

mani ļoti sāpinājis un es jūtos sarūgtināta. Pat tagad es nevaru saprast, ko tieši es darīju 

nepareizi. 

Es iesniedzu par to sūdzību Darba strīdu komisijai, kas risina līdzīgas lietas. Mana sūdzība 

joprojām tiek izskatīta, bet, cik es zinu, mans darba devējs joprojām nevar nosaukt konkrētus 

iemeslus, kāpēc viņš mani atlaida. Tā rezultātā es joprojām nezinu, kādas kļūdas es pieļāvu savā 

darbā. Kādā citā situācijā es nebūtu sūdzējusies, taču viņi mani patiešām sāpināja ar to, kādā 

veidā es tiku atlaista. Es jutos aizvainota ar to. Šobrīd es saņemu savu invaliditātes pabalstu tāpat 

kā iepriekš, kad nestrādāju. Es arī reģistrējos Nodarbinātības aģentūrā. 

Par darba meklētāju pabalstu es esmu dzirdējusi ziņās, taču neesmu pārliecināta, vai varēšu to 

saņemt. Es nesaprotu, kam tas pienākas un kā tam pieteikties. Es ļoti ceru drīz atrast sev jaunu 

darbu, lai varētu strādāt, iziet ārā no mājas, sazināties ar cilvēkiem. Bet ziniet, man jau iepriekš 

nav bijis viegli atrast sev darbu – tagad, pandēmijas laikā, tas ir vēl grūtāk izdarāms. Es negribētu 

strādāt attālināti, vismaz ne šobrīd - es tikko sāku strādāt grāmatvedības jomā, un man ir 

nepieciešams kāds, ar kuru konsultēties, kuram uzdot jautājumus. Tātad, šī karantīna man traucē 

atrast tādu darba vietu. 

Es neesmu pārliecināta, kādā veidā, taču valstij vajadzētu pievērst lielāku uzmanību darba vietu 

saglabāšanai, kas dotu iespēju cilvēkiem turpināt strādāt. Protams, noderētu arī papildu pabalsti 

vai cita veida palīdzība tiem iedzīvotājiem, kas ir cietuši karantīnas rezultātā. Kas attiecas uz 

mani, es saņemu savu invaliditātes pabalstu, ar to pietiek tikai pārtikai un mājokļa izmaksām, lai 

gan cilvēkiem ir nepieciešamas arī citas lietas. Viņiem ir svarīgi dzīvot piepildītu dzīvi, kas nozīmē 

arī izklaidēties, nodarboties ar hobijiem. Tas tiešām uzlabo dzīves kvalitāti, bet, protams, lai to 

darītu, ir nepieciešama nauda. Šobrīd man knapi pietiek līdzekļu, lai vienkārši nopirktu kādu 

grāmatu..” 

- Jeļena (sieviete, 33 gadi, Viļņa, Lietuva) 
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4.5. Mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem 

 

COVID-19 pandēmijai, mājsēdei vai ierobežošanas pasākumiem ir bijusi ļoti negatīva 

ietekme uz nabadzībā dzīvojošajiem iedzīvotajiem, kuru ienākumi jau pirms pandēmijas 

bija nepietiekami, un viņi nevarēja sasniegt pienācīgu dzīves līmeni. Bezdarbs, obligātā 

atvaļināšana un piekļuves trūkums atbilstošam finansiālam atbalstam (īpaši vienlaicīgi 

pieaugot izmaksām) izraisīja finansiālas problēmas un satraukumu, kas varētu ietekmēt 

arī ģimeņu un citu mājsaimniecību iekšējo labklājību un attiecības (it īpaši ģimenēs, kur 

bērnus audzina viens no vecākiem).  

Beļģijā (kā tas notiek arī citās valstīs) pat pirms veselības krīzes iestāšanās cilvēkiem, kuru 

iztikas līdzekļi nāk tikai no pabalstiem, nācās iztikt ar ienākumu līmeni, kas ir krietni zem 

ES nabadzības sliekšņa līmeņa. Šo iedzīvotāju izdevumi palielinājās (piemēram, pārtikas 

un citu pamatpreču cenas), pārtikas bankas pandēmijas laikā tika slēgtas, enerģijas 

patēriņš, kā arī izmaksas par interneta un tālruņa lietošanu pieauga, daudziem 

iedzīvotājiem radās papildu izmaksas par veselības aprūpi. Arī pieprasīt pabalstus ir kļuvis 

daudz grūtāk, jo daudzas sociālās iestādes pandēmijas laikā tika aizvērtas, un ar tām 

varēja sazināties tikai izmantojot tālruni. Pabalstu pieteikumu skaits pieauga, un rezultātā 

to apstrādei bija nepieciešams daudz ilgāks laiks.  

Gan federālās, gan reģionālās iestādes ir īstenojušas daudzus pasākumus, lai novērstu 

iedzīvotāju nonākšanu nabadzībā. Piemēram, tika ieviesta pagaidu bezdarba sistēma, 

kuras rezultātā tie cilvēki, kuru ienākumi COVID-19 krīzes laikā samazinājās, varēja 

saņemt moratoriju bankas aizdevumu izmaksāšanai. Līdz šim brīdim tie cilvēki, kas dzīvo 

no pabalstiem, nav saņēmuši nekādu papildu finansiālo atbalstu, un tā kā viņi bieži vien 

nav spējīgi pierādīt savu ienākumu zaudēšanu, viņiem nav tiesību uz šiem ārkārtas 

situācijas pabalstiem. 

Respondenti no Čehijas ir ziņojuši, ka nabadzībā dzīvojošajām ģimenēm ir grūti piekļūt 

sociālās integrācijas pakalpojumiem. Somijā daudzas mājsaimniecības zaudēja savus 

ienākumus, kas šiem cilvēkiem ir izraisījis smagu stresu. COVID-19 krīze ir parādījusi, ka 

sociālās pamatdrošības līmenis ES valstīs ir pārāk zems. Cilvēkiem, kas ir atkarīgi no tās, ir 

grūti tikt galā ar pandēmijas laika papildu izmaksām: nopirkt pārtiku, higiēnas līdzekļus, 
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nodrošināt bērnu ēdināšanu (kuri līdz šim ir ēduši skolā). Pašvaldības ir sniegušas atbalstu 

pārtikas iegādei, bet ar to nepietika. Ģimenēm, kurās bērnus audzina tikai viens no 

vecākiem, bija sevišķi grūti tikt galā ar visām izmaksām.  

Pieaugošais bezdarbs un obligātā atvaļināšana ir palielinājuši arī cilvēku parādsaistības. 

Īrijā pirms pandēmijas galvenie labklājības pabalsti bija zem nabadzības sliekšņa līmeņa, 

savukārt nabadzības līmenis joprojām bija augstāks nekā pirms 2008. gada ekonomiskās 

krīzes. Katrs septītais cilvēks piedzīvoja materiālo nenodrošinātību un 14% iedzīvotāju 

joprojām dzīvoja nabadzībā. Daudzas ģimenes jau pirms pandēmijas bija atkarīgas no 

pārtikas bankām.  

Centrālās statistikas pārvaldes 2020. gada aprīlī publicētā aptauja par COVID-19 sociālo 

ietekmi parādīja, ka 37,5% respondentu ziņoja par COVID-19 negatīvu ietekmi uz savas 

mājsaimniecības spēju izpildīt savas finansiālās saistības (gandrīz puse no viņiem ziņoja 

par lielu vai mērenu ietekmi). Aptaujā par COVID-19 sociālo ietekmi vēl tika ziņots, ka ir 

palielinājies to respondentu īpatsvars, kuri jutās nomākti vai kuri saskaras ar depresiju (šis 

īpatsvars ir pieaudzis no 13,4% 2018. gadā līdz 32,4% 2020. gada aprīlī). Problēmas ar 

garīgo veselību bija novērojamas lielākoties tiem iedzīvotājiem, kuri saskaras ar dažādu 

veidu nelabvēlīgiem apstākļiem un kuriem mājsēdes (ierobežojumu) laikā nebija pieejami 

pietiekami resursi vai telpas.  

Norvēģijā ģimenes ar bērniem pandēmija ir skārusi vairāk nekā ģimenes bez bērniem. 

Bērniem tajās ģimenēs, kuru ienākumi ir zem nabadzības sliekšņa līmeņa, ir pieejami 

mazāk resursu nekā bērniem ģimenēs, kurās vecākiem ir augstāks sociālekonomiskais 

statuss. Mazākas platības mājoklis, kā arī tas, ka viņu vecāki biežāk saskaras ar atlaišanu 

un bezdarbu vai jau dzīvo no pabalstiem, nozīmē to, ka COVID-19 vīrusa sekas bērnus no 

nabadzīgām ģimenēm ir skārušas vissmagāk.  

Spānijā iedzīvotāju ekonomiskā stāvokļa apsekojumā tika atzīts, ka vairāk nekā 1 miljons 

cilvēku (570 000 mājsaimniecību) dzīvoja bez regulāriem ienākumiem. Šīs 

mājsaimniecības, kuras bieži vien saskaras ar šo problēmu nereģistrēta (neoficiālā) darba 

rezultātā, nevarēja pretendēt uz krīzes laika aizsardzības pasākumiem, kas tika vērsti uz 

tiem iedzīvotājiem, kuri zaudēja darbu vai pārtrauca savu darbību kā pašnodarbinātie. 
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“Es dzīvoju no minimālo ienākumu pabalsta kopīgā dzīvoklī (ar citiem cilvēkiem). Pandēmijas laikā 

mana trauksme katru dienu ir palielinājusies, jo mūsu valstī mājsēde ilga apmēram 50 dienas (no 

mājas es varēju iziet tikai, lai iepirktos lielveikalā vai pārtikas veikalā) un nebija zināms, kad 

situācija uzlabosies.  

Es esmu vīrietis, kuram patīk lasīšana un kultūra kopumā. Tāpēc pirmajās mājsēdes dienās man 

nebija problēmu ar brīvā laika pavadīšanu: godīgi sakot, es šajā laikā iemācījos un apguvu daudz 

ko jaunu. Arī saziņa tiešsaistē ar manu ģimeni un draugiem, ar cilvēkiem no organizācijām, kas 

mani atbalsta un ar kurām es bieži sadarbojos, man patiešām palīdzēja šajā periodā.  

Es ar nepacietību gaidu nākotnes minimālo ienākumu shēmu, kuru valsts premjerministrs Sančess 

ir solījis īstenot. Es saņemu minimālo ienākumu pabalstu no autonomā apgabala, taču tie ir tikai 

457 eiro, ar ko absolūti nepietiek iztikai. Es ceru, ka jauna minimālo ienākumu shēma būs 

pietiekama (vismaz attiecībā uz pabalsta naudas apmēru), lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi, un tas 

būs uzlabojums, salīdzinot ar to summu, ko es saņemu no sava autonomā apgabala. Es arī ceru, 

ka tas varētu būt pastāvīgs, nevis pagaidu rakstura risinājums. 

Cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību, vajadzētu bez maksas saņemt gan maskas, gan citus 

individuālās aizsardzības līdzekļus (šobrīd tā notiek tikai dažos autonomos apgabalos, nevis visā 

valstī). Valsts līmeņa Minimālo ienākumu shēmu vajadzētu papildināt ar autonomo apgabalu 

piedāvātajiem pabalstiem. Ir jācenšas samazināt birokrātijas slogu, ar kuru saskaras šo reģionālo 

minimālo ienākumu pabalstu saņēmēji.” 

- Antón (vīrietis, 50 gadi, Akoruņa, Spānija) 

 

“Es baidos nonākt vēl dziļākā nabadzībā, kā arī uztraucos par savu bērnu labklājību (viens no 

viņiem pandēmijas laikā ir zaudējis darbu, savukārt otrs ilgāku laiku ir bijis bez darba jau pirms 

COVID-19 pandēmijas). Vēl es baidos, ka es inficēšos ar koronavīrusu. Mēs esam vērsušies 

humānās palīdzības NVO charity.org, lai saņemtu papildu atbalstu, taču saņemt šo atbalstu ir bijis 

ļoti grūti, jo COVID-19 krīzes laikā daudz vairākiem cilvēkiem ir nepieciešams šāda veida atbalsts 

(daudzi iedzīvotāji ir zaudējuši darbu un šobrīd saskaras ar nabadzību). 

 

Man personīgi nebija pieejami tādi pasākumi, kas varētu apmierināt mūsu ģimenes vajadzības - 

viens no maniem bērniem bija zaudējis darbu un tas samazināja mūsu mājsaimniecības 

ienākumus (savukārt valdība nodrošināja finansiālu atbalstu tikai noteiktai ekonomikas daļai, 

kurā kopējie ienākumi bija samazinājušies). Nabadzīgajiem iedzīvotājiem darba zaudēšana šajā 

periodā ir bijusi milzīgs izaicinājums.  
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Es ļoti vēlos un ceru, ka drīz situācija mainīsies, pandēmija beigsies, un mēs turpināsim savu 

ierasto dzīvesveidu. Es ceru, ka tas pats scenārijs neatkārtosies arī rudenī un ziemā. Es uzskatu, 

ka, pirmkārt, cilvēkiem ir jāievēro valdības ierosinātie pasākumi, lai krīze beigtos pēc iespējas 

ātrāk. Otrkārt, es ļoti ceru, ka valdība nodrošinās papildu atbalsta pasākumus tiem iedzīvotājiem, 

kuri saskaras ar nabadzību un kuriem ir lieli parādi.” 

- Jasna (sieviete, 68 gadi, Zagreba, Horvātija) 

 

“Es dzīvoju ar savu partneri un mums ir četri bērni. Mans partneris COVID-19 vīrusa dēļ nevarēja 

turpināt strādāt rūpnīcā. Mums sāka trūkt zīdaiņu barības, autiņu un pārtikas. Mums nācās 

aizņemties naudu, lai apmaksātu īri. Es sāku vērsties dažādās labdarības organizācijās, lūdzot 

nodrošināt mūs ar pārtiku. Mans partneris meklēja kādu gadījuma darbu, bet neko īsti neatrada. 

Mums nebija jādodas uz nodarbinātības aģentūru un jāiesniedz jauni dokumenti pabalstu 

saņemšanai. Es ceru, ka mans partneris atkal atradīs sev darbu rūpnīcā, lai varētu nopelnīt mums 

iztiku. Es ceru arī uz to, ka labdarības organizācijas nodrošinās mums pārtiku. Vēl man gribētos 

saņemt lielāka apmēra naudas pabalstus.” 

- Kristžna (sieviete, pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, 23 gadi, Svitavi, Čehija) 

 

“Pandēmijas laikā es saskaros ar vairākām problēmām: cenu kāpumu mazos veikalos, problēmām 

ar bezmaksas maltīšu piegādi bērniem, darba zaudēšanu. Mēs esam aktīvi darbojušies arī pirms 

COVID-19 pandēmijas: mēs varētu izveidot NVO savā ciematā, lai mēs varētu būt ziedojumu 

kampaņu partneri. Es pieteicos arī uz dažādiem fondu līdzekļiem kā civilais dalībnieks.  

 

Mūsu ciemats pandēmijas laikā nav saņēmis nekādu papildu palīdzību no valdības, tikai no citu 

iedzīvotāju ziedojumiem. Es uzskatu, ka šobrīd mums ir jāgatavojas nākamajam COVID-19 vilnim. 

Mums ir jāuzkrāj nedaudz naudas un mēs ceram, ka valdība ir guvusi mācības no COVID-19 pirmā 

viļņa, jo es uzskatu, ka mūsu valstij šajā laikā ir vienkārši paveicies. 

 

Mums ir nepieciešami fiksēti, viegli sadalāmi vietējā līmeņa sociālie pabalsti; mums ir 

nepieciešamas arī labākas koordinācijas metodes, mikroreģionālie pandēmijas laika plāni 

(galvenokārt attiecībā uz nošķirtiem valsts apgabaliem, kur cilvēki saskaras ar hroniskām 

slimībām, uztura nepietiekamības problēmu, narkotiku vai alkohola atkarību utt.) Ilgtermiņā 

mums ir nepieciešami ilgtspējīgi stratēģiskie plāni un darbības, kā arī sabiedriskā darba shēmas 

alternatīvas.” 

- Jana (sieviete, 32 gadi, dzīvo mazā ciematā laukos, Ungārija) 
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4.6. Bērni nabadzīgās ģimenēs 

 

Bērni, kuri līdz pandēmijas atbalstu un ēdināšanu saņēma savā skolā, pandēmijas laikā 

tika ļoti negatīvi ietekmēti. Daudzi bērni atradās neizdevīgā situācijā - tāpēc, ka viņiem 

nebija pieejami digitālie resursi un ierīces, un viņi bieži vien dzīvoja pārpildītās 

mājsaimniecībās. Bērniem no visnabadzīgākajām ģimenēm bieži vien nebija pieejams 

internets vai pamatlīmeņa datoraprīkojums, kā rezultātā viņiem nebija piekļuves 

tiešsaistes informācijai (tostarp no skolas) un citiem resursiem. 

Daudzās valstīs arī sociālie pakalpojumi arvien vairāk tika organizēti attālināti, izmantojot 

IT rīkus (piemēram, lietotnes un internetu); vizītes un klātienes sarunas pandēmijas laikā 

tika aizstātas ar videokonferencēm. Lai gan neapšaubāmi šajā laikā tika īstenoti arī ļoti 

pozitīvi vērtējami, radoši pasākumi, pastāv arī pierādījumi, ka visneaizsargātākie 

iedzīvotāji, kuri nevarēja piekļūt IT rīkiem vai attīstīt prasmes šo rīku izmantošanai, netika 

iekļauti tajos. 

Īpaša riska grupa ir bijusi: ģimenes, kurām jau pirms bija pandēmijas bija nepieciešama 

bērnu aizsardzība un konkrēta palīdzība, savukārt pandēmijas laikā sociālā palīdzība bieži 

vien bija nepieciešama arī tām ģimenēm, kurām līdz šim nebija vajadzības pēc sociālo 

dienestu un / vai sociālo darbinieku atbalsta. Beļģijā sociāli neaizsargātu jauniešu aptauja 

ir parādījusi, ka 81% respondentu bija problēmas ar skolas uzdevumu (mājasdarbu) 

pildīšanu, gandrīz 66% respondentu mājās nebija klēpjdatora vai datora, 76% 

respondentu mājās nebija pietiekami daudz vietas un 61% respondentu nebija pieejams 

neviens, kas varētu viņiem palīdzēt ar mājasdarbu. 30% respondentu jutās, ka policija 

viņus ir vajājusi, savukārt 60% jauniešu baidījās iziet ārā un saņemt par to naudas sodu. 

Vairāk nekā puse respondentu ir ziņojuši, ka pandēmijas laikā viņi jūtas nelaimīgi.50 

Dānijā bērni ar garīgās veselības traucējumiem bieži vien tika negatīvi ietekmēti, jo viņiem 

nebija pieejama palīdzība skolu un sociālo dienestu slēgšanas rezultātā un vietējo 

                                                           
50 Uit De Marge “COVID-19 pandēmijas laika pasākumu ietekme uz bērniem un jauniešiem, kas 

atrodas sociāli neaizsargātā situācijā. Kā šie bērni un jaunieši pārdzīvo mājsēdi (ierobežošanas 

pasākumus)?” Pieejams vietnē: 

https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-

kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf 

https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf
https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf
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psihologu nepieejamības dēļ. Savukārt Somijā un Norvēģijā pandēmijas laikā riska grupa 

bija bērni, kas dzīvo ģimenēs ar dažāda rakstura problēmām (narkotiku lietošana, garīgās 

veselības traucējumi utt.) un kuri tika atstāti novārtā vai pakļauti vardarbības riskam, jo 

viņiem vairāk nekā divus mēnešus nebija pieejama dienas aprūpe, skola, sporta vai citas 

aktivitātes / vaļasprieki vai vecvecāku atbalsts.  

Pirms pandēmijas Lietuvā daudziem bērniem vienīgā pieejama silta maltīte dienā bija 

skolas vai dienas centra piedāvāta un pandēmijas laikā nodrošinātie papildu sausās 

pārtikas iepakojumi nevarēja kompensēt šo zaudējumu. Kopš karantīnas sākuma tika 

saņemti vairāki ziņojumi par pārtikas trūkumu. Lietuvā bērnu nevienlīdzība izglītības jomā 

vienmēr ir bijusi nopietna problēma, pandēmijas laikā šī problēma ir vēl saasinājusies un 

ir skaidrs, ka tā radīs negatīvas ilgtermiņa sekas. 

Norvēģijā sociāli neaizsargāti bērni bieži vien ir arī bērni ar īpašām aprūpes vajadzībām 

vai invaliditāti vai arī bērni un jaunieši ar īsu uzturēšanās laiku Norvēģijā. Vēl viena 

neaizsargāta iedzīvotāju grupa ir jaunieši, kas izdara noziedzīgus nodarījumus. Ilgtermiņa 

mājas izglītības un ierobežojumu ietekme uz svarīgiem pakalpojumiem aizvien pastiprinās 

atšķirības starp bērniem, kuru vecākiem ir zems sociālekonomiskais statuss un / vai kuri 

saskaras ar problēmām savās mājās un tiem bērniem, kuri nesaskaras ar šādām 

problēmām. 

Apvienotajā Karalistē bērni, kas saņem bezmaksas skolas maltītes, nāk no 

mājsaimniecībām, kuru ienākumu līmenis ir viszemākais. Lielākajā daļā aptaujāto 

dalībvalstu skolas maltīte bieži vien ir šo bērnu vienīgā vai vienīgā karstā maltīte dienā. 

Šie bērni jau pirms pandēmijas saskārās ar “brīvdienu badu”, trūkumu, kuru mēģināja 

aizpildīt labdarības organizācijas un skolas, un viņiem ir vēl lielāks bada risks mājsēdes 

laikā, it īpaši, ja viņu ģimenēm palielinās rēķini par pārtiku un komunālajiem 

maksājumiem un samazinās ienākumi. Apvienotās Karalistes valdība vietējā līmenī sāka 

īstenot shēmu, lai aizstātu skolas maltītes. Bet šajā valstī bija maz vietu, kur ģimenēm 

tieši tika nodrošināta finansiālā palīdzība skaidrā naudā. 

Skotijā galvenais sociālais darbinieks ir uzsvēris lielākus riskus, ar kuriem bērni saskaras 

mājsēdes laikā. Tas daļēji ir izraisījis strauju zvanu skaita pieaugumu uz “ChildLine” (bērnu 

palīdzības līniju) no grūtībās nonākušiem jauniešiem COVID-19 pandēmijas laikā, kas 
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negatīvi ietekmē viņu dzīvi. Saskaņā ar bērnu palīdzības līnijas operatoru teikto, 

pieprasījums pēc šāda veida palīdzības (konsultācijām bērniem un jauniešiem) ir bijis vēl 

nepieredzēti liels. Zvanītāji ir sacījuši, ka jūtās noraizējušies un izolēti, it īpaši zaudējot 

atbalstu, ko parasti viņiem sniedza skola un citi pakalpojumi (IFSW - Starptautiskā sociālo 

darbinieku federācija). Slovēnijā valsts līmeņa palīdzības tālruņa līnija - TOM (palīdzības 

tālrunis bērniem un jauniešiem) pandēmijas laikā atklāja vairāk informācijas par 

konfliktiem ģimenē, psiholoģiskā rakstura problēmām, depresiju, kā arī destruktīvu 

uzvedību un vientulību.51 

 

“Es nevaru iet uz skolu COVID-19 pandēmijas dēļ, jo mans veselības stāvoklis mani iekļauj augsta 

riska grupā. Man ir autisms, es esmu neredzīgs, man ir slikta dzirde un vēl viena reta slimība, 

kuras dēļ mans ķermenis ļoti ātri sadedzina insulīnu. Šīs slimības dēļ apmēram 11 gadus es tiku 

pieslēgs pie mākslīgās barošanas caurules. Tagad man tā vairs nav nepieciešama, jo es spēju ēst 

arī cietus pārtikas produktus. Man ir liela brūce vietā, kur līdz šim bija pieslēgta barošanas 

caurule, kas nozīmē, ka šobrīd man ir nepieciešama operācija, kas COVID-19 pandēmijas dēļ tika 

atlikta uz 6 nedēļām. Man patiešām sāp katru dienu, jo, man ēdot vai dzerot, daļa no tā iztek no 

manas brūces kopā ar kuņģa sulām. 

Tā kā man ir nepieciešama operācija, es vairs nevaru iet uz skolu, savukārt mani klasesbiedri var 

to darīt pēc ierobežošanas pasākumu atvieglošanas. Man ļoti pietrūkst manu skolas draugu, taču 

mans ķirurgs nevēlas riskēt un uzsver, ka ir svarīgi, lai es neinficētos ar COVID-19 vīrusu. Es 

gandrīz nekomunicēju ar citiem cilvēkiem, izņemot manus vecākus. Es nevaru daudz ko izdarīt 

situācijas labā, bet es cenšos izmantot šo laiku pēc iespējas efektīvāk. Mājasdarbus es pildu pats 

savās mājās, savukārt mani vecāki nedaudz palīdz man ar tiem. 

Skolotāja atnāk pie manis reizi nedēļā, lai atnestu jaunus mājasdarbus un pārbaudītu manis 

izpildītus mājasdarbus. No savas skolas es saņēmu Braila raksta rakstāmmašīnu, lai es varētu 

pildīt mājasdarbus. Ar savu vecāku palīdzību es varu sazvanīties ar draugiem. Mani vecāki 

ietaupīja nedaudz naudas, lai nopirktu lietotu “iPhone 7” viedtālruni, kurā ir lietotnes, kas ļauj 

man veikt zvanus arī bez vecāku palīdzības. Brīvajā laikā es klausos audiogrāmatas un spēlēju 

šautriņas savā šķūnī.  

 

                                                           
51 Avots: Eiropas sociālo tīklu seminārs (ESN), 2020. gada 22. maijs. - Starptautiskā sociālo 

darbinieku federācija šeit citē šo pētījumu. 
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Es ceru, ka valdība var man palīdzēt un paātrināt rindu uz operāciju. Pašlaik slimnīcās COVID-19 

pacientiem tiek piešķirta lielāka prioritāte - es saprotu, ka viņiem ir nepieciešams daudz palīdzības 

no ārstiem, jo viņi var nomirt no šīs slimības. Bet arī man ir nepieciešama ārsta palīdzība - lai viņš 

varētu mani operēt. Kad es atgūšos pēc šīs operācijas, es atkal varēšu atgriezties skolā, pavadīt 

laiku kopā un spēlēties ar saviem draugiem, kuru man ļoti pietrūkst. Es ierosinu slimnīcās uzņemt 

un sniegt medicīnisko palīdzību ne tikai COVID-19 slimniekiem, bet arī citiem pacientiem.” 

- Ties (zēns, 11 gadi, Groningena, Nīderlande) 

 

"Mana meita ir pusaudze ar īpašām vajadzībām, kurai šobrīd notiek attālinātas mācības. Šajā 

periodā mūsu ģimenes izdevumi pārtikai ir būtiski pieauguši. Tad skolas sāka piegādāt pārtikas 

pakas (vai arī tās var pašiem izņemt no skolas), kas ir uzlabojis situāciju. Daudzas pārtikas bankas 

tika slēgtas, bet mūsu ģimene ir saņēmusi nelielu palīdzību pārtikas jomā no NVO. Problēma ar šo 

palīdzību ir tāda, ka mūsu meitai ir dažādu veidu pārtikas alerģijas vai nepanesamība un viņa ne 

vienmēr var izmantot uzturā tos pārtikas produktus, ko mēs saņemam. Mūs sarūgtina tas, ka mēs 

nespējam ietekmēt to, kurus tieši pārtikas produktus mums piegādā - ir jābūt apmierinātiem ar to, 

ko mēs saņemam. 

 

Tā kā es pati esmu riska grupā, es nevaru daudz staigāt apkārt, meklējot kādus speciālus 

piedāvājumus utt. Meitai bija jāuzturas ilgāk nekā parasti pie sava tēva, lai iegūtu pietiekami 

daudz pārtikas (jo kā pusaudze viņa ļoti daudz ēd). Tā kā mans bērns man vienmēr ir pirmajā 

vietā, es pati šajā periodā esmu ēdusi mazāk. Es pieteicos sociālajai palīdzībai, jo skolas maltītes 

vairs nebija pieejamas (vasaras brīvlaikā ģimenēm ir jāiztiek bez skolas maltītēm), taču nesaņēmu 

šo palīdzību. 

 

Man nav viedtālruņa vai skenera, un, tā kā pandēmijas laikā bibliotēkas un dienas centri bija 

slēgti, man bija grūti dabūt pielikumus pieteikumiem uz sociālo palīdzību. Man ir vairākas 

slimības, un tā kā es atrodos riska grupā, es nevaru doties uz dažādām vietām, kur varētu veikt 

dokumentu skenēšanu, nopirkt pārtiku utt. Alerģiju dēļ pavasarī es nevarēju arī valkāt 

aizsargmasku. Tas viss man un manai meitai ir izraisījis lielu stresu. Gados vecāki cilvēki saņem 

palīdzību ar pārtikas iegādi, un viņiem tiek piegādātas zāles, taču es vēl neesmu šajā vecuma 

grupā. Mana meita nevar man palīdzēt, aizejot uz aptieku, jo viņa vēl ir nepilngadīga. Aptiekas 

piedāvā arī piegādi uz mājām, bet es nevaru atļauties to izmantot. Vēl viena problēma ir bijusi tā, 

ka visi krāmu tirgi un lietoto preču veikali pandēmijas laikā tika slēgti (jo es daudzas lietas 

iegādājos šajos veikalos). 
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Man meita vairs nevar nodarboties ar saviem vaļaspriekiem, tāpēc viņai tagad ir vairāk brīvā 

laika, taču nepietiek naudas, lai darītu kaut ko īpašu. Kosplejs ir viņas vaļasprieks, un viņai būtu 

nepieciešama nauda, lai nopirktu parūkas, izgatavotu tērpus utt. Šobrīd viņai ir laiks šai nodarbei, 

taču tam nepietiek naudas un krāmu tirgi, kur var dabūt materiālus, ir slēgti. Tāpēc viņas 

stratēģija ir lūgt draugiem palīdzību. Es aktīvi darbojos daudzās NVO un saņemu no tām pārtiku, 

kā arī garīgo atbalstu. Pārtikas cenas valstī ir pieaugušas pandēmijas rezultātā. Tas būtu jāņem 

vērā, sniedzot sociālo palīdzību. Arī citām riska grupām (nevis tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem) 

vajadzētu nodrošināt palīdzību ikdienas darbu veikšanā. Kad tu katru mēnesi saņem pensiju (pat 

ja tā ir maza), tev rodas stabilitātes sajūta. Es uzskatu, ka vajadzētu palielināt sociālā 

nodrošinājuma pabalstu līmeni. Vēl ir jānodrošina, lai ikviens varētu iegadāties nepieciešamo 

datortehniku un platjoslu internetu / wi-fi, lai izmantotu digitālos pakalpojumus.” 

 

- Anna-Maija (sieviete, 56 gadi, Helsinki, Somija) 

 

 

4.7. Klejotāji un romu tautības pārstāvji 

 

Īrijā klejotāju un romu kopienās ir bijuši daudzi ar COVID-19 vīrusu saistīti nāves gadījumi, 

un abām šīm kopienām jau pirms pandēmijas bija sliktāki veselības rādītāji nekā pārējiem 

iedzīvotājiem. Tomēr, veicot testēšanu uz COVID-19 vīrusu netika apkopota informācija 

par etnisko piederību, tāpēc precīzu vīrusa ietekmi uz šīm kopienām ir grūti uzraudzīt.  

Klejotāju un romu kopienās cilvēkiem parasti ir arī zems izglītības līmenis vai sliktas 

sekmes. Šo trūkumu vēl vairāk pastiprinājusi skolu slēgšana un tālmācība, jo tās rezultātā 

skolēniem vairs nebija pieejams papildu atbalsts. Daudziem skolēniem pandēmijas laikā 

nebija pieejami datori un internets, kā rezultātā viņi nevarēja iesaistīties mācību procesā, 

viņiem nebija pietiekami daudz vietas, kur mācīties, kā arī šo skolēnu vecākiem bieži vien 

nebija pietiekamu spēju/zināšanu, lai atbalstītu savu bērnu mācību procesu.  

Bezdarba līmenis šajās kopienās arī ir augsts, jo cilvēki tajās saskaras ar vairākiem 

šķēršļiem, kas traucē piekļūt darba tirgum. Uzņēmumu masveida slēgšana un straujš 

bezdarba pieaugums klejotājiem ir radījis būtiskas problēmas (salīdzinājumā ar citiem 

iedzīvotājiem).  
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Daudzi klejotāji un romi pandēmijas laikā ir dzīvojuši pārpildītā vidē. Šīs iedzīvotāju grupas 

bija īpaši pakļauti inficēšanās riskam, jo viņi nevarēja ievērot sociālās distancēšanās 

noteikumus un daudziem no viņiem ir bijusi kāda hroniskā slimība. Valdība šīs iedzīvotāju 

grupas bija atzinusi par neaizsargātām grupām saistībā ar COVID-19 krīzi, taču pieeja tām 

bija atšķirīga no pieejas citām neaizsargātām grupām. Tie, kuriem bija pozitīvs COVID-19 

testa rezultāts, varēja izmantot valdības piedāvātās iespējas (telpas), lai veicinātu ar 

COVID-19 slimojošo pašizolāciju.  

Spānijā (kā arī citās Eiropas valstīs) romu kopiena jau pirms pandēmijas ir bijusi ārkārtīgi 

neizdevīgā situācijā. Saskaņā ar pētījumu, “vairāk nekā 80% šīs kopienas iedzīvotāju dzīvo 

nabadzībā, un gandrīz 50% iedzīvotāju mēneša ienākumi ir mazāki par 310 eiro. Šajā 

kopienā ir arī augstāks aptaukošanās un diabēta līmenis, un iedzīvotāji tajā biežāk 

saskaras ar nopietnām veselības problēmām, kas var ietekmēt šo cilvēku spēju 

atveseļoties pēc saslimšanas ar COVID-19 vīrusu.”52 

Slikti mājokļu apstākļi pilsētu centros vai graustos, dzīvojamo māju segregācija speciāli 

tam izveidotos geto rajonos un pārapdzīvotība ļoti negatīvi ietekmē romu kopienu, kā to 

apliecina publicētais ziņojums. Vairāk nekā 60% romu dzīvo vairāku paaudžu mājokļos – 

bieži vien divas vai vairākas radinieku ģimenes dzīvo kopā mazā dzīvoklī. Tādā situācijā ir 

ārkārtīgi grūti izvairīties no inficēšanās ar COVID-19 vīrusu, ievērojot pašizolāciju. Turklāt, 

gandrīz 44% romu tautības vīriešu un 27% sieviešu ienākumus gūst, tirgojot preces - ielu 

tirdzniecībā, brīvdabas tirgos, utt. 

Pandēmijas laikā obligāto ierobežošanas pasākumu dēļ lielā daļa romu tautības ģimeņu 

vairs nespēj sev nopelnīt iztiku. Turklāt daudzām ģimenēm nav pietiekami pieejama 

finansiālā palīdzība, ko Spānijas valdība nodrošina pašnodarbinātām personām. Visi šie 

faktori ir novedusi pie tā, ka liela daļa romu kopienas šobrīd atrodas ļoti neaizsargātā 

situācijā. Saskaņā ar “Fundación Secretariado Gitano” (tīkla EAPN Spānija dalībnieks) 

2020. gada 24. marta paziņojumu, pandēmijas laikā aptuveni 47 000 cilvēku trūkst 

ikdienas pārtikas resursu vai citu dzīvei būtiski nepieciešamo preču. 

 

                                                           
52 Gay y Blasco, Paloma un Félix Rodriguez Camacho, María (2020), “COVID-19 un tā ietekme uz 

romu kopienu: Spānijas gadījums (Somatosfērā), 2020. gada marts, pieejams vietnē 

http://somatosphere.net/forumpost/covid-19 

http://somatosphere.net/forumpost/covid-19
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Serbijā romi ir viena no visvairāk atstumtajām iedzīvotāju grupām, kas ir cietusi no 

COVID-19 sekām vairākos veidos. Romi galvenokārt strādā neoficiālos pagaidu darbos, 

kas pandēmijas laikā tika pārtraukti, vai arī sabiedrisko komunālo pakalpojumu jomā, kur 

viņi tika pakļauti veselības riskiem. Viņu bērni nevarēja piedalīties tālmācības procesā, jo 

viņiem nebija datortehnikas vai interneta. Slovākijā pašā pandēmijas sākumā romu 

kopienas tika nekavējoties uzraudzītas un pārbaudītas uz COVID-19. Pēkšņa piecu romu 

apmetņu slēgšana pandēmijas vidū ir izraisījusi sabiedrības bažas par rasu diskrimināciju 

un neaizsargātu kopienu sociālo stigmatizāciju.53 

 

4.8. Migranti un patvēruma meklētāji 

 

Austrija uzsvēra nelegālo imigrantu problēmu pandēmijas laikā. Nepietiekamu valodas 

zināšanu dēļ viņiem nebija pieejama un saprotama aktuāla informācija par COVID-19; 

politiķi ar populistiskiem viedokļiem (“imigranti uz Austriju ir atveduši COVID-19 vīrusu”) 

ir stigmatizējuši nelegālos imigrantus; nelegālie imigranti nevarēja protestēt vai 

piedalīties sabiedriskajā dzīvē, viņiem nebija darba un bija nepastāvīga un pārpildītā 

mājokļa situācija, kur nepietika vietas, lai ievērotu sociālo distanci ar citiem cilvēkiem. 

Beļģijā nelegālie imigranti nevarēja viegli piekļūt veselības aprūpei, un arī neatliekamai 

medicīniskajai palīdzībai. Ierobežošanas pasākumu rezultātā tika atcelti daudzi neoficiālā 

darba veidi, kuros bija spiesti strādāt nelegālie imigranti, kas Beļģijā dzīvo ilgstoši, lai 

nodrošinātu sev ienākumus vismaz iztikas minimuma līmenī. Lai iesniegtu pieteikumu uz 

uzturēšanās atļauju, imigrantiem ir jāveic obligāta pārbaude (iesniedzot personu 

apliecinošā dokumenta un citu oficiālu dokumentu kopijas, fotoattēlus, utt.). 

Tā kā daudzi no šiem valsts administratīvajiem dienestiem pandēmijas laikā tika slēgti, 

imigrantiem bija ļoti grūti apkopot un uzrādīt šos dokumentus. Turklāt, viņiem praktiski 

nebija iespējams pierādīt dažādu nosacījumu (vēlme strādāt, iztikas nosacījumi 120% 

apmērā no iztikas minimuma līmeņa utt.) izpildīšanu uzturēšanās atļaujas saglabāšanai. 

                                                           
53

 “Demokrātijas ziņojumi” Romu apmetņu slēgšana COVID-19 pandēmijas vidū ir rādījusi nemieru 

Slovākijas sabiedrībā, laikraksts “Balkan Insight”, 2020. gada 9. jūnijs, pieejams vietnē 

https://balkaninsight.com/2020/06/09/covid-19-lockdown-of-roma-villages-creates-unease-in-

slovakia/# 

https://balkaninsight.com/2020/06/09/covid-19-lockdown-of-roma-villages-creates-unease-in-slovakia/
https://balkaninsight.com/2020/06/09/covid-19-lockdown-of-roma-villages-creates-unease-in-slovakia/
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Netika nodrošināta arī pareiza tiesvedība attiecībā uz laika ievērošanu, apelācijām utt. 

Patvēruma meklētāji patvēruma pieteikumu šajā laikā varēja iesniegt tikai tiešsaistē. 

Vieta bēgļu centrā ne vienmēr tika garantēta. Kad kādam tika piešķirts bēgļa statuss, šai 

personai bija pienākums pēc 2 mēnešiem pamest bēgļu centru un atrast sev pastāvīgu 

mājokli, taču COVID-19 pandēmijas dēļ tas nebija iespējams, jo nomas tirgus tika aizvērts. 

Dānijā imigranti netika pietiekami pārstāvēti valsts bezdarba statistikā. Šai iedzīvotāju 

grupai ir vairākas negatīvas iezīmes, kas viņus padara īpaši neaizsargātus pret darba 

zaudēšanu: zemāks izglītības līmenis, valodas barjeras, nepietiekama darba pieredze 

(īpaši sieviešu vidū) un vairāk veselības problēmu.  

Turklāt, saskaņā ar Veselības ministrijas pakļautībā esošo Statens Serum institūtu, 

imigranti no valstīm, kas nav Rietumu valstis, ienesa Dānijā 18% no COVID-19 inficēšanas 

gadījumu (kaut arī viņi sastādīja tikai 9% no visa iedzīvotāju skaita). Tie galvenokārt bija 

migranti no Tuvo Austrumu valstīm. Tā iemesls netika pienācīgi izpētīts, taču hipotēzes 

par to ir šādas: 

1) Dažās iedzīvotāju grupās dāņu valodas zināšanu līmenis ir nepietiekams, tāpēc 

viņiem bija grūti (vai viņi vispār nevarēja) saprast valsts oficiālās vadlīnijas 

attiecībā uz COVID-19 pandēmiju. 

 

2) Šajās grupās cilvēki parasti dzīvo tuvāk viens otram – mazākās platības dzīvokļos 

un apkaimēs, kas palielina inficēšanās risku. 

 

3) Lielākai daļai imigrantu ir hroniskas slimības, kas inficēšanās gadījumā pasliktina 

COVID-19 simptomus. 

 

“Strādājot Lielbritānijā, es saslimu ar COVID-19, taču man nebija slimības simptomu. Tātad, es 

atgriezos mājās, Slovākijā, kopā ar dažiem savas ģimenes locekļiem, tad es atgriezos Lielbritānijā 

(jau esot slims) pēc otras ģimenes locekļu grupas. Tad man atklāja inficēšanos, bet mani ģimenes 

locekļi un kaimiņi Krompahi pilsētā jau bija no manis inficējušies ar COVID-19. Mūsu dzīves veida 

un biežo tikšanos dēļ arī citi kaimiņi bija saslimuši ar COVID-19 (apmēram 34 cilvēki).  

 

Tad mūsu romu ciemats tika slēgts (karantīnā) uz vienu mēnesi. Tas ir izraisījis vairākas 

problēmas: pārtikas nepietiekamību, nespēju iepirkties ciematā, nespēju pārvietoties (ceļot), gūt 

ienākumus no sezonas darba. Vairāki karavīri un policisti šajā laikā sargāja mūsu ciematu. Tas bija 
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grūtais laiks visai mūsu romu kopienai - mēs zaudējām uzticību valdībai, jo pēkšņi mēs vairs 

nebijām brīvi, nevarējām brīvi pārvietoties, lai iepirktos, strādāt, tikties ar draugiem, kas dzīvo 

ārpus mūsu ciemata un apmeklēt kopīgos pasākumus. 

 

Pateicoties mūsu kopienas darbiniekam Vladko, kurš palīdzēja mums justies optimistiskāk, mēs 

visi pārvarējām šo slimību. Neviens mūsu kopienā nav miris no COVID-19 un mēs apguvām jaunus 

higiēnas ieradumus, kā rezultātā mēs kļuvām disciplinētāki. Mēs sapratām, cik svarīgi ir sekot 

valdības norādījumiem. Mūsu valdība ir ļoti palīdzējusi šajā situācijā.  

 

Pandēmijas laikā tika izveidota nometne ar ārstiem, medmāsām, brīvprātīgajiem - viņi dzīvoja 

mums tuvumā, lai testētu mūs uz COVID-19 vīrusu, palīdzētu mums būt disciplinētiem un 

paklausīgiem. Kad neskatoties uz to, daži cilvēki no mūsu ciemata tomēr saslima, nākamajā 

nedēļā mums visiem bija jāievēro karantīna. Mēs uzticējāmies mūsu valdībai, kas apgalvoja, ka 

kādu dienu vairs nebūs jauno saslimušo. 

 

Tika atvērti daži ceļojošie veikali, un pat pastnieki varēja piegādāt pensijas uz mūsu ciematu, 

ievērojot stingrus higiēnas noteikumus. Kad skolas tika slēgtas, skolotāji sāka ierasties mūsu 

ciematā, lai mācītu mūsu bērnus (pēc karantīnas atcelšanas). Es vēlos saglabāt uzticību un būt 

noderīgs savam ciematam. Pateicoties mūsu gadījumam, citas romu kopienas ievēroja valdības 

noteikumus un higiēnas noteikumus labāk nekā es pašā sākumā.  

 

Es ceru, ka Lielbritānija un tās premjerministrs tagad saprot, kā mēs cietām no tā, ka viņi 

neklausīja ekspertus un epidemiologus. Tāpēc es ļoti novērtēju to, ka mūsu (Slovākijas) valdība 

koncentrējās uz mūsu veselību, ārstēšanu un jaunu ieradumu veidošanu, kā arī jaunas sadarbības 

veidošanu starp pārējiem iedzīvotājiem un mums, romiem. Iespējams, ka pandēmijas rezultātā 

mēs mainīsim savu dzīvesveidu. Mūsu bērni dod priekšroku izglītībai, un tagad ir laiks viņus 

apmācīt un dot darbu mūsu jauniešiem.”  

- Josefs (vīrietis, 56 gadi, Krompahi,  Slovākija) 

 

 

Grieķijā viens no lielākajiem valdības izaicinājumiem bija tikt galā ar pārāk lielu mobilo 

iedzīvotāju skaitu Grieķijas salās (galvenokārt Lesvos, Chios un Samos). Sakarā ar ES un 

Turcijas nolīgumu, patvēruma meklētāji nevarēja pamest šīs salas un doties uz cietzemes 

teritorijām. Rezultātā tūkstošiem cilvēku bija ieslodzīti šajās salās ar minimālu piekļuvi vai 

vispār bez piekļuves pamatpakalpojumiem, higiēnai, ūdensapgādei un pārtikai.  
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Neskatoties uz to, par COVID-19 gadījumiem šo cilvēku vidū netika ziņots. Savukārt 

kontinentālajā daļā tika ziņots par COVID-19 gadījumiem divās nometnēs un viesnīcā, 

kuru izmantoja patvēruma meklētāji. Tā rezultātā visām šīm vietām, kurās dzīvoja 

patvēruma meklētāji, bija jāievēro karantīnas režīms. Nepieciešami pasākumi tika īstenoti 

nekavējoties, ar NVO atbalstu. 

Īrijā lielākā daļa patvēruma meklētāju dzīvoja Tiešā nodrošinājuma centros. Tās ir dažāda 

veida ēkas ar kopīgām struktūrām, kur cilvēki vairumā gadījumu koplieto istabas ar 

svešiniekiem. Valdība palīdzēja dažiem patvēruma meklētājiem pāriet no jauktas 

izmantošanas  telpām uz viesnīcām un atvēra arī četras telpas, kur patvēruma meklētāji 

varēja pašizolēties.  

Neskatoties uz to, daudzi patvēruma meklētāji turpināja dzīvot centros, kur sociālā 

distancēšanās nebija iespējama un kur vientuļajiem cilvēkiem istabu dalīšana ar citiem 

bija ierasta parādība. Pandēmijas laikā tika ziņots, ka daudzi Tiešā nodrošinājuma centri ir 

kļuvuši par "COVID-19 infekcijas perēkļiem".  

Norvēģijā valodas barjeru un digitālo prasmju trūkuma dēļ gados vecākiem imigrantiem 

bija ārkārtīgi grūti piekļūt svarīgai informācijai un citiem pandēmijas laika pasākumiem. 

Papildus tam, tas sarežģīja kontaktēšanos ar Darba un labklājības administrāciju un 

neļāva šiem cilvēkiem piekļūt esošajiem palīdzības pasākumiem. Dzīves apstākļu, 

izglītības un ienākumu līmeņa atšķirības daudzus noveda pie veselības stāvokļa 

atšķirībām.  

Statistikas dati rāda, ka imigrantiem ir zemāks izglītības līmenis, viņi nopelna mazāk, 

biežāk ilgstoši dzīvo nabadzībā un pārpildītos mājokļos, salīdzinot ar pārējiem 

iedzīvotājiem. Papildus tam, imigranti bieži vien dzīvo un strādā tādos apstākļos, kas 

padara viņus uzņēmīgākus pret COVID-19 vīrusu.  

Spānijā tika slēgti ārzemnieku internēšanas centri (CIE), jo tajos esošos cilvēkus nebija 

iespējams deportēt. No otras puses, administratīvās procedūras kopumā tika apturētas, 

tāpat kā procedūras, kas ir saistītas ar migrantu un patvēruma meklētāju 

dokumentēšanu. Pandēmijas laikā sociālajos tīklos sāka parādīties nepatiesi darba 

piedāvājumi ārzemniekiem. Imigrantiem ar darba pieredzi veselības aprūpes jomā valdība 

sāka piešķirt "ātrās" darba atļaujas (vismaz 200 ārstiem un medmāsām).  
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Tikmēr ielu tirgotāji (ko parasti dēvē par "mantero") organizēja Katalonijā masku un 

apģērbu ražošanu - solidaritātes iniciatīvu, kas pievienojās "manteros pārtikas bankai", 

kas piegādāja pārtiku un pirmās nepieciešamības preces vairāk nekā 150 sociāli 

neaizsargātām ģimenēm. Nepilngadīgos, kas ir imigrējuši vieni paši, turpināja internēt 

nepilngadīgo centros, kur viņu izglītība tika papildināta ar dažādām pedagogu 

piedāvātajām aktivitātēm, atsaucēm un atbalsta punktiem.54 

Saskaņā ar Eiropas tīkla pret rasismu ziņojumu, šī pandēmija un ar to saistītās politiskās 

reakcijas ir saasinājušas un izgaismojušas pastāvošo strukturālo rasismu un nevienlīdzību 

(īpaši darba tirgū, mājokļu jomā vai tādās iestādēs kā policija), kas nozīmē, ka dažas 

iedzīvotāju grupas pandēmija ir skārusi daudz smagāk nekā citas.55 Runājot par 

nodarbinātību, pastāvošās rasu diskriminācijas un strukturālo šķēršļu rezultātā rasu un 

etniskās minoritātes biežāk strādā zemu apmaksātās un nestabilās darbavietās vai ir 

pirmās palīdzības darbinieki. Tāpēc valdības īstenoto pasākumu rezultātā viņi bija pakļauti 

lielākam riskam inficēties ar vīrusu un saskarties ar finansiālu nedrošību. Daudziem 

migrantiem un it īpaši romiem nebija piekļuves viņu valsts sociālajai aizsardzībai, kā 

rezultātā viņi bija palikuši bez ienākumu avotiem.  

Daudzas melnādaino un etnisko minoritāšu grupas saskārās arī ar problēmām mājokļu 

jomā - bieži vien viņi dzīvoja pārpildītos mājokļos un apkaimēs. Spānijā un Itālijā tā bija 

īpaši aktuāla problēma migrantu lauksaimniecības apmetnēs, kā arī romu un bēgļu 

nometnēs, kurās ir ārkārtīgi ierobežota piekļuve pamatpakalpojumiem (piemēram, 

ūdenim vai kanalizācijai). Šajās nometnēs dzīvojošajiem cilvēkiem nebija pieejami 

alternatīvie mājokļi. Pieminētie dzīves apstākļi neļāva viņiem ievērot karantīnas 

pasākumus un izvairīties no COVID-19 vīrusa izplatīšanās.  

Lielākajā daļā ES dalībvalstu tika ziņots arī par cilvēku iedalīšanu pēc etniskās piederības 

vai rases un policijas rasistisko rīcību un brutalitāti. Šo scenāriju papildināja arī rasistiska 

                                                           
54

 "Koronavīruss ietekmē arī migrantus", laikraksts El País, 2020. gada 30. marts, pieejams vietnē: 

https://elpais.com/elpais/2020/03/27/migrados/1585311484_330092.html 
 
55

 Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Nacionālās statistikas biroja datiem (kurus IFSW citē, atbildot 

uz EAPN aptauju) melnādainie un Āzijas izcelsmes vīrieši un sievietes mirst no koronavīrusa 

gandrīz divreiz biežāk nekā baltādainie vīrieši un sievietes - COVID-19 ietekme uz pieminētām 

kopienām ir bijusi izteikti negatīva. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/27/migrados/1585311484_330092.html
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vardarbība un izteikumi gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Piekļuves liegšana veselības 

aprūpes pakalpojumiem ir smagi skārusi nelegālus imigrantus (kuriem nebija 

dokumentu), savukārt bēgļu izmitināšanas un aizturēšanas centros piekļuve 

pamatpakalpojumiem (tostarp veselības aprūpes pakalpojumiem) tika nodrošināta ļoti 

ierobežotā apjomā.56 

 

“Kā patvēruma meklētājs, pandēmijas laikā es jūtos noraizējies un bieži vien jautāju sev: kad šī 

pandēmija beigsies un cik ilgi es varēšu šādi dzīvot? Patvēruma meklētājam tas viss varētu 

nozīmēt lēno nāvi. Mēs apzināmies valdības centienus tikt galā ar šo pandēmiju, bet ir jāatgādina 

viņiem, ka šajā valstī ir cilvēki, kuri šajā krīzes laikā nesaņem pat 80% no sava atalgojuma (jo 

mums kā patvēruma meklētājiem tā arī neļāva te strādāt). Mums katram tiek piešķirtas tikai 

37,50 mārciņas, lai apmierinātu visas mūsu vajadzības, ar ko noteikti nepietiek. 

Kad es dodos uz veikalu, es tur nevaru atļauties iegādāties pārtiku, jo pandēmijas laikā cenas ir 

pieaugušas. Es visur redzu cilvēkus maskās, bet man nav naudas, lai tās iegādātos. Pirms 

pandēmijas mums bija pieejamas labdarības organizācijas, mēs varējām iet uz turieni un paēst tur 

uz vietas vai arī dabūt pārtiku no pārtikas bankām, taču tagad mēs tam visam vairs nevaram 

piekļūt.  

Pirms pandēmijas es varēju piekļūt wi-fi internetam, apmeklējot labdarības organizācijas, bet 

tagad es vairs nedrīkstu iet ārā (jo ir mājsēde), un pie mums - patvēruma meklētāju mītnēs - nav 

interneta. Es esmu noraizējies par savu ģimeni, kas ir palikusi manā dzimtenē un par to, kā es 

varētu sazināties ar viņiem. Es nespēju samaksāt par sava tālruņa kartes papildināšanu, jo 

minimālā summa ir 10 sterliņu mārciņas, kas veido pārāk lielu daļu no tām 37,50 mārciņām, ko es 

saņēmu no valsts.  

Apvienotās Karalistes valdībai ir jācenšas palīdzēt patvēruma meklētājiem, lai nebūtu šādu 

problēmu. Vajadzētu nodrošināt to, lai visiem Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem būtu pieejami 

pārtikas pamatprodukti, nepieciešamais atbalsts un veselības aprūpe neatkarīgi no viņu 

imigrācijas statusa. Apvienotās Karalistes nākotnei būs nepieciešams ieguldījums no visiem”. 

- Šo liecību sniedza “The Migrant Voice”, EAPN Apvienotā Karaliste dalīborganizācija 

                                                           
56 Eiropas tīkls pret rasismu, interaktīva Eiropas mēroga karte, ir pieejama vietnē: 

https://www.enar-eu.org/Evidence-of-the-impact-of-COVID-19-on-racialised-communities-

exposes-need-to 

https://www.enar-eu.org/Evidence-of-the-impact-of-COVID-19-on-racialised-communities-exposes-need-to
https://www.enar-eu.org/Evidence-of-the-impact-of-COVID-19-on-racialised-communities-exposes-need-to


100 
 

5) PANDĒMIJAS IETEKME UZ SIEVIETĒM UN DZIMUMU 

NEVIENLĪDZĪBU 

Statistikas dati liecina, ka no COVID-19 vīrusa sievietes mirst retāk nekā vīrieši. 

Neskatoties uz to, pandēmijas un valdību pieņemto pasākumu ietekme uz strukturālo 

nevienlīdzību un ietekme uz sievietēm ir bijusi izteiktāka. 86% aptaujas respondentu 

uzskatīja, ka COVID-19 pandēmijai un valdību pieņemtajiem pasākumiem tās novēršanai 

ir bijusi negatīva ietekme uz sievietēm: 50% respondentu (Austrija, Beļģija, Čehija, Vācija, 

Itālija, Polija, Portugāle, Serbija, Slovākija, Slovēnija un Spānija) ir norādījuši, ka dzimumu 

nevienlīdzība ir ļoti palielinājusies pandēmijas laikā un 36,4% respondentu (Somija, 

Francija, Grieķija, Ungārija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija un Lielbritānija) - ka tā ir 

palielinājusies nedaudz. Tikai 13,6% respondentu ir uzskatījuši, ka viņu valstī (Horvātijā, 

Dānijā un Islandē) pandēmijas laikā šis aspekts netika ietekmēts. 

 

5.1. Lielāks nabadzības un sociālās atstumtības risks 

 

Pirms pandēmijas visās aptaujātajās valstīs (izņemot Norvēģiju) sievietes jau bija 

pakļautas lielākam nabadzības riskam nekā vīrieši. ES-27 valstīs vīriešu un sieviešu AROPE 

rādītāju starpība ir bijusi 2,1 procentpunkts (ES-28 - 1,7 procentpunkti) (sk. 1. pielikuma 

2. grafiku). Pandēmijas laikā tika atklāta dziļa strukturālā nevienlīdzība. COVID-19 

pandēmija ir saasinājusi iepriekšējo situāciju, skarot visus iedzīvotājus – taču ne vienādā 

mērā. Sievietes un meitenes vienmēr nesamērīgi skar globālo pandēmiju ekonomiskā 

ietekme (it īpaši tās no viņām, kuras ir no nabadzīgākajām un visvairāk atstumtajām 

kopienām).57 

Pirms pandēmijas miljoniem sieviešu dzīvoja uz nabadzības sliekšņa robežas, un COVID-

19 uzliesmojuma rezultātā viņas pēkšņi nokļuva zem nabadzības sliekšņa. Sieviešu-

bezpajumtnieču skaits šajā laikā ir palielinājies nabadzības, nedrošas mājokļa situācijas un 

vardarbības rezultātā. 2020. gada maijā Eiropas Parlamenta ēkā Briselē tika izmitinātas 

100 bezpajumtnieces, no kurām daudzas cieta no vardarbības ģimenē un kuras ir smagi 

                                                           
57

 “COVID-19 pandēmija varētu iedzīt nabadzībā miljoniem sieviešu”, 2020. gada 6. maijs, 

pieejams vietnē: https://businessfightspoverty.org/articles/403754/ 

https://businessfightspoverty.org/articles/403754/
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skārusi Beļģijas COVID-19 laika mājsēde. Pandēmijas laikā Eiropas Parlamenta virtuves 

nodrošināja 1000 ēdienreizes dienā labdarības organizācijām, kas palīdz 

bezpajumtniekiem. Pēc pandēmijas pirmā viļņa beigām šīs ēkas (tāpat kā citas pagaidu 

patversmes visā Eiropā) atgriezās pie sava ierastā ritma, atstājot šos cilvēkus bez 

dzīvesvietas.58 

 

"Man vairs nebija kur palikt, tāpēc 2020. gada 9. martā es devos uz uzņemšanas centru netālu no 

Brno. Mēs ar dzīvokļa īpašnieku vienojāmies par datumu, kad es izvedīšu no dzīvokļa visas savas 

mantas. Mans vīrs šajā laikā dzīvoja kopā ar savu ģimeni, tāpēc es viena pati atbrīvoju dzīvokli. 

Man vajadzētu pieteikties uz pabalstu materiālā trūkuma gadījumā, bet es vairāk koncentrējos uz 

dzīvokļa sakopšanu. Es atradu kādu īrējamo mantu glabātuvi (noliktavu) un pārvietoju savas 

mantas tur, bet par to man ir jāmaksā pārāk daudz naudas. Visas tās mantas, kuras es nevarēju 

pārvietot uz šo mantu glabātuvi, man nācās izmest.  

Kamēr es mēģināju sakopt savu iepriekšējo dzīvokli, uzņemšanas centra darbinieki mudināja mani 

atgriezties centrā, jo valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, savukārt es gribēju palikt Brno. Pēc 

kāda laika uzņemšanas centra darbinieki mani informēja, ka man kādu laiku ir jāpaliek vietā, kurā 

es tobrīd atrados. Es to nevarēju izdarīt, jo dzīvokļa īpašnieks jau bija paņēmis manas atslēgas. 

Tad man izdevās atrast sev istabu kādā pansijā. Es samaksāju par divām naktīm, pārējās divas 

naktis man apmaksāja labdarības organizācija. Tad es gribēju atgriezties uzņemšanas centrā, bet 

pirms tam man bija jāpārbaudās uz COVID-19 vīrusu. Es nezināju, ko darīt tālāk, tāpēc es 

piezvanīju uz uzticības tālruni 1212 un lūdzu palīdzību. Uzticības tālruņa darbinieks sazinājās ar 

labdarības organizācijas un uzņemšanas centra darbiniekiem, un viņi vienojās par to, ka man 

tomēr nav jāpārbaudās uz COVID-19 vīrusu, lai atgrieztos uzņemšanas centrā...” 

- Sieviete-respondente no Brno, Čehija 

 

                                                           
58

 BBC, "Koronavīruss: Eiropas Parlaments dod patvērumu 100 bezpajumtniecēm", 2020. gada 1. 

maijs, pieejams vietnē: https://www.bbc.com/news/world-europe-52500342 

FEANTSA direktors Freek Spinnewijn ir to komentējis tā: “Es domāju, ka sievietes-

bezpajumtnieces priecāsies par to, ka viņām tagad ir kāda droša vieta, kur palikt. Bet atcerieties, 

ka patversme nav risinājums bezpajumtniecības problēmai. Šīm sievietēm ir jāatrod sev mājoklis 

un atbalsts.”, Eiropas Parlaments: “Koronavīruss: Labdarības organizācijas atzinīgi vērtē Eiropas 

Parlamenta bezpajumtnieku iniciatīvu”, pieejams vietnē: 

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/coronavirus-charities-welcome-

european-parliament%E2%80%99s-homeless-initiative 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52500342
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/coronavirus-charities-welcome-european-parliament%E2%80%99s-homeless-initiative
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/coronavirus-charities-welcome-european-parliament%E2%80%99s-homeless-initiative
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5.2. Veselības aprūpes un tiešās palīdzības darbinieki 

 

Sievietes veido lielāko daļu veselības un sociālās aprūpes darbinieku, ģimenes aprūpētāju 

un zemu atalgotu darbinieku (piemēram, apkopēju). Šo jomu darbiniekiem ir tiešā 

saskarsme ar COVID-19, tāpēc šīm sievietēm ir lielāks risks inficēties ar COVID-19 vīrusu. 

Arī sociālās aprūpes jomu ir smagi skārusi COVID-19 pandēmija: šīs jomas darbinieki 

potenciāli pakļauj sevi vai cilvēkus, ar kuriem viņi strādā, COVID-19 vīrusam. Sieviešu 

īpatsvars sociālās aprūpes jomas profesijās ir ļoti augsts.  

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) veiktie pētījumi ir atklājuši, ka aptuveni 76% 

no 49 miljoniem sociālās aprūpes jomas darbinieku Eiropas Savienībā ir sievietes. Šis 

procents, iespējams, ir vēl lielāks, ņemot vērā lielo nedeklarētās nodarbinātības īpatsvaru 

(it īpaši mājas aprūpes jomā). Sievietes veido arī 93% bērnu aprūpes darbinieku un 

skolotāju palīgu; 86% personīgās aprūpes darbinieku veselības aprūpes pakalpojumu 

jomā; 95% mājsaimniecības apkopēju un palīgu. Šīs profesijas ir vienas no visvairāk 

nenovērtētajām un nepietiekami apmaksātajām Eiropas Savienībā.  

Runājot par formālas ilgtermiņa aprūpes nodrošināšanu cilvēkiem viņu mājās, tiek lēsts, 

ka 4,5 miljoni no 5,5 miljoniem šajā jomā strādājošo Eiropas Savienībā ir sievietes. 

Aprūpētājas nodrošina dažāda veida aprūpi atkarībā no viņu kvalifikācijas un darba 

funkcijām. Viņas var būt slimnieku aprūpes nodrošinātājas un sniegt pamatlīmeņa 

medicīniskos pakalpojumus. Viņas var būt arī personīgas aprūpētājas, kas palīdz cilvēkiem 

ēst, mazgāties vai ģērbties. Vai arī viņas var būt mājsaimniecības darbinieces 

(mājkalpotājas), kas veic tādus ikdienas uzdevumus kā ēdiena gatavošana un telpu 

uzkopšana. Lielākā daļa darbinieku, kas nodrošina profesionālu aprūpi vecākiem 

cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti viņu mājās, ir sievietes. Tiek lēsts, ka visā Eiropas 

Savienībā no kopā 1,8 miljoniem aprūpētāju aptuveni 83% ir sievietes.59 

Horvātijā lielākā daļa medmāsu ir sievietes, kas horvātu sievietes ierindo pirmajā vietā 

pēc centieniem ierobežot pandēmiju un samazināt nāves gadījumu skaitu šajā valstī. Taču 

                                                           
59 Neskatoties uz to, ka šajā nozarē strādā gan sievietes, gan vīrieši, sievietes ir vairāk pakļautas 

inficēšanās riskam, jo viņas veido lielāko daļu (76%) veselības aprūpes darbinieku Eiropas 

Savienībā. EIGE, "Tiešās palīdzības darbinieki", pieejams vietnē: https://eige.europa.eu/covid-19-

and-gender-equality/frontline-workers 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
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tas bieži vien nozīmē arī ļoti lielu psiholoģisko stresu un vislielāko inficēšanās risku ar 

COVID-19 vīrusu.60 Saskaņā ar SeConS pētījumu par COVID-19 ietekmi uz nodarbinātību 

Serbijā, Serbijā 86% “tiešās palīdzības darbinieku” (t.i., profesijas, kuru pārstāvji bija 

visvairāk pakļauti veselības apdraudējumam, ieskaitot medicīnas personālu, kā arī 

lielveikalos, aptiekās nodarbinātās personas) bija sievietes.  

Viņas bija ne tikai pakļautas lielākam veselības apdraudējumam, bet arī saskārās ar 

grūtībām ikdienas dzīves pārvaldībā - organizēt transportu uz darbu situācijās, kad 

sabiedriskais transports tika atcelts, organizēt bērnu aprūpi, kamēr bērni bija palikuši 

mājās, un tikt galā ar veselības apdraudējumiem savā darbavietā, jo īpaši COVID-19 krīzes 

sākumā, kamēr viņām nebija pieejami pienācīgi individuālie aizsardzības līdzekļi. Pat 

mēnesi pēc karantīnas izsludināšanas aptuveni 4% darbinieku joprojām nebija pieejami 

individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 

“Kad sākās pandēmija, man bija jāpiesakās pabalstiem, lai es varētu parūpēties par sevi un savu 

bērnu. Es šobrīd uzturos uzņemšanas centrā. Šī uzņemšanas centra darbinieki man palīdzēja ar 

pabalstu pieteikuma aizpildīšanu. Kādas izdzīvošanas stratēģijas es izmantoju šajā periodā? 

Sākumā man nebija ne jausmas, ko darīt. Tad es sazinājos ar Bērnu sociālās un tiesiskās 

aizsardzības iestādi, un mēs ar draugu atradām man istabu pansijā. Mans vīrs man vispār 

nepalīdzēja šajā procesā. Tad es pieteicos pabalstiem. 

Manas šībrīža īstermiņa vajadzības: man ir jānopelna nauda, lai es varētu samaksāt par personīgo 

mantu uzglabāšanu glabātuvē. Es gribētu saņemt kādu finansiālu atbalstu no fonda – tas man 

palīdzētu nomaksāt visus savus parādus par pakalpojumiem. Man bija nauda, kuru es gribēju 

izmantot, lai samaksātu par pakalpojumiem, taču beigās man tā bija jāsamaksā par savu mantu 

uzglabāšanu. Es jūtos kā apburtajā lokā un nezinu, kā no tā izkļūt. Es nevēlos pazaudēt savas 

mantas vai to vietu, kurā es šobrīd dzīvoju, tāpēc man ir jāmaksā gan par pansiju un 

pakalpojumiem, gan par savu mantu uzglabāšanu.” 

- Nikola (sieviete, precējusies, 25 gadi, grūtniece, Brno, Čehija) 

 

                                                           
60

 ESAO, "COVID-19 krīze Horvātijā", 2020. gada 8. jūnijs, pieejams vietnē: 

 https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Croatia.pdf 

https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Croatia.pdf
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Apvienotajā Karalistē vīriešu mirstība no COVID-19 vīrusa ir bijusi divreiz lielāka nekā 

sievietēm, savukārt abu dzimumu gados vecāki cilvēki ar blakusslimībām bija pakļauti 

vislielākajam letālā iznākuma riskam. Tomēr sievietēm, kas bija nodarbinātas veselības 

aprūpes un tiešās palīdzības jomā (piemēram, aprūpētājas, it īpaši pansionātos) vai 

(mazākā mērā) mazumtirdzniecībā, mirstības rādītāji no COVID-19 vīrusa ir bijuši virs 

vidējā līmeņa. 

Aptaujas respondenti no Austrijas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Slovākijas un 

Spānijas61 uzsvēra, ka sievietes biežāk strādā tiešās palīdzības jomā (piemēram, slimnīcās 

un c). Tas, visticamāk, izskaidro, kāpēc ar COVID-19 vīrusu vairāk inficējas tieši sievietes, 

lai gan vīriešu vidū ir novērojama augstāka mirstība no COVID-19. 

 

5.3. Nestabilas darbavietas un zemas algas 

 

Sievietes Eiropas Savienībā lielākoties saņem zemāku atalgojumu nekā vīrieši. COVID-19 

krīzes laikā viņas daudz biežāk strādāja darba vietās, kurās viņas tika pakļautas lielākajiem 

veselības un ekonomiskajiem riskiem.62 Piemēram, Lielbritānijā 8,6 miljonu darbinieku 

vidū, kas nodrošina būtiski svarīgus sociālos pakalpojumus, sievietes ir sastopamas divreiz 

biežāk. Līdz 40% no bērnu mātēm, kas strādā, ir nodarbinātas tieši būtiski svarīgu sociālo 

pakalpojumu jomā.  

Beļģijā vecāki var pieteikties uz speciālu COVID-19 pandēmijas laika bērna kopšanas 

atvaļinājumu. Tas var notikt sekojošā veidā: nedēļā viņi strādā par vienu dienu mazāk un 

saņem dienas naudu par to. Sociāli neaizsargātām ģimenēm tas varētu nepalīdzēt, jo šis 

pabalsts (dienas nauda) ir pārāk mazs, un lai to saņemtu, vienmēr ir nepieciešama darba 

devēja piekrišana.   

                                                           
61 Saskaņā ar jaunākajiem Aktīvo iedzīvotāju aptaujas (EPA) datiem, Spānijā 66% no veselības 

aprūpes personāla veido sievietes (medmāsu gadījumā šim īpatsvaram sasniedzot pat 84%). 

Līdzīgi augsts sieviešu īpatsvars ir novērojams arī pansionātos vecāka gadagājuma cilvēkiem un 

apgādājamām personām, kur tiek konstatēti vissmagākie COVID-19 vīrusa uzliesmojumi un 

vislielākais nāves gadījumu skaits no COVID-19. Šajās jomās strādā 334 300 cilvēku, no kuriem 280 

400 ir sievietes, kas veido 84% no visiem līgumdarbiniekiem. 
 
62

 Saskaņā ar “The Resolution Foundation” ideju laboratorijas datiem, kas ir pieejami vietnē: 

https://www.resolutionfoundation.org/our-work/coronavirus/ 

https://www.resolutionfoundation.org/our-work/coronavirus/
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Savukārt Somijā jaunās sievietes visvairāk tika pakļautas atvaļināšanai, jo viņas biežāk 

strādā zemu apmaksātajā pakalpojumu nozarē. Vācijā, salīdzinot ar 2009. gada finanšu 

krīzi, vairāk tika skarti darba ņēmēji tajās ekonomikas nozarēs, kurās ir liels sieviešu 

īpatsvars.63 

Grieķijas ekonomika ir ļoti atkarīga no tūrisma jomas, kā arī no sezonas un nepilna laika 

darba. Oficiālā statistika rāda, ka lielākā daļa nepilnu darba laiku strādājošo ir sievietes 

(32% sieviešu un tikai 9% vīriešu strādā nepilnu darba laiku). Norvēģijā situācija ir 

atšķirīga, jo, lai arī sievietes ir tās, kas pārsvarā strādā veselības nozarē, viņas nav 

pakļautas lielākam riskam nekā pārējie iedzīvotāji. Veselības aprūpes darbinieki ir vairāk 

pakļauti COVID-19 vīrusam nekā lielākā daļa iedzīvotāji, taču viņi tiek regulāri testēti uz šo 

vīrusu un darbojas saskaņā ar stingrām vadlīnijām; Norvēģijā vīrieši veido 54% no    

COVID-19 vīrusa mirušajiem iedzīvotājiem. Savukārt Polijā sievietes galvenokārt strādā 

zemu apmaksātajās darba vietās primāro un individuālo pakalpojumu jomā.  

 

“Nesen mums ir notikusi aprūpētāju, mūsu kolēģu plaša testēšana uz COVID-19 vīrusu. Viņiem ir 

bijuši daži slimības simptomi: klepus, galvassāpes. Daudzi testi ir bijuši pozitīvi, pēc kā viņi izjūta 

kaunu un arī jutās “vainīgi”. Es pati strādāju neatliekamās palīdzības nodaļā un jūtos pasargāta 

no COVID-19 vīrusa.  

Mums bija pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi jau no paša pandēmijas sākuma. Bet daudzi 

mani kolēģi, kuriem īsti nebija pieejami  individuālie aizsardzības līdzekļi, bet kuri tika pakļauti 

vīrusam, ir inficējušies ar COVID-19. Tagad visi šie kolēģi pārdzīvo par to, ka viņi noteikti ir 

inficējuši gan savus tuviniekus, gan arī pacientus, nezinot, ka paši ir inficēti. Es jūtos ļoti 

priviliģēta, kad redzu, ka citās Francijas slimnīcās ārsti strādā, uzvelkot virsū atkritumu maisu 

speciālā aizsargtērpa vietā. 

Varbūt es arī drīz inficēšos. Mēs ar kolēģiem regulāri saņemam informatīvos paziņojumus, kuros ir 

teikts, ka pat smēķējot mums ir jāievēro 2 metru distance vienam ar otru. COVID-19 turpina 

izplatīties, neskatoties uz to un kļūst arvien bīstamāks. Nesen mums ir bijuši 50 gadus veci 

                                                           
63

 Piecās no desmit ekonomikas nozarēm, par kurām tika ziņots, ka 2020. gada martā un aprīlī 

tajās īslaicīgā darbā tika nodarbināts īpaši liels cilvēku skaits, nodarbināto sieviešu skaits ir 

pārsniedzis vidējo. Vairāk informācijas: 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.789749.de/diw_aktuell_42.pdf 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.789749.de/diw_aktuell_42.pdf
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pacienti, kuri tiek atvēsti slimnīcā ar pilnīgi baltām (no vīrusa) plaušām. Es domāju, ka mēs vēl 

redzēsim daudz šī vīrusa seku.."  

- Luīze, neatliekamās palīdzības nodaļas medmāsa no Montceau-les-Mines, Saōne-et-Loire 

departaments (2020. gada 6. aprīlis) 

 

 

Portugālē 82% medmāsu ir sievietes un 55% ārstu arī ir sievietes. ESAO statistikas rādītāji 

liecina, ka medmāsām vidējā alga ir zemāka nekā ārstiem. Slimnīcu medmāsu atalgojuma 

attiecība pret vidējo algu Portugālē ir 1.1, ģimenes ārstiem šī attiecība ir 2.7, savukārt 

ārstiem-speciālistiem – 2.6. Izņemot šos medicīnas jomas profesionāļus, slimnīcās un 

veselības aprūpes centros ir arī daudz nekvalificētu palīgdarbinieku, kuri saņem zemākas 

algas (daudzi no viņiem saņem valstī noteikto minimālo algu). Arī šajā jomā ir daudz 

vairāk sieviešu. Piemēram, valsts slimnīcas “Santa Maria Maior” (Barselosā) ziņojumā tiek 

sniegta informācija, ka 78% no nekvalificētiem palīgdarbiniekiem šajā slimnīcā ir 

sievietes. 

 

Serbijā liela daļa sieviešu, kas ir nodarbinātas zemu apmaksāto pakalpojumu jomā 

(frizieres, kosmētiķes, apkopējas mājsaimniecībās) un personīgās aprūpes pakalpojumu 

jomā (bērnu aprūpe, vecāka gadagājuma cilvēku, slimnieku, invalīdu aprūpe) pandēmijas 

laikā palika bez darba un bez ienākumiem.  

 

Pētījumi liecina, ka Slovēnijā pandēmijas sekas ir skārušas un turpinās skart sievietes 

vairāk nekā vīriešus. Tam ir vairāki iemesli, tostarp arī lielāks nodarbināto sieviešu 

īpatsvars visvairāk skartajās nozarēs (piemēram, veselības aprūpes, veco ļaužu aprūpes 

pansionātos, ēdināšanas un tūrisma jomā). 

 

Respondenti no Austrijas ir uzsvēruši, ka atalgojuma, ienākumu un darba apstākļu 

atšķirības starp vīriešiem un sievietēm pandēmijas laikā ir palielinājušās. Beļģijas 

gadījumā situācija ir līdzīga: stundā sievietes nopelna par 6% mazāk nekā vīrieši, viņas 

biežāk strādā nepilnu darba laiku un tāpēc ir mazāk aizsargātas darba zaudēšanas 

gadījumā. 
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Nepilna laika darbs ir vairāk izplatīts nozarēs, kurās ir sagaidāma lielāka elastība attiecībā 

uz darba laiku (piemēram, viesmīlības jomas darbinieki, palīgi mājsaimniecībā, kases 

darbinieki) un kurās bieži vien ir zemas algas. Savukārt darbs nedēļas nogalēs vai naktīs 

apgrūtina darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu, liekot cilvēkiem pāriet uz nepilna laika 

darbu. Tādējādi, nepilna laika darbs daudziem cilvēkiem nav viņu pašu izvēle – viņi ir 

spiesti pāriet uz to. 

 

Šobrīd Vācijā tiek ievests īslaicīgs darbs, lai mazinātu COVID-19 ietekmi uz darba tirgu, 

novēršot tūlītēju bezdarbu, ar ko saskaras daudzi cilvēki. Nepilno laiku nodarbinātajiem 

cilvēkiem nav tiesību uz likumā noteiktās bezdarba apdrošināšanas pabalstiem, jo viņi ir 

atbrīvoti no sociālo iemaksu veikšanas. Starp nepilno laiku nodarbinātajiem iedzīvotājiem 

sieviešu kopējais īpatsvars ir aptuveni 61%.64 Vācijas Ekonomikas institūta pētījums rāda, 

ka gandrīz 75% no visiem būtisko pakalpojumu profesijās nodarbinātajiem iedzīvotājiem 

veido sievietes. Viņu īpatsvars ir vēl lielāks pakalpojumu / mazumtirdzniecības jomā, kur 

viņas saņem zemu atalgojumu.65 

 

Itālijā skolu slēgšanas rezultātā bērni turpina mācīties mājās, un par viņiem vairāk rūpējas 

mātes, nevis tēvi. Šie apstākļi, iespējams, ir mudinājuši daudzas mātes uz laiku pamest 

savu darbu, samazināt savu darba laiku vai arī ir izraisījuši pārslodzi (kurai ir bijusi 

negatīva ietekme uz šo sieviešu veselību).  

 

Pandēmijas laikā Lietuvā tieši sievietes biežāk izvēlējās saņemt slimības pabalstu vai 

doties neapmaksātajā atvaļinājumā, kas īstermiņā ir novedis pie ienākumu samazināšanas 

un ilgtermiņā – pie zemākām sociālajām garantijām un pensijām. Cita starpā ir svarīgi 

pieminēt, ka liela daļa sieviešu strādā sociālajā un pakalpojumu nozarē un viņām ir 

ierobežotas iespējas strādāt attālināti, kā rezultātā šīs sievietes ir zaudējušas arī daļu savu 

ienākumu. 

 

                                                           
64

 Vairāk informācijas: 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.789749.de/diw_aktuell_42.pdf 
 
65

 Vairāk informācijas: 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.745511.de/nachrichten/wer_waren_noch_mal_die_leistungstr
aeger_der_gesellschaft.html 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.789749.de/diw_aktuell_42.pdf
https://www.diw.de/de/diw_01.c.745511.de/nachrichten/wer_waren_noch_mal_die_leistungstraeger_der_gesellschaft.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.745511.de/nachrichten/wer_waren_noch_mal_die_leistungstraeger_der_gesellschaft.html
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“Es biju pusslodzes darbiniece, un biroja slēgšanas rezultātā mani atlaida no darba. Tātad, tagad 

es esmu bezdarbniece. Es dzīvoju viena un pēc atlaišanas man bija grūtības ar iztikas 

nodrošināšanu. Es sazinājos ar nodarbinātības aģentūru, lai pieteiktos bezdarbnieka pabalsta 

saņemšanai. Gaidot šo pabalstu, es saņemu atbalstu pārtikas iegādei, un es vienojos ar sava 

dzīvokļa saimnieku, ka es samaksāšu īri, tiklīdz es saņemšu bezdarbnieka pabalstu.  

 

Parasti, zaudējot darbu, katram darbiniekam ir divu nedēļu atskaitāmais periods, taču tagad, 

pandēmijas laikā, šāda perioda vairs nav, un pabalsti tiks izmaksāti nekavējoties. Lai samazinātu 

rindas, valsts nodarbinātības aģentūra ir palielinājusi savu darbinieku skaitu. Mans mērķis ir atgūt 

savu iepriekšējo darbu, kad COVID-19 krīze beigsies. Manā vecumā nav viegli atrast jaunu darbu. 

Es ceru, ka COVID-19 krīze nemainīs darba tirgu un mans darba devējs varēs atļauties turpināt 

savu uzņēmējdarbību.” 

- Eila (sieviete, 55 gadi, Turku, Somija) 

 

Respondenti no Nīderlandes atzīst, ka šajā valstī sociālās aprūpes jomā strādā 

galvenokārt sievietes, par bērnu aprūpi vairāk ir atbildīgas mātes un ka šis fakts palielina 

varbūtību, ka viņām būs jāstrādā no mājām. Sievietes biežāk strādā nepilnu darba slodzi, 

un viņu īpatsvars zemu apmaksātajās profesijās ir ļoti liels. Visbeidzot, tīkla                 

“EAPN Nīderlande” pārstāvji uzskata, ka, tiklīdz COVID-19 krīze un mājsēde būs beigusies, 

darba tirgus atvērsies, un sievietēm atkal būs iespēja atrast sev labi apmaksātu, atbilstošu 

darbu. 

 

Spānijā vīriešu nepilnas slodzes nodarbinātības līmenis ir 7%, savukārt sieviešu nepilnas 

slodzes nodarbinātības līmenis ir 23,9% (četrreiz biežāk, gandrīz katra ceturtā sieviete). 

Šīs atšķirības ir visizteiktākās vienkāršajās profesijās (viesmīlības, lauksaimniecības un 

mājsaimniecības pakalpojumu jomā), kurās ir augstāks darba nestabilitātes līmenis, ir 

izplatīts pagaidu darbs, kā arī nozarēs, kurās darba samaksu saņem par katru nostrādāto 

stundu. 

 

Bezdarbnieki nesaņem algas, kas negatīvi ietekmē ģimenes ienākumus. Ne visi darbinieki 

ir pilnībā iekļauti vispārējā sociālās drošības sistēmā, tāpēc dažiem no viņiem nav tiesību 

uz bezdarbnieka pabalstu. Vienkāršajās profesijās strādājošie bieži vien ir vairāk pakļauti  

COVID-19 vīrusam, kas viņus padara par vienu no visneaizsargātākajām iedzīvotāju 
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grupām. Daudzi no viņiem ir nelegālie imigranti bez dokumentiem, kuri tika nodarbināti 

neoficiāli.  

 

COVID-19 krīze ir vairāk skārusi sievietes, kuras bija nodarbinātas mazajos uzņēmumos, ar 

ievērojamu nevienlīdzību attiecībā uz vīriešiem. Šīs atšķirības pamatā nosaka divi kritēriji: 

darbības sektors un uzņēmuma veids. Konkurētspējīgākajos uzņēmumos dominē vīrieši, 

tāpēc krīzes laikā viņiem ir daudz lielāka rīcības brīvība, jo tie ir spēcīgāki un 

maksātspējīgāki uzņēmumi. Gluži pretēji, visvairāk feminizētās nozares ir vājākās, un tajās 

bija vērojama liela konkurence. Piemērs tam ir pakalpojumu joma.  

 

Otrs šīs nevienlīdzības kritērijs ir uzņēmumu lielums. Parasti sievietes strādā mazākos 

uzņēmumos, savukārt uzņēmēji mazāk iegulda savos projektos, jo viņi arī riskē mazāk. Šī 

tendence ir diezgan izplatīta sieviešu-uzņēmēju vidū. Rezultātā šādiem mazākiem 

uzņēmumiem ir arī mazākas rezerves un mazāks finanšu “spilvens” šāda veida krīzes 

pārvarēšanai. Pandēmijas laikā šiem uzņēmumiem ir jāpārvar grūtības un jāizdzīvo krīzes 

situācijā. 

 

Dānija ir piedāvājusi citādu perspektīvu, sakot, ka "pašlaik nav iemeslu domāt, ka krīze 

padziļinās dzimumu atšķirības darba tirgū un ienākumu sadalē. Gluži pretēji, šī krīze, 

iespējams, ir devusi tipisku sieviešu darbu veicējām (medmāsām, pediatrijas darbiniekiem 

bērnudārzos) labākus argumentus, lai tuvākajā nākotnē ietekmētu sarunas par algu 

palielināšanu. " 

 

“Es esmu apmeklējusi daudzus kursus Darba un labklājības pārvaldes (NAV) paspārnē. Visbeidzot, 

man parādījās iespēja iestāties profesionālajās studijās. Es gatavojos šai apmācībai, un man bija 

cerība atrast sev kādu vasaras darbu. Bet diemžēl es esmu zaudējusi šīs iespējas. Man bija grūti 

pieteikties bezdarbnieka pabalstam, grūti sazināties ar par to atbildīgajiem darbiniekiem un bija 

ilgi jāgaida rindā. Pārtikas cenas COVID-19 krīzes laikā ir pieaugušas, un es šobrīd saskaros ar 

finansiālajām grūtībām. 

 

Mana īstermiņa prasība: Es šobrīd gaidu, kad viss atkal atvērsies, lai es varētu piedalīties 

apmācībās un atrast sev vasaras darbu. Man vajag strādāt un gūt ienākumus. Ir nepieciešams 

radīt vairāk darbavietu mūsu valstī.” 

- Aisha (sieviete, 43 gadi, Drammena, Norvēģija) 
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5.4. Pilna laika aprūpētāji 

 

Rūpes par cilvēku labklājību viņu mājās ir būtisks sociālais un politiskais pienākums, bet 

parasti uzskata, ka tā izpilde nav pelnījusi samaksu vai atlīdzību. Nesenās ekonomiskās 

krīzes laikā ģimenes un, tajā skaitā, sievietes ar savu reproduktīvo darbu ir 

kompensējušas sociālo izdevumu samazināšanu, it īpaši aprūpes jomā.66 Austrijā un 

Somijā sievietes ir tās, kas mājās veic lielāko daļu reproduktīvā un aprūpes darba, kura 

apjoms ir palielinājies ierobežošanas pasākumu rezultātā - skolu un dienas centru 

slēgšanas laikā. 

 

Beļģijā, tā kā sievietes bieži rūpējas par saviem bērniem vai citiem apgādājamiem 

ģimenes locekļiem, viņas biežāk strādā nepilnas slodzes darbu (43,6%) nekā vīrieši 

(11,8%). Ja ienākumus no nepilnas darba slodzes šobrīd vēl vairāk samazina pagaidu 

bezdarbs COVID-19 pandēmijas rezultātā, šīm sievietēm pastāv liels nabadzības risks. 

Briseles Brīvās universitātes pētījuma rezultāti liecina, ka mājsēdes laikā sievietes veica 

lielāku daļu darbu savā mājsaimniecībā. Šajā jomā tradicionālais vīriešu un sieviešu lomu 

sadalījums nav mainījies. Turklāt, dzimumu stereotipi drīzāk tika pastiprināti pandēmijas 

laikā. Sievietes vidēji pusstundu vairāk tērē mājsaimniecības darbiem, kā arī bērnu 

aprūpei un atbalstam. Vīriešiem dienā brīvā laika ir par vienu stundu vairāk nekā 

sievietēm.  

 

Somijā skolu, bērnudārzu un vasaras nometņu slēgšana (tostarp arī dienas aktivitāšu 

slēgšana), kā arī pieaugošā vajadzība pēc vecāku radinieku palīdzības ir ietekmējusi 

strādājošo sieviešu darba dzīvi un labklājību, jo neapmaksātie aprūpes pienākumi tika 

nevienlīdzīgi sadalīti starp abiem dzimumiem. Francijā, neraugoties uz to, ka gan 

sievietēm, gan vīriešiem izdevās veikt tāldarbu no mājām, sievietēm bija grūtāk to darīt, 

jo viņām bija jāatrod laiks gan lai palīdzētu bērniem viņu attālinātajās mācībās, gan 

mājsaimniecības darbu veikšanai, videokonferencēm un jaunām darba kontroles 

metodēm. 

                                                           
66 Pētnieki no Saseksas universitātes ir atklājuši, ka 72% māmiņu mājsēdes laikā sevi raksturoja kā 

to vecāku, kas rūpējās par visiem ģimenes locekļiem, savukārt nodarbināto sieviešu vidū tā sevi 

raksturoja 67% sieviešu. Turklāt 70% sieviešu ir ziņojušas, ka ir pilnībā vai galvenokārt atbildīgas par 

palīdzību saviem bērniem ar attālinātām mācībām. 
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Vācijā pat šajā ārkārtas situācijā, ko ir radījusi COVID-19 krīze, sievietes joprojām ir 

gandrīz pilnībā atbildīgas par aprūpes darbu, kas viņām ir jāveic gan privāti, gan 

profesionāli: sievietes / mātes uzņēmās papildu aprūpes un izglītības pienākumus (ko ir 

izraisījusi dienas aprūpes centru un skolu slēgšana) daudz lielākā mērā nekā vīrieši / tēvi. 

Lai to paveiktu, viņas daudz biežāk samazināja savu darba laiku vai pārcēla darba 

pienākumus uz agru rītu vai uz vēla vakara stundām.  

 

Arī Īrijā sievietes daudz biežāk uzņēmās atbildību par aprūpes pienākumiem. COVID-19 

krīzes dēļ tika slēgtas skolas un bērnudārzi un tā rezultātā vecākiem bija jāuzņemas pilna 

atbildība par savu bērnu aprūpi. Mājsēdes laikā mājsaimniecībām ar diviem vecākiem 

vajadzētu panākt taisnīgāku aprūpes pasākumu sadali. Tomēr sievietes parasti uzņēmās 

daudz vairāk aprūpes pienākumu un saskārās ar papildu izaicinājumu – kā palīdzēt saviem 

bērniem attālinātajās mācībās un līdzsvarot aprūpes pienākumus un savu tāldarbu no 

mājām. Tām mātēm, kurām ir grūtības ar rakstpratību un vājas rēķināšanas prasmes, šīs 

problēmas bija vēl lielākas. 

 

Lietuvā sievietes (īpaši no nabadzīgām mājsaimniecībām) pandēmijas laikā saskārās ar 

lielāku sociālo risku. Tas ir noticis galvenokārt tāpēc, ka sievietēm tradicionāli ir daudz 

aprūpes pienākumu (apgādājamo personu aprūpe) un mājsaimniecības darbu. Karantīnas 

laikā šīs sievietes saskārās ar milzīgām problēmām, cenšoties līdzsvarot savus darba 

pienākumus un ģimenes pienākumus (it īpaši ja viņām nepalīdzēja citi radinieki vai nebija 

pieejami sabiedriskie pakalpojumi). 

 

Norvēģijā pētnieki ir atklājuši, ka sievietes COVID-19 krīzes laikā ir palielinājušas savu 

darba slodzi mājās (salīdzinot ar vīriešiem). Tiek lēsts, ka Polijā sievietes tagad ir vairāk 

noslogotas ar bērnu aprūpes pienākumiem un palīdzību saviem bērniem tālmācību 

procesā bērnudārzu un skolu slēgšanas dēļ.  

 

Portugālē pirms pandēmijas sievietes strādāja vidēji ap 13 stundām dienā, no kurām tikai 

7 stundas tika apmaksātas un apmēram 6 stundas bija neapmaksātas (tās viņas pavadīja, 

veicot mājsaimniecības darbus, bērnu aprūpes pienākumus, iepērkoties un veicot citus 

ikdienas uzdevumus). Šo dienas kārtību bija aizvien grūtāk uzturēt, jo pandēmijas laikā 

sievietes strādāja no mājām, un viņu bērni arī uzturējās mājās. Šāda situācija sievietēm ir 
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radījusi lielāku slogu, kas var novest pie lielākā spēku izsīkuma un negatīvi ietekmēt viņu 

veselību. 

 

Serbijā veiktā aptauja ir atklājusi, ka neatkarīgi no tā, ka visas ģimenes gandrīz divus 

mēnešus atradās mājās (mājsēdē), nav notikušas nekādas būtiskas izmaiņas neapmaksātu 

mājsaimniecības darbu un ģimenes aprūpes pienākumu sadalē. Serbijā par lielāko daļu 

mājsaimniecības darbu galvenokārt atbild sievietes. Ārkārtējās situācijas laikā 70% 

mājsaimniecību šo darbu sadalījums nav mainījies.  

 

Mājsaimniecībās, kuras ir ziņojušas par izmaiņām, apmēram pusē gadījumu faktiski ir 

palielinājies sieviešu darbu slogs, un tikai nelielā daļā mājsaimniecību citi ģimenes locekļi 

“ir palīdzējuši sievietēm mājsaimniecības darbu veikšanā”, un tikai 10% mājsaimniecību 

galvenā mājsaimniecības darbu slodze tika pārnesta no sievietēm uz vīriešiem, un 

galvenokārt tāpēc, ka šajās mājsaimniecībās sievietēm bija jādodas uz darbu, kamēr 

vīrieši palika mājās. 

 

Slovēnijā bērnudārzu un skolu slēgšanas dēļ, kā arī attālināto mācību un joprojām 

tradicionālā dzimumu lomu sadalījuma dēļ ģimenēs un mājsaimniecībās sievietes 

uzņēmās lielāku darbu slogu un, visticamāk, tā rezultātā nav spējušās atgriezties darbā. 

 

Sievietes pandēmijas laikā bija pakļautas lielākam veselības riskam. Viņas biežāk strādāja 

vīrusa skartajās darba jomās, kā arī skolās. Pandēmijas laikā sievietes vairāk palīdzēja 

saviem skolas vecuma bērniem ar mājasdarbiem, kā arī veica mājsaimniecības darbus un 

strādāja attālināti. 

 

Spānijā jaunākie pieejamie dati liecina, ka 91,9% sieviešu (no 10 gadu vecuma) 4 stundas 

un 29 minūtes dienā veic mājsaimniecības darbus un rūpējas par bērniem, vecāka 

gadagājuma apgādājamiem cilvēkiem vai apgādājamiem ar invaliditāti (salīdzinot ar 

74,7% vīriešu, kuri šiem pienākumiem vidēji velta 2 stundas un 32 minūtes). COVID-19 

veselības krīzes rezultātā šo sieviešu pārslodze ir kļuvusi aizvien lielāka. Šajā periodā 

sievietes bija atbildīgas par izglītības krīzes pārvarēšanu sakarā ar skolu un citu izglītības 

iestāžu slēgšanu, lai novērstu COVID-19 vīrusa izplatību.  
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Kaut arī dažas ģimenes varēja paļauties uz vecvecāku palīdzību, tā nebija pieejama visām 

ģimenēm, jo bieži vien vecvecāki jau bija aizgājuši mūžībā, ar viņiem nebija nekāda 

kontakta, viņi nedzīvoja tuvumā, viņi paši joprojām strādāja un / vai tāpēc, ka vecuma vai 

veselības problēmu dēļ viņi bija riska grupā. Citiem vārdiem sakot, daudzās ģimenēs 

(kurām nebija pieejams radinieku atbalsts vai finansiālie resursi, lai nolīgtu palīdzību) 

sievietes mēdza palielināt savu ierasto reproduktīvā darba daļu, paliekot mājās, kas ir 

negatīvi ietekmējis viņu darbu un ienākumus. 

 

 

„Es joprojām domāju, ka ir pāragri spriest par ietekmi, ko radīs šī situācija (COVID-19 pandēmija). 

Šajā brīdī lielākā tās ietekme (manā gadījumā) ir sociālā izolācija un viss, kas ir saistīts ar to. Mūsu 

mājsaimniecībā ir 5 cilvēki, un mājsēdes laikā mums iet diezgan traki.  

 

Otrais moments ir tas, ka šobrīd tiek izplatīts daudz nepatiesas informācijas, kas parādās sociālajā 

komunikācijā un sociālajos tīklos – daži iedzīvotāji krīt panikā, savukārt citi – netic notiekošajam, 

un tas mūs visus pakļauj riskam.  

 

Kas attiecas uz sociālo atbalstu, es varu teikt, ka šobrīd man netiek sniegts šāds atbalsts. Galvenās 

izmaiņas mūsu ikdienā joprojām ir: sociālā izolācija, dezinfekcijas pasākumi, kas mums bija 

jāpieņem (roku mazgāšana ir vienkāršais pasākums, taču roku dezinfekcijas līdzekļi veikalos 

gandrīz nav pieejami), tas, ka tagad, ieejot ēkā, ir jāveic pilnīgi jaunas procedūras, lai samazinātu 

infekcijas risku, apģērbu, apavu zoļu mazgāšana un dezinficēšana, utt. Kopš skolu slēgšanas es 

daudz vairāk laika pavadu mājās. Iepriekš es strādāju kā apkopēja dažas stundas dienā arī birojos, 

taču tagad vairs nē, jo birojos šobrīd visi strādā attālināti. 

 

Mans vīrs šobrīd nestrādā, jo grila restorāns, kurā viņš līdz šim ir strādājis, uz laiku tika slēgts. 

Mana vecākā meita līdz šim ir strādājusi, taču šobrīd viņas darba līgums uz laiku tika apturēts (bez 

jebkādas atlīdzības), savukārt mans dēls ir vienīgais mūsu ģimenē, kurš turpina strādāt.  

 

Es šobrīd mēģinu pārāk daudz nedomāt par nākotni, saglabāt mieru un dzīvot momentā, taču to 

visu darīt ir aizvien grūtāk. Pagaidām mums iet labi, mēs visi esam veseli, mums ir pārtika un 

jumts virs galvas – es pārāk daudz nedomāju par nākotni, jo tā mani biedē. 

 

Šobrīd ir 2020. gada aprīļa vidus, mans vīrs ir bijis mājās (bez darba) kopš marta, viņš netika 

atlaists, bet mēs arī nezinām, vai viņam maksās algu vai ar kādiem nosacījumiem viņš varētu 

turpināt savu darbu. Martā man izdevās apmaksāt visus mūsu rēķinus un kredītus, bet es nezinu, 
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vai tas izdosies arī aprīļa beigās. Mēs šobrīd tērējam daudz vairāk naudas pārtikai, elektrībai, 

ūdensapgādei un gāzei (vairāk nekā parasti). Un situāciju pasliktina tas, ka šajā periodā mūsu 

ienākumi ir samazinājušies.  

 

Palīdzība vai atbalsts? Tas mums nav bijis īsti nepieciešams, bet mēs paši esam snieguši atbalstu 

dažiem kaimiņiem un manai vīramātei – šie cilvēki ir gados veci un atrodas riska grupā. Es 

iepērkos viņu vietā, eju uz aptieku, utt. Pašlaik vienīgais atbalsts, ko es saņēmu, nāk no manas 

ģimenes un draugiem, un tas ir tikai emocionālais atbalsts.  

 

Es gribu ticēt, ka mūsu valdība ir tiešām apņēmusies aizsargāt ģimenes un lai tā būtu, tai ir pilnībā 

jāaizsargā darbavietas un valsts ekonomika. Līdz šim īstenotie ekonomikas atbalsta pasākumi, par 

kuriem es esmu mēģinājusi sevi informēt un izprast tos, ir saistīti ar pārmērīgu birokrātiju, 

augstām procentu likmēm uzņēmumiem piedāvāto kredītu gadījumā – tie nespēj nodrošināt 

darbavietas. Situācija valstī ir nopietna: notiek masveida atlaišana bez jebkādas kontroles. 

Valdības pasākumi varbūt tiek īstenoti ar labiem nodomiem, taču es nedomāju, ka ar tiem 

pietiek.” 

 

 

5.5.  Ģimenes, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem 

(viena vecāka ģimenes)  

 

Eiropas Savienībā viena vecāka ģimenes pandēmijas laikā ir bijušas ļoti neaizsargātas, un 

gandrīz pusei no tām ir pastāvējis nabadzības un sociālās atstumtības risks. Tā, Beļģijā 

41,3% no visām nepilnām ģimenēm dzīvo uz nabadzības sliekšņa vai zem tā līmeņa. Tas ir 

četrreiz biežāk nekā mājsaimniecībās ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem, no 

kurām nabadzības riskam bija pakļautas tikai 9,8% mājsaimniecību. 80% gadījumu šādas 

ģimenes sastāv no vientuļās mātes ar bērniem. Respondenti no daudzām valstīm 

(piemēram, Beļģijas un Somijas) uzskatīja, ka pašreizējā COVID-19 krīze ir smagi skārusi 

vientuļās mātes un viņu bērnus.  

Tie iedzīvotāji, kuri iepriekš ir strādājuši un šobrīd piedzīvo pagaidu bezdarbu, bieži vien 

saskaras ar materiālo trūkumu. Tie iedzīvotāji, kuriem tāldarbs ir jāapvieno ar bērnu 

aprūpi, saskaras ar gandrīz vai neiespējamu uzdevumu.  
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Vācijā daudzi vientuļie vecāki (lielākoties sievietes) šajā situācijā dažkārt ir saskārušās ar 

milzīgām problēmām, jo viņām ikdienā nācās tikt galā ar tāldarbu, bērnu attālinātajām 

mācībām un mazu bērnu aprūpi. Dienas aprūpes centru slēgšanas rezultātā daudzas 

mātes ir upurējušas savu karjeru, lai aprūpētu savus bērnus. Tādējādi sievietes bija 

spiestas atkal ieņemt sievietes tradicionālo lomu ģimenē, kas var radīt ilgtermiņa 

problēmas viņu profesionālajā dzīvē.  

COVID-19 krīzes rezultātā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības varētu 

palielināties. Īrijā pandēmijas laikā sievietes atradās ļoti nestabilā situācijā, jo viņām 

nebija pieejams ģimenes un draugu atbalsts, kā arī bērnu aprūpes pakalpojumi. 

Nabadzība palielina sociālo neaizsargātību, un vientuļie vecāki jau iepriekš bija pakļauti 

lielākam nabadzības riskam. Papildu problēmas radās tiem vecākiem, kuriem bija jāiet 

iepirkties un bija jāņem līdzi arī savi bērni, jo neviens cits pieaugušais nebija pieejams 

viņu bērnu aprūpei.  

Lietuvā jau 2018. gadā puse no viena vecāka mājsaimniecībām (no tām absolūtais 

vairākums ir vientuļās mātes, kas dzīvo ar bērniem) dzīvoja zem nabadzības riska sliekšņa. 

Saistībā ar COVID-19 vīrusa uzliesmojumu, sievietes, kas ir vienīgās ģimenes apgādnieces, 

saskārās ar vislielāko slogu attiecībā uz darba un ģimenes pienākumu saskaņošanu. 

Tādējādi pastāv risks, ka pandēmijas laikā šī iedzīvotāju grupa var nonākt galējā 

nabadzībā un sociālā atstumtībā, ja netiks nodrošināti attiecīgie sociālie pakalpojumi. 

Spānijā viena vecāka ģimenēs atbildību par krīzes pārvarēšanu uzņēmās vairāk nekā 80% 

sieviešu (kopskaitā 10% visu mājsaimniecību). 

 

“Man nācās pārtraukt strādāt, jo mans darba devējs man lika palikt mājās (Čehijā) ar savu dēlu. 

Tātad, es nestrādāju jau divus mēnešus. Tā kā martā es saņēmu pavisam mazu atalgojumu 

(pandēmijas dēļ), man bija grūti samaksāt īri, un es par to ļoti uztraucos. Es lūdzu palīdzību ar 

pārtikas iegādi no organizācijas „Caritas”, un saņēmu palīdzību arī no Noras Frīdrihas fonda. Tā 

darbinieki man nopirka daudz pārtikas un citu ikdienā nepieciešamo produktu. Es palūdzu dzīvokļa 

saimniekam sagaidīt, kad es samaksāšu īri. Kopš aprīļa mūsu valdība ir palielinājusi OCR līdz 80%, 

un man nekas nebija jāpierāda, lai saņemtu pabalstus no Nodarbinātības biroja. Es ceru, ka drīz es 

atkal varēšu strādāt.” 

- Olga (sieviete, vientuļā māmiņa, 38 gadi, Chrudim, Čehija) 
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„Atbalsts, kas ļautu samaksāt mājokļa īri, ir ļoti nepieciešams (lai gan tiem, kas piesākas uz to, ir 

jāpierāda, ka viņu ienākumi ir zem sociālā indeksa līmeņa, kas atstāj daudzus iedzīvotājus bez šīs 

palīdzības). Es ticu, ka turpmākajos mēnešos mēs ātri pārvarēsim šo pandēmiju un atgriezīsimies 

pie ierastās dzīves kārtības, taču tiem cilvēkiem, kuri marta beigās bija zaudējuši savus 

ienākumus, nāksies saskarties ar dažāda veida grūtībām. Viņiem nebūs naudas pārtikai, mājsēdes 

rezultātā visi jutīsies nomākti, dusmīgi un nervozi – un šie emocionālie stāvokļi arī radīs 

problēmas. Mani tas uztrauc pat vairāk nekā COVID-19 vīruss. 

 

Ir skaidrs, ka tik ilgi, kamēr ilgs pandēmija, nevienu neizliks no mājām vai neatslēgs elektrību, bet 

kas notiks pēc pandēmijas beigām? Esot bez darba vai strādājot slikti apmaksātā, nestabilā darbā 

tāpat ik mēnesi knapi pietiek naudas, lai apmaksātu visus rēķinus – kā lai samaksā ikmēneša 

rēķinus par ūdeni un gāzi, kā arī par pandēmijas periodu uzkrāto īres maksu?” 

 

- sieviete, Évora, Portugāle 

 

 

5.6. Izolācija un vientulība 

 

Gados vecākas sievietes pandēmijas laikā bija vairāk pakļautas izolācijas riskam, jo gados 

vecākas sievietes biežāk nekā vīrieši dzīvo vienas. Viņas biežāk saskārās ar negatīvajām 

sekām no neformālās aprūpes pienākumu palielināšanas attiecībā uz gados vecākiem 

cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama aprūpe un palīdzība, personām ar invaliditāti, bērniem 

un mazbērniem.  

Sievietes veido lielāko daļu rezidentu aprūpes iestādēs (pansionātos) vīriešu un sieviešu 

dzīves ilguma atšķirību dēļ, jo daudzas sievietes pārceļas uz dzīvi pansionātā pēc sava 

partnera aiziešanas mūžībā, kas pakļauj viņas lielākam inficēšanās riskam (lai gan 

medicīniskie pierādījumi liecina, ka vīrusu infekcijas vīriešiem ir bīstamākas, nekā 

sievietēm). 

 

“Pirms kāda laika es nonācu finansiālās grūtībās, šobrīd man ir daudzi parādi. Man pieder mana 

māja, bet es joprojām par to maksāju - man bija paņemti dažādi kredīti. Mans atalgojums vairs 

nebija pietiekams, lai samaksātu par visu, tāpēc es uzņēmos papildu darbu kā ārštata darbiniece. 

Es izplatīju mazus laikrakstus. Tas ir smags darbs un par to nemaksāja daudz, bet man tas 
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palīdzēja samaksāt rēķinus. COVID-19 krīzes laikā es vairs nevarēju strādāt šajā darbā, tāpēc es 

zaudēju šo ienākumu avotu.  

Parādu dēļ man ir elektrības budžeta skaitītājs. COVID-19 krīzes laikā vairs netiek atslēgta 

elektrība, bet tagad es vairs nezinu, cik daudz elektrības es esmu patērējusi. Es baidos, ka man būs 

par to jāmaksā pēc krīzes. Visu produktu cenas ir pieaugušas pat vislētākajos veikalos. Tātad, 

šobrīd es ēdu daudz mazāk. Turklāt, bieži vien veikalos ir palikuši tikai tie produktu zīmoli, kas ir 

dārgāki. 

Manā mājā visi ģimenes locekļi visu laiku ir mājās. Mums ir pastāvīgs savienojums ar internetu, 

tāpēc pandēmijas periodā mēs būsim patērējuši daudz vairāk elektrības. Bērni tagad visu laiku 

dzīvo ar mani. Mans bijušais vīrs strādā ārpus savas mājas, tāpēc viņš nevar rūpēties par bērniem, 

kamēr skolas joprojām ir slēgtas, un es par to nesaņēmu nekādu finansiālu kompensāciju. Man 

vajadzēja aizvest savu meitu uz neatliekamo palīdzību, jo viņai bija nopietna ausu infekcija. Viņai 

bija nepieciešama speciālista palīdzība jau aprīlī, taču pie ārsta es viņu pierakstīju tikai uz jūlija 

beigām. No sākuma mēs domājām, ka mēs esam inficētas ar COVID-19 vīrusu, bet tā kā mums 

neveica testēšanu, mēs nezinājām, vai tā ir.  

Vienīgā labā ziņa ir tā, ka man nav nepieciešams bieži vadīt automašīnu, jo es šobrīd strādāju 

attālināti. Mēs šajā periodā nepārvietojāmies, neuzdrošinājāmies iziet no mājas. Mēs esam 

uzmanīgas visās lietās. Man ir liels uztraukums, it īpaši attiecībā uz manu bērnu eksāmeniem. 

Viena no manām meitām šī gada laikā ir daudz slimojusi. Mēs nezinām, kā skolotāji veiks viņas 

novērtējumu šī studiju gada beigās, jo gada sākumā viņa paspēja saņemt tikai dažas atzīmes." 

- Marie (53 gadi, Valonija, Beļģija, vientuļā māte ar 3 bērniem, strādā nepilnu slodzi). 

 

"Es šobrīd saskaros ar sekojošajām problēmām: nevaru veikt testēšanu uz COVID-19, neskatoties 

uz to, ka man ir viegli koronavīrusa simptomi. Es jūtos vientuļāka, jo šobrīd man ir maz kontaktu 

ar citiem cilvēkiem. Vēl es jūtos, ka mana pārvietošanās brīvība ir ierobežota. Es izjūtu bailes, 

dodoties iepirkties lielveikalos. Rodas arī apjukuma sajūta, jo valdības jaunie noteikumi bieži vien 

ir pārāk neskaidri vai divdomīgi.  

Mani apbēdina tas, ka es nespēju apmeklēt savus vecākus, it īpaši savu māti, kas atrodas 

psihiatriskajā slimnīcā, jo viņai ir demence. Man bieži rodas tukšuma un bezjēdzības sajūta, jo 

man trūkst mana darba. Es nolēmu pēc iespējas ātrāk uztaisīt COVID-19 antivielu testu. Es šobrīd 

palīdzu dārza darbos un citos darbos ārpus telpām, lai justu lielāku saikni ar zemi un visām dzīvām 

būtnēm. Es dodos ar velosipēdu uz laukiem, lai izbaudītu dabu.  
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Manai iedzīvotāju grupai ir pieejams ierobežots iepirkšanās laiks. Es bieži klausos plašsaziņas 

līdzekļu ziņas un sarunājos ar draugiem pa mobilo tālruni vai izmantojot videozvanu, lai dzirdētu 

arī citus viedokļus par valdības noteikumiem. Kad apmeklēšu savu māti, es nodošu viņai ziedus pie 

slimnīcas ieejas. Izmantojot videozvanu, es sazinos ar savu tēvu un citiem radiniekiem, brīvajā 

laikā es sāku kārtot un sakopt savu māju. Man nav pieejami atbalsta pasākumi - tikai informācija 

par jauniem valdības noteikumiem attiecībā uz sociālo distancēšanos un stāsti par to, kā cilvēki 

izslimo koronavīrusu (galvenokārt no slimnīcām) – par to visu ziņo plašsaziņas līdzekļi (televīzija, 

radio un laikraksti), vēl es lasu ziņas par to savā mobilajā tālrunī.  

Manas īstermiņa vēlmes:  

1) atsākt strādāt, sociāli distancējoties; 

2) apciemot savu māti psihiatriskajā slimnīcā un satikties ar saviem radiniekiem, sociāli 

distancējoties; 

3) biežāk doties iepirkties, valkājot sejas masku; 

4) atkal piedalīties reliģiskās sanāksmēs un svinībās manā draudzē; 

5) lai tuvākajā nākotnē sabiedrībai būtu pieejams vairāk COVID-19 antivielu testu; 

6) lai tiktu ierobežots pārtikas un citu produktu imports no valstīm ar sliktu sabiedrības veselības 

aprūpi un bez skaidriem kvalitātes nosacījumiem. 

Manas ilgtermiņa vēlmes:  

1) lai cilvēki vairāk apzinātos nepieciešamību ceļot vai atpūsties arī savā valstī vai kaimiņvalstīs; 

2) likt valdībai un uzņēmumiem apzināties nepieciešamību ražot zāles un citus nepieciešamos 

produktus savā valstī vai kaimiņvalstīs, nodrošinot labus darba apstākļus, pietiekamu, taisnīgu 

atalgojumu un tīras darba vietas.” 

- Kerija (atraitne, 66 gadi, Zutphen, Nīderlande) 

 

5.7. Ar dzimumu saistīta vardarbība striktu ierobežojumu  

(mājsēdes) laikā un / vai karantīnā 

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta sniegto informāciju, mājsēdes laika dažās ES valstīs 

vardarbības ģimenē gadījumu skaits ir pieaudzis par trešdaļu, un cietušajām no 
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vardarbības ir grūtāk sazināties ar atbalsta dienestiem vai policiju, kamēr viņas ir spiestas 

palikt zem viena jumta ar pāridarītāju. Tradicionālos instrumentus, kas tiek izmantoti, lai 

ziņotu par vardarbību (piemēram, nacionālo uzticības tālruni) bija grūtāk izmantot 

pandēmijas laikā.  

Piemēram, Itālijā kopš mājsēdes ieviešanas zvanu skaits uz valsts palīdzības tālruni ir 

strauji samazinājies, taču paralēli ir arī pieaudzis šādu ziņojumu skaits, izmantojot citus 

saziņas kanālus, piemēram, e-pastu. Vardarbības liecinieki var būt vardarbības upuru 

būtisks atbalsta avots, taču šobrīd sociālā distancēšanās nozīmē to, ka aizvien mazāk 

liecinieku uzzinās par notiekošo vardarbību vai spēs sniegt upuriem tiešu palīdzību. 

Turklāt, atbalsta pakalpojumu cietušajiem no vardarbības un tās lieciniekiem, kā arī 

policijas un citu attiecīgo iestāžu kapacitāte šobrīd ir samazinājusies darbinieku trūkuma 

dēļ, slimības atvaļinājumu, ceļošanas ierobežojumu vai citu ar COVID-19 saistītu prasību 

rezultātā.  

Šobrīd vardarbības upuri bieži vien atturas no patvēruma/patversmes apmeklēšanas, 

vizītes pie sava ārsta vai piekļuves neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, baidoties 

inficēties ar COVID-19 vīrusu, kā arī nezinot, vai viņiem vispār ir atļauts atstāt savu 

mājokli mājsēdes laikā. Dalībvalstu valdības izvēlas atšķirīgas pieejas, kā rīkoties, lai 

apturētu vardarbību un palīdzētu tās upuriem tikt uzklausītiem. Piemēram, Francijā 

vardarbības upuriem tiek piedāvāta izmitināšana viesnīcā, lai izvairītos no tā, ka 

vardarbības upuris dzīvo zem viena jumta ar varmāku. Savukārt Itālijā varas iestāžu 

mērķis ir bijis pārvietot (izolēt) pāridarītājus, lai vardarbības upuriem neradītu papildu 

traumas, kas varētu rasties, viņiem/-ām atstājot savu mājokli.  

Eiropas Parlaments ir aicinājis ES dalībvalstis palielināt sieviešu patversmju kapacitāti 

pandēmijas laikā un nodrošināt elastīgus instrumentus, lai ziņotu par vardarbību ģimenē 

(piemēram, īsziņas vai tiešsaistes čats). Francija ir ieviesusi īsziņu nosūtīšanas 

pakalpojumu, savukārt Itālijā nesen tika ieviesta ziņošanas lietotne (lai ziņotu par 

vardarbību). Kopš Spānijā tika ieviests mājsēdes režīms, tur tika izveidota jauna sistēma, 

pateicoties kurai sievietes var informēt farmaceitus par piedzīvoto vardarbību ģimenē, 

izmantojot koda vārdu “maska 19”, tādā veidā ļaujot aptiekas darbiniekiem par to 

informēt attiecīgus dienestus. Šī sistēma uz doto brīdi tika ieviesta arī citās valstīs, 

piemēram, Francijā, Vācijā, Itālijā un Norvēģijā. Tomēr ir jāveic arī turpmākie pasākumi, 
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lai dalītos informācijā un savāktu pierādījumus par jauno iniciatīvu (kas tika ieviestas 

mājsēdes kontekstā) efektivitāti.  

Ir svarīgi, lai šajā periodā gūtā pieredze tiktu saglabāta un integrēta arī turpmāko lēmumu 

pieņemšanā, jo cietušajiem no vardarbības ieviestie pasākumi varētu dot labumu arī pēc 

ierobežojumu atcelšanas. Vairāki pētījumi liecina, ka daudzi, kas ir pieredzējuši 

vardarbību ģimenē pirmo reizi, visticamāk, atkal piedzīvos to pēc dažām nedēļām vai 

gada laikā. Šie pierādījumi liecina par to, ka mājsēdes laikā daudz vairāk cilvēku pirmo 

reizi ir piedzīvojuši vardarbību ģimenē, un šis paaugstinātais vardarbības līmenis varētu 

saglabāties arī pēc visu ierobežojumu atcelšanas. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt pietiekamus 

resursus vardarbības upuru atbalsta pakalpojumiem.  

COVID-19 pandēmijas laikā dažu dalībvalstu valdības (Apvienotā Karaliste, Francija, 

Beļģija un Īrija) ir apsolījušas palielināt savas finansiālās saistības, taču dažās valstīs šie 

solījumi joprojām tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai apmierinātu prasības. Visbeidzot, 

ir svarīgi atzīt, ka ne tikai atbalsta dienestiem vai vietējā/valsts līmeņa iestādēm ir 

iespējas un / vai pienākumi palīdzēt cietušajiem no vardarbības ģimenē. Arī paplašinātas 

ģimenes locekļiem, draugiem, kaimiņiem un kolēģiem vajadzētu sazināties ar sev 

tuvajiem cilvēkiem, lai pārliecinātos, ka šajā laikā viņi ir drošībā (un ne tikai COVID-19 

vīrusa kontekstā).67 

Šajā aptaujā respondenti no daudzām valstīm ir ziņojuši par ar dzimumu saistītas 

vardarbības līmeņa pieaugumu pandēmijas laikā. Ņemot vērā jau pastāvošos riskus, kas ir 

saistīti ar sieviešu pakļaušanu vardarbībai ģimenē, gados vecākas sievietes no vardarbīgās 

ģimenes vides karantīnas vai mājsēdes laikā bija vēl vairāk pakļautas vardarbības riskam. 

Organizācijas „AGE” pārstāvji ir pieminējuši, ka stresa sekas, kā arī izolācijas negatīvā 

ietekme uz cilvēku garīgo veselību un pārmērīga slodze aprūpes pienākumu apjoma 

pieauguma dēļ varētu pārvērst iepriekš mierīgu mājsaimniecības vidi par vardarbīgu.  

Austrijā mājsēdes sākumā sievietes piedzīvoja ar dzimumu saistītas vardarbības 

pieaugumu. Beļģijā ir pieaudzis vardarbības upuru zvanu skaits uz uzticības tālruni. Vācijā 

sadzīves izolācija, kā arī partneru eksistenciālās rūpes un vajadzības ir palielinājušas 

                                                           
67 Laikraksts „EU Observer”, „Nepietiek resursu COVID-19 pandēmijas laika vardarbības upuru 

atbalsta pakalpojumiem”, pieejams šeit: https://euobserver.com/opinion/148294 

https://euobserver.com/opinion/148294
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vardarbības risku sievietēm un bērniem. Sociālā distancēšanās, attālinātais darbs (no 

mājām), kā arī dienas aprūpes centru un skolu slēgšana nozīmēja arī to, ka cietušajiem no 

vardarbības bija pieejams daudz mazāk iespēju atrast personīgu palīdzību un ka neviens 

nav pamanījis un ziņojis par viņu traumām/ievainojumiem. Islandē tie iedzīvotāji, kas jau 

pirms pandēmijas ir dzīvojuši apdraudošā vai nestabilā ģimenes vidē, īpaši spēcīgi un 

nekavējoties izjuta COVID-19 pandēmijas negatīvās sekas: ir pieaudzis ziņojumu skaits par 

vardarbību ģimenē. Šādos gadījumos ārvalstu izcelsmes sievietes vai sievietes, kurām ir 

zemāks sociālais statuss vienmēr ir visneaizsargātākā iedzīvotāju grupa. 

Īrijā sociālā izolācija un paaugstinātā spriedze starp partneriem un mājsaimniecībām 

mājsēdes laikā ir palielinājusi vardarbību ģimenē (lielākā daļa tās upuru ir sievietes). Citu 

ģimenes locekļu, draugu un plašāku atbalsta pakalpojumu nepieejamība pandēmijas laikā 

ir aizvien pasliktinājusi šo situāciju. Organizācijas ir ziņojušas par aizvien pieaugošo zvanu 

skaitu uz attiecīgajiem dienestiem, taču ir uzsvērušas arī to, ka mājsēdes laikā daudzas 

sievietes pastāvīgi atrodas sava agresīvā partnera klātbūtnē, kurš var liegt viņām zvanīt uz 

palīdzības dienestu. Policija ir ziņojusi par vardarbības ģimenē pieaugumu par gandrīz 

25% (dažos reģionos - par 30%). Horvātijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Portugālē, Spānijā un 

Apvienotajā Karalistē mājsēdes laikā ir palielinājies arī ar dzimumu saistītas vardarbības 

līmenis. Norvēģijā situācija ir atšķirīga: palīdzības tālruņa cietušajiem no vardarbības 

ģimenē darbinieki ir ziņojuši par zvanu skaita ievērojamu samazinājumu pandēmijas laikā. 

Tomēr, balstoties uz savu pieredzi, viņi sagaida ziņojumu skaita ievērojamu pieaugumu 

tad, kad sabiedrība atkal sāks atgriezties pie ierastā dzīves ritma. 

 

5.8. Citu veidu neaizsargātība 

 

Dažas sieviešu grupas ir saskārušās ar dažādu veidu nevienlīdzību savas seksuālās 

orientācijas, dzimuma, klases, rases, etniskās piederības, kā arī fiziskās vai garīgās 

attīstības dēļ. Ir iespējams, ka šī brīža sabiedrības veselības krīze nesamērīgi ietekmēs 

sieviešu tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī medicīniskās uzraudzības 

pieejamību pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpes periodā un ilgtermiņā tam visam 

būs negatīvā ietekme uz dzimumu nevienlīdzību un sieviešu veselību, kas padarīs 
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sievietes vēl neaizsargātākas pret nodarbinātības nestabilitāti, nabadzību un 

diskrimināciju.68 

Portugālē un Spānijā COVID-19 pandēmija ir smagi skārusi prostitūcijā nonākušās 

sievietes. Viņas ne tikai bija pakļautas paaugstinātam inficēšanās riskam ciešā kontakta ar 

klientiem rezultātā, vēl viņām nebija pieejami speciālie atbalsta un aizsardzības pasākumi. 

Arī cilvēki, kas dzīvo bēgļu nometnēs, ir bijuši ļoti neaizsargāti pret COVID-19 vīrusu un 

citām slimībām, jo viņi ir dzīvojuši pārpildītos apstākļos, kā arī saskārās ar sanitārijas 

trūkumu un pienācīgas veselības aprūpes vai vakcinācijas programmu nepieejamību. 

Šiem cilvēkiem fiziskā distancēšanās un pastāvīga roku mazgāšana ir bijusi vienkārši 

neiespējama. 

Pieaugošās sociālās izolācijas rezultātā ir pieaudzis arī seksuālas vardarbības risks, kā arī 

medicīniskās palīdzības apturēšana attiecībā uz ginekoloģiskajām un infekcijas slimībām 

un risks piedzīvot vardarbību no sava attiecību partnera.69  

Sievietēm-migrantēm bieži vien radās šķēršļi, kas traucējuši viņu piekļuvei veselības 

aprūpei (piemēram, valsts valodas nezināšana, lielas finanšu izmaksas, juridiskie 

ierobežojumi un izpratnes trūkums par pieejamajiem pakalpojumiem).  

Eiropā grūtniecēm, kas ir bēgļu un migrantu izcelsmes, jau kādu laiku ir novērojams 

augstāks mātes mirstības līmenis, un šī problēma varētu vēl saasināties, jo COVID-19 

pandēmijas dēļ tiek samazināts sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms. 

 

Hloja ieiet savas mājas vannas istabā, lai varētu ziņot par piedzīvoto vardarbību pa telefonu, 

izmantojot WhatsApp lietotni, kamēr viņas vardarbīgais bijušais partneris skatās televīziju. Viņa 

ziņo: „Es esmu kā viņa verdzene. Man ir jādara viss, ko viņš vēlas un kā viņš vēlas. Ja es runāju, tas 

viņu traucē, ja es guļu, tas viņu traucē, ja es neiztīru vannas istabu, kā viņš to vēlas, viņš dusmojas 

... Priekš manis tā ir izdzīvošana 24 stundas diennaktī”, viņa raksta.  

                                                           
68 Eiropas Sabiedrības veselības alianse, pieejams vietnē: https://epha.org/wp-

content/uploads/2020/04/epha-covid-statement-on-vulnerable-groups.pdf 
 
69 Laikraksts „Women deliver”, 2020. gada 1. maijā, pieejams vietnē: 

https://womendeliver.org/press/opinion-to-end-covid-19-refugee-girls-and-women-must-be-

part-of-the-solution/ 

https://epha.org/wp-content/uploads/2020/04/epha-covid-statement-on-vulnerable-groups.pdf
https://epha.org/wp-content/uploads/2020/04/epha-covid-statement-on-vulnerable-groups.pdf
https://womendeliver.org/press/opinion-to-end-covid-19-refugee-girls-and-women-must-be-part-of-the-solution/
https://womendeliver.org/press/opinion-to-end-covid-19-refugee-girls-and-women-must-be-part-of-the-solution/
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Kad COVID-19 krīzes rezultātā valstī tika noteikta ārkārtas situācija, Hloja jau bija šķiršanās 

procesā no sava bijušā partnera, taču viņu šķiršanās, tāpat kā visi civilprocesi valstī, tika apturēta: 

“Mēs ar meitu dzīvojam kopā ar viņu; viņš mūs apdraud, jo viņš atnāk un aiziet, kad vien vēlas. 

Man ir invaliditāte un es nevaru iziet ārā, tāpēc viņš ir tas, kas nodrošina man ēdienu un 

medikamentus, un, kad viņš dusmojas, viņš klausās mūziku pēc iespējas skaļāk, lai ar to sodītu 

mūs ar meitu.” 

- Hloja (37 gadi, Madride, Spānija) 

 

 

Spānijā tika saņemtas daudzas sūdzības no migrantu izcelsmes sievietēm par viņu 

pastiprināto izmantošanu mājsēdes laikā. Šīs sievietes ir strādājušās par aprūpētājām 

(bieži vien bez reģistrēta līguma – nelegāli) un ir saskārušās ar šādu attieksmi no tām 

ģimenēm, kas viņas pieņēma darbā.70 

 

Savukārt sievietēm ar invaliditāti ir bijis grūti ievērot valdības ieteiktos fiziskās 

distancēšanās pasākumus. Eiropas Savienības valstīs kopā ir 61 miljons sieviešu un           

47 miljoni vīriešu ar invaliditāti. Daudzi no šiem cilvēkiem ir atkarīgi no citu cilvēku 

palīdzības – kāds viņiem palīdz ēst, ģērbties vai mazgāties, kas padara fizisku 

distancēšanos gandrīz neiespējamu. 

 

Arī runājot par vardarbību ģimenē, sievietes ar invaliditāti ir neaizsargātākas par citam 

iedzīvotāju grupām. 34% sieviešu ar invaliditāti ir piedzīvojušas vardarbību no tuvā 

partnera (salīdzinot ar 19% sieviešu bez invaliditātes). Sievietes ar invaliditāti bieži vien 

fiziski nespēj pašas aizbraukt līdz patversmei un saņemt palīdzību, kā rezultātā viņas 

joprojām paliek vardarbīgās situācijās.  

 

                                                           
70 Sociālā aprūpes joma, kas pandēmijas laikā ir bijusi “otrā frontes līnija” un veselības aprūpes 

sistēmas „nabadzīgā māsīca”, šobrīd ir COVID-19 vīrusa izpostīta, jo tā ir novēloti saņēmusi 

valdības uzmanību. Apvienotajā Karalistē šajā jomā nodarbinātie pārsvarā ir: sievietes (83%) un 

migranti (16%). Aprūpes jomas darbinieki ir bijuši ļoti pakļauti COVID-19 vīrusam, un IAL 

pieejamība viņiem ir bijusi ļoti ierobežota. Mājas aprūpes darbinieki ir potenciālie vīrusa 

pārnēsātāji, jo viņi apmeklē vairākus mājokļus, lai sniegtu aprūpi. Reiss, Sara (2020), „Sievietes-

migrantes un ekonomika”. 2020. gada maijs. Pieejams vietnē: 

https://filia.org.uk/news/2020/5/4/migrant-women-and-the-covid-19-

crisis?fbclid=IwAR1XJTvXoB3sj4OU7bZjdK4VsdrAvp4FUnU_2y4xWQFztmNqInGiC6Y 

https://filia.org.uk/news/2020/5/4/migrant-women-and-the-covid-19-crisis?fbclid=IwAR1XJTvXoB3sj4OU7bZjdK4VsdrAvp4FUnU_2y4xWQFztmNqInGiC6Y
https://filia.org.uk/news/2020/5/4/migrant-women-and-the-covid-19-crisis?fbclid=IwAR1XJTvXoB3sj4OU7bZjdK4VsdrAvp4FUnU_2y4xWQFztmNqInGiC6Y
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Romu tautības sievietes vairākās dalībvalstīs saskaras ar sliktākiem dzīves apstākļiem 

nekā vīrieši: Eiropas Savienības valstīs 30% romu mājsaimniecību nav ūdensapgādes. Kad 

mājās nav tekoša ūdens, ir ļoti grūti bieži mazgāt rokas, kas šobrīd ir viens no veidiem, kā 

novērst inficēšanos ar COVID-19 vīrusu. Apvienotajā Karalistē pētījums attiecībā uz 

melnādainām un etnisko minoritāšu sievietēm ir atklājis, ka pandēmijas laikā 56% 

grūtnieču, kas tika hospitalizētas, saslimstot ar COVID-19 vīrusu, bija melnādainās vai 

piederēja pie etniskajām minoritātēm.71 

                                                           
71 Laikraksts „BBC News”, 2020. gada 8. jūnijs, pieejams vietnē: 

 https://www.bbc.com/news/health-52965722 

https://www.bbc.com/news/health-52965722
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6. NVO SNIEGUMS PANDĒMIJAS LAIKĀ 

COVID-19 pandēmijas, mājsēdes, ierobežošanas pasākumu un pārejas uz jauno 

„normālo” dzīves kārtību laikā pilsoniskā sabiedrība pielāgojās šīm pārmaiņām un tika 

pārveidota, lai tiktu galā ar COVID-19 krīzi, savukārt dalībvalstu valdības pieņēma 

konkrētus politikas pasākumus vai lēmumus, kas ir negatīvi ietekmējuši pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas (Čehija). Pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, kas ir parādījušās šīs 

krīzes rezultātā, dažādos kontekstos ir ļoti atšķirīgas, taču attiecībā uz tām izceļas vairāki 

kopīgie virzieni.  

Pirmais virziens ir savstarpēja palīdzība vai pašpalīdzība, ko raksturo cilvēku spontāna 

organizēšanās pēc brīvprātības principa ar mērķi palīdzēt viens otram vai palīdzēt citiem. 

Otrais virziens ir ilgtermiņa projektu transformācija un pārveidošana (iekļaujot tajos 

vērienīgus iekļaušanas mērķus) par īstermiņa palīdzību ārkārtas situācijā. Trešais virziens 

ir atjaunota nodošanās cīņai ar dezinformāciju, viltus ziņām un sabiedrības apjukumu, kā 

arī kriminalizāciju, rasismu un ksenofobiju (kas saasinājās pandēmijas laikā), kas 

lielākoties attīstījās tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.72 

Tomēr daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (tostarp EAPN tīkla 

dalīborganizācijas) COVID-19 pandēmija lielākoties ir ietekmējusi negatīvi. EAPN tīkla 

respondenti uz anketas jautājumiem ir atbildējuši, ka daudzas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas šajā laikā bija spiestas apturēt savas plānotās aktivitātes; citām bija grūtības 

turpināt savu darbību tiešsaistē. Pirmkārt, šīs organizācijas ir piedzīvojušas finansējuma 

izmaiņas un tā līmeņa samazināšanu (jo pandēmijas laikā kavējās vai tika atcelti 

maksājumi no ziedotājiem, tika atliktas finansēšanas kampaņas, zaudēti ieņēmumi no 

slēgtajiem sociālajiem uzņēmumiem).  

 

                                                           
72 Saskia Brechenmacher, Thomas Carothers, “Kā COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi pilsonisko 

sabiedrību visā pasaulē? Kāda ir pilsoniskās sabiedrības reakcija uz to?”, OxfamBlogs, 2020. gada 

23. aprīlis, pieejams vietnē: http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-society-

worldwide-how-is-it-responding/ un LINC (2020) „Kā COVID-19 ir ietekmējis pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas pasaules dienvidos.” 2020. gada aprīlis, pieejams vietnē: 

https://linclocal.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-on-CSOs_LINC-report.pdf 

http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-society-worldwide-how-is-it-responding/
http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-society-worldwide-how-is-it-responding/
https://linclocal.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-on-CSOs_LINC-report.pdf
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Austrijā, Beļģijā, Horvātijā, Čehijā, Somijā, Lietuvā, Nīderlandē, Slovēnijā, Spānijā un 

Apvienotajā Karalistē ierobežošanas pasākumiem ir bijusi liela ietekme uz tādu NVO 

finansēšanu, kuras tieši strādā ar sociāli neaizsargātiem cilvēkiem vai sniedz 

pakalpojumus (piemēram, sieviešu, jauniešu un bezpajumtnieku patversmes). 

Respondenti no Austrijas, Dānijas, Somijas, Īrijas un Norvēģijas ir ziņojuši par papildu 

finansiālās palīdzības saņemšanu, savukārt respondenti no Polijas un Portugāles ir 

pieminējuši piekļuvi jaunajiem finansēšanas avotiem. Piemēram, Somijas Sociālo lietu un 

veselības ministrija pandēmijas laikā ir piedāvājusi papildu finansējumu NVO, lai mazinātu 

COVID-19 krīzes psihosociālo ietekmi, kā arī lai palīdzētu ar pārtiku. 

Otrkārt, daži aptaujas respondenti ir ziņojuši par izmaiņām un samazinājumiem viņu 

pakalpojumu sniegšanas veidā sakarā ar: brīvprātīgo aktivitātes samazināšanos 

(Apvienotā Karaliste, Spānija), mērķa iedzīvotāju un ģimeņu, kurām ir nepieciešami 

atbalsta pakalpojumi, izolāciju (Islande), klātienes pakalpojumu, programmu, apmācību, 

pasākumu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iekšējo aktivitāšu atcelšanu (Austrija, 

Čehija, Somija, Spānija, Nīderlande, Lielbritānija).  

Treškārt, pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir mainījušas savus darbības veidus – 

pandēmijas laikā ir notikusi darbinieku atlaišana, daudzi sociālie darbinieki ir inficējušies, 

darbinieki un brīvprātīgie ir saskārušies ar emocionālām traumām un motivācijas 

trūkumu, kā arī nespēju pabeigt un iesniegt nepieciešamos pārskatus ierobežojošu 

apstākļu un valdības iestāžu slēgšanas rezultātā (Spānija). Lietuvā un Spānijā lielākajai 

daļai NVO pandēmijas laikā netika nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Respondenti no šīm valstīm ir ziņojuši arī par pārtikas nepietiekamību šajā periodā. 

 

6.1. Labas prakses 

Visās ES dalībvalstīs tika īstenoti trīs galvenie pasākumu veidi, lai nodrošinātu aprūpes 

pakalpojumu nepārtrauktību COVID-19 krīzes laikā: 1) tiesību akti un politika atbalsta 

nodrošināšanai; 2) vietējo partnerattiecību attīstība pakalpojumu sniegšanai un                 

3) pakalpojumu pastiprinātā nodrošināšana visneaizsargātākajām personām.73 

                                                           
73 https://www.esn-eu.org/news/social-services-and-covid19-supporting-frontline 

https://www.esn-eu.org/news/social-services-and-covid19-supporting-frontline
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6.1.1. Eiropas līmeņa organizāciju ziņojumi 

COVID-19 pandēmijas laikā daudzas Eiropas valstis nolēma noteikt tos pakalpojumus un 

iedzīvotāju grupas, kurām ir jāpiešķir prioritāte attiecībā uz atbalsta saņemšanu. Saskaņā 

ar Starptautiskās Sociālo darbinieku federācijas Eiropas dalīborganizāciju publicēto 

informāciju, tika noteiktas šādas būtisko pakalpojumu kategorijas:74 

 kopienas sociālie pakalpojumi, kas nodrošina pārtiku un citas būtiskās preces; 

 sociālie pakalpojumi, kas nodrošina kādam dzīvesvietu (piemēram, nakts 

patversmes, ģimenes patversmes, dzīvojamie centri vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem); 

 atbalsts krīzes situācijā cilvēkiem, kas nav drošībā un ir apdraudēti (piemēram, 

patversme cietušajiem no vardarbības ģimenē), kā arī aprūpes un atbalsta 

nodrošināšana cilvēkiem viņu mājās. 

 

Daudzas Eiropas valstis pandēmijas laikā ir nolēmušas pasludināt sociālos pakalpojumus 

par “pakalpojumiem, kas ir būtiski dzīvības, veselības, sabiedrības drošības un sabiedrības 

pamatfunkciju saglabāšanai”. Dažās valstīs vietējā valdība atbalstīja būtiskus sociālos 

pakalpojumus, nodrošinot tiem individuālos aizsardzības līdzekļus un norādījumus par to 

drošu lietošanu. Bet tas nenotika visās valstīs, kā rezultātā nacionālā sociālo darbinieku 

apvienība ir sākusi kampaņu par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) nodrošināšanu. 

 

Piemēram, Nacionālā sociālo darbinieku asociācija Itālijā (AssNAS), Lielbritānijas Sociālo 

darbinieku asociācija (BASW), Polijas Sociālo darbinieku un sociālo dienestu darbinieku 

arodbiedrību federācija (PFZPSiPS) organizēja valsts mēroga kampaņas, aicinot valdību 

nodrošināt individuālos aizsardzības līdzekļus pirmās palīdzības sociālā darba veicējiem, 

sociālo pakalpojumu jomai un personālam. Tālāk ir sniegti daži labas prakses piemēri no 

EAPN nacionālajiem tīkliem, kas tika izstrādāti viņu valstīs. 

 

Piemēram, Īrijā COVID-19 pandēmijas laikā tika palielināts pabalstu apmērs 

bezdarbniekiem vai atvaļinātajiem cilvēkiem; ir notikušas plašākas informēšanas 

                                                                                                                                                                                     
 
74 https://www.ifsw.org/social-workers-response-to-covid-19-in-

europe/?fbclid=IwAR1qAUTpPmN0f8GeDRClhRfRFb7fMXJ5-VQyod_VZr90Z-fNUbAUZ9QC6d8 

https://www.ifsw.org/social-workers-response-to-covid-19-in-europe/?fbclid=IwAR1qAUTpPmN0f8GeDRClhRfRFb7fMXJ5-VQyod_VZr90Z-fNUbAUZ9QC6d8
https://www.ifsw.org/social-workers-response-to-covid-19-in-europe/?fbclid=IwAR1qAUTpPmN0f8GeDRClhRfRFb7fMXJ5-VQyod_VZr90Z-fNUbAUZ9QC6d8
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kampaņas par atbalstu cietušajiem no vardarbības ģimenē un bija pieejams daudz vairāk 

tiešsaistes atbalsta un informācijas plašākai sabiedrībai.  

 

Itālijā būtiskie sociālie pakalpojumi ir koncentrējušies uz nepārtrauktas mājas aprūpes 

nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un gados vecākiem cilvēkiem, kas ir saistīta ar 

tādām darbībām kā, piemēram, preču un pārtikas piegāde personām ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām. Pandēmijas laikā tika izveidotas ārkārtas programmas 

bezpajumtniekiem - centri, kas darbojas visu diennakti, kā arī nabadzības apkarošanas 

shēmas ar ārkārtas ienākumiem 6 miljardu eiro apmērā 10 miljoniem strādājošo. 

 

Spānijas valdība ir pasludinājusi sociālos pakalpojumus par "būtiskiem", kas nozīmēja to, 

ka šajā jomā strādājošajiem profesionāļiem ir jābūt piekļuvei individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem (IAL) un jāspēj pildīt savus pienākumus, piemēram, doties tur, kur ir aizdomas 

par vardarbību ģimenē, atbalstīt bērnus no audžuģimenēm vai sniegt atbalstu ģimenēm. 

Tas ir atvieglojis darbinieku izvietošanu tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami, ir 

nodrošinājis valsts iestāžu elastību, lai nepieciešamības gadījumā izveidotu garākas 

maiņas, vai pārkārtot darbību, lai reaģētu uz kādu ārkārtas situāciju.  

 

Valsts valdība ir ieviesusi pasākumus un ieteikumus (kas attiecas uz visiem reģioniem) 

attiecībā uz ārkārtas izmitināšanu, nošķirot vietējo un reģionālo pašvaldību pienākumus, 

mājas aprūpi un veco ļaužu pansionātus. Tika izveidots protokols, lai nodrošinātu 

veselības aprūpes pakalpojumus gados vecākiem cilvēkiem pēc izrakstīšanas no slimnīcas; 

katrā reģionā ēkas tika pielāgotas gados vecāku cilvēku izmitināšanai pēc viņu 

izrakstīšanas no slimnīcas, kur viņi ir bijuši ar COVID-19 vīrusu. 

 

Dānijā COVID-19 krīzes sākumā tika izveidotas ātrās reaģēšanas komandas cilvēku ar 

invaliditāti izmitināšanas dienestos, lai nodrošinātu nepieciešama personāla pieejamību. 

Līdz šim tas ir nodrošinājis atbilstošu darbinieku plūsmu. Pašvaldības ir izveidojušas darba 

piedāvājumu portālus, lai tajos meklētu papildu darbiniekus, kas aizstātu tos darbiniekus, 

kuri ir saslimuši, un brīvprātīgos, kā arī tika panākta vienošanās ar arodbiedrībām, lai 

valsts darbiniekus varētu pārvietot starp dažādiem sociālajiem dienestiem 

(pakalpojumiem). Dažas pašvaldības ir atvērušas apvienotu patversmes un veselības 
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aprūpes pakalpojumu bezpajumtniekiem, kuri, iespējams, ir inficējušies ar COVID-19 

vīrusu. 

 

Apvienotajā Karalistē padomēm Veselības un sociālās aprūpes departamentā (DHSC) bija 

jāiesniedz aprūpes pansionātu atbalsta plāns, kam būtu jāapstiprina viņu sniegtais 

atbalsts un to, ka tās katru dienu veic vietējā sociālās aprūpes tirgus pārskatīšanu.  

 

Pēc skaitļiem, kas liecina, ka pansionātos no COVID-19 mirst ļoti daudz cilvēku, 

Apvienotās Karalistes valdība ir paziņojusi par finansējuma piešķiršanu padomēm         

600 miljonu sterliņu mārciņu apmērā, lai uzlabotu infekcijas kontroli pansionātos, tādā 

veidā kopējiem COVID-19 pandēmijas valsts izdevumiem padomēm sasniedzot                

3,8 miljardus mārciņu. 

 

Skotijas valdība ir ieviesusi pasākumu kopumu, lai palīdzētu ģimenēm tikt galā ar 

pandēmijas negatīvo ekonomisko ietekmi. Tur tika izveidota ārkārtas finansēšanas pakete 

350 miljonu mārciņu apmērā, kas sevī ietver 45 miljonus sterliņu mārciņu, kas tika 

piešķirti Skotijas labklājības fondam, kurš paredz dotācijas cilvēkiem, kuri ir nonākuši 

krīzē, 70 miljonu mārciņu lielu pārtikas fondu, lai palīdzētu vietējām sociālajām 

aģentūrām novērst pārtikas nepietiekamību, un 50 miljonus mārciņu tieši padomēm, lai 

palīdzētu tām īstenot ārkārtas pasākumus.  

 

Izglītības sekretārs Gevins Viljamsons ir paziņojis par gandrīz 10 miljonu mārciņu 

piešķiršanu projektiem, kuru mērķis ir uzlabot sociāli neaizsargāto bērnu izglītības 

rezultātus un pasargāt viņus no kaitējuma. Tas sekoja ziņām, ka COVID-19 pandēmijas 

laikā ziņojumu par vardarbības gadījumiem ģimenē skaits ir palielinājies, un daži bērni 

ģimenē saskārās arī ar narkotiku un alkohola lietošanu vai tika pakļauti tiešsaistes 

kaitējuma riskam.  

 

Sociālie darbinieki tika izvietoti skolās, lai palīdzētu ātrāk atklāt vardarbības un nolaidības 

pazīmes, kā arī strādātu ar skolotājiem, lai atbalstītu riskam pakļautos bērnus. Tika 

piešķirti 6,5 miljoni sterliņu mārciņu, lai vairāk nekā 150 skolas iesaistītu projektā, kura 
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ietvaros skolās sociālie darbinieki sadarbosies ar mācībspēkiem, jo skolas ir otrs lielākais 

bērnu novirzīšanas avots uz sociālajiem dienestiem (18%).75 

 

Citi pasākumi, kas tika ieviesti daudzās dalībvalstīs, ietvēra tālaprūpes pastiprināšanu, 

biežāk sazvanoties ar cilvēkiem, kuri regulāri izmanto sociālos pakalpojumus, kā arī 

papildu uzraudzības pasākumu ieviešanu tiem, kuriem pastāv risks saskarties ar 

vardarbību ģimenē. Daudzās valstīs vietējās kopienas ir aktivizējušas ar mērķi nodrošināt 

pārtiku un atbalstu cilvēkiem vietējā līmenī.  

 

Daudzās pilsētās tika izveidoti speciālie centri, kuru darbinieki ir pieņēmuši tālruņa zvanus 

no vietējās kopienas iedzīvotājiem, kuri centās panākt, lai lielveikali piegādātu viņu 

tiešsaistes pirkumus. Padomes ir nodrošinājušas brīvprātīgos un padomes darbiniekus, lai 

pārliecinātos, ka pārtika un medikamenti nonāk pie tiem iedzīvotājiem, kuriem tie ir 

visvairāk nepieciešami.  

 

Vairākas dalībvalstu sociālo darbinieku asociācijas Eiropā, pamatojoties uz savas valdības 

publicēto regulu, ir izstrādājušas ētiskas vadlīnijas, lai atbalstītu prakses dažādās 

intervences vai pakalpojumu sniegšanas jomās. Sociālie darbinieki praktiski darbojas 

ārkārtas situācijās, un viņi var sastapties ar tādām izvēlēm un lēmumiem, kas atrodas 

ārpus parastām ētikas un prakses robežām (tostarp atbalsta un resursu normēšana, kā arī 

stingrāka prioritāšu noteikšana).  

 

Pieminētās vadlīnijas reaģē uz ļoti specifiskiem apstākļiem, kurus ir radījusi COVID-19 

pandēmija, kas traucē veselības, aprūpes, aizsardzības un atbalsta pakalpojumu 

nodrošināšanai.  

 

Daži konsekventu vadlīniju piemēri profesionālās prakses atbalstam ir šādi: Lielbritānijas 

Sociālo darbinieku asociācija (BASW) publicēja „Praktiskās vadlīnijas sociālajam darbam 

ar bērniem un ģimenēm COVID-19 pandēmijas laikā”76 un ar Apstiprināto garīgās 

                                                           
75 https://www.gov.uk/government/news/social-workers-to-work-with-teachers-in-schools 
 

76 BASW (2020), „Praktiskās vadlīnijas sociālajam darbam ar bērniem un ģimenēm COVID-19 

pandēmijas laikā”. Norādījumi profesionālās prakses atbalstam ar bērniem un ģimenēm. Pieejams 

vietnē: https://www.basw.co.uk/practice-guidance-children-and-families-social-work-during-

covid-19 

https://www.gov.uk/government/news/social-workers-to-work-with-teachers-in-schools
https://www.basw.co.uk/practice-guidance-children-and-families-social-work-during-covid-19
https://www.basw.co.uk/practice-guidance-children-and-families-social-work-during-covid-19
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veselības vadošo speciālistu tīkla un Vadošo sociālo darbinieku biroja atbalstu, sagatavoja 

un publicēja informāciju un atbalstu apstiprinātajiem garīgās veselības speciālistiem.77 

 

Polijas Sociālo darbinieku un sociālo dienestu darbinieku arodbiedrību federācija 

(PFZPSiPS) ir izveidojusi speciālu tīmekļa vietni78, kurā viņi atbild uz sociālo darbinieku 

visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Francijas Nacionālā sociālo darbinieku asociācija 

(ANAS) arī ir nodrošinājusi palīdzības dienestu valsts sociālajiem darbiniekiem.79  

 

Savukārt organizācija „AGE Platform Europe” ir apkopojusi labas prakses, kas attiecas uz 

tūlītēju krīzes reaģēšanu un vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesību nodrošināšanu, 

tostarp sociālo iekļaušanu.80 Turpmākās prakses, kas ir strukturētas pēc problemātiskām 

jomām, ir izskaidrotas arī EAPN tīkla vispārējā nostājā par vecāka gadagājuma cilvēku 

cilvēktiesībām un COVID-19.81 Tās sevī ietver valsts atbalstītas, NVO atbalstītas, kā arī 

pilnībā privātās solidaritātes un sociālās iekļaušanas prakses mājsēdes laikā. 

 

EAPN tīkla dalībnieki ir uzsvēruši šādus labas prakses aspektus/piemērus: 

 

 palīdzības tālrunis gados vecākiem cilvēkiem, kuri jūtas vientuļi vai kuriem trūkst 

aprūpes un palīdzības;  

 iniciatīvas, kas atvieglo izolētu vecāka gadagājuma cilvēku piekļuvi digitālajiem 

sakariem; 

                                                                                                                                                                                     
 
77 BASW (2020), Informācija un atbalsts BASW apstiprinātajiem garīgās veselības profesionāļu 

resursiem, valstij reaģējot uz COVID-19  pandēmiju. Pieejams vietnē: 

https://www.basw.co.uk/information-and-support-approved-mental-health-professionals 
 
78 http://federacja-socjalnych.pl/index.php/824-specjalny-serwis-federacji-dotyczacy-pomagania-w-

zagrozeniu-covid-19 
 
79 https://www.anas.fr/Solidarite-numerique_a1602.html 
 
80 https://www.age-platform.eu/age-news/covid-19-good-practices-and-initiatives 
 
81 AGE Platforma (2020), „COVID-19 un vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesību problēmas”, 

pieejams vietnē: www.age-

platform.eu/sites/default/files/Human%20rights%20concerns%20on%20implications%20of%20C

OVID%2019%20to%20older%20persons_Final_18May2020.pdf 

https://www.basw.co.uk/information-and-support-approved-mental-health-professionals
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/824-specjalny-serwis-federacji-dotyczacy-pomagania-w-zagrozeniu-covid-19
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/824-specjalny-serwis-federacji-dotyczacy-pomagania-w-zagrozeniu-covid-19
https://www.anas.fr/Solidarite-numerique_a1602.html
https://www.age-platform.eu/age-news/covid-19-good-practices-and-initiatives
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human%20rights%20concerns%20on%20implications%20of%20COVID%2019%20to%20older%20persons_Final_18May2020.pdf
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human%20rights%20concerns%20on%20implications%20of%20COVID%2019%20to%20older%20persons_Final_18May2020.pdf
http://www.age-platform.eu/sites/default/files/Human%20rights%20concerns%20on%20implications%20of%20COVID%2019%20to%20older%20persons_Final_18May2020.pdf
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 atbalsta dienesti, kuru darbinieki veic iepirkšanos vai citas nepieciešamās 

darbības, lai ar to palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem un / vai cilvēkiem, kas 

atrodas pašizolācijā; 

 prakses, lai veicinātu cilvēku fiziskās un garīgās aktivitātes mājsēdes laikā; 

 bezmaksas pārtikas piegāde vai valsts iestāžu aicinājumi brīvprātīgajiem piegādāt 

pārtiku mājsēdes laikā tiem, kuri paši nevar/negrib iepirkties.  

 

Attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēku sociālo iekļaušanu ilgtermiņa aprūpes iestādēs 

(pansionātos) vairākas ES dalībvalstis ir izdevušas vadlīnijas apmeklētāju vizīšu atļaušanai, 

tādējādi veicinot vizītes un iespēju robežās - vecāka gadagājuma cilvēku turpmāko sociālo 

iekļaušanu.82 

 

6.1.2. Nacionālo tīklu ziņojumi 

Lielākā daļa no uzsvērtajām labām praksēm ir saistīta ar pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju pakalpojumiem, kas nodrošina pārtiku, aizsargmaskas (IAL) un higiēnas 

komplektus visneaizsargātākajām personām (Austrija, Horvātija, Čehija, Ungārija, Lietuva, 

Portugāle, Serbija, Slovēnija, Spānija).  

 

Organizācija „EAPN Portugāle” ir uzsākusi SOS kampaņu, kas ir vērsta uz romu kopienām, 

kuras laikā 659 romu tautības ģimenēm tika ziedoti 659 higiēnas un aizsardzības 

komplekti (IAL).83 

 

Viesnīcu un tūrisma skola Porto pilsētā (Portugālē) kopā ar asociāciju „Saber 

Comprender” un projektu „Porta Solidária” pandēmijas laikā gatavoja siltas maltītes, un 

nodrošināja tās bezpajumtniekiem vai tiem iedzīvotājiem, kuri ir zaudējuši savus 

ienākumus vai kuru ienākumi šajā periodā ir strauji samazinājušies, ar ideju “Solidaritātes 

pakas. Paņemiet to, kas jums ir nepieciešams, un atstājiet tik, cik vēlaties”.  

 

Dažās valstīs (Austrija, Ungārija, Lietuva, Spānija) tika veicināta arī elektronisko ierīču 

(datoraprīkojuma) nodrošināšana bērniem, lai viņi varētu sekot līdzi tiešsaistes izglītībai. 

                                                           
82 Vēl viens piemērs tam ir Francija. Vairāk informācijas: https://www.ehpa.fr/pdf/Rapport-

Guedj.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Protocole_Guedj&utm_medium=email 
 

83 https://www.eapn.pt/campanha/38/campanha-sos-comunidades-ciganas-relancada-a-1-de-
maio 

https://www.ehpa.fr/pdf/Rapport-Guedj.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Protocole_Guedj&utm_medium=email
https://www.ehpa.fr/pdf/Rapport-Guedj.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Protocole_Guedj&utm_medium=email
https://www.eapn.pt/campanha/38/campanha-sos-comunidades-ciganas-relancada-a-1-de-maio
https://www.eapn.pt/campanha/38/campanha-sos-comunidades-ciganas-relancada-a-1-de-maio
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Respondenti no Slovēnijas ir ziņojuši par digitālās platformas OPIN.ME pozitīvo 

izmantošanu bērnu līdzdalības veicināšanai.84  

 

Vietējās varas iestādes sadarbojās ar vietējām NVO, lai risinātu dažas problēmas, ar 

kurām saskaras visneaizsargātākie iedzīvotāji, it īpaši bezpajumtnieki, kuri ir cietuši no 

dienas patversmju slēgšanas un nepietiekamas pieejas oficiālajai informācijai. Konkrēti, 

laba prakse ir bijusi arī tukšu māju, viesnīcu un citu telpu izmantošana bezpajumtnieku 

izmitināšanai pandēmijas laikā (Dānija, Vācija, Spānija). 

 

Savukārt Somijā nevalstiskā organizācija, kas strādā bezpajumtnieku VVA, pandēmijas 

laikā netika slēgta: grupas funkcijas bija pieejamas tiešsaistē, savukārt virtuālās kafejnīcas 

uzņēma individuālus klientus, lai palīdzētu viņiem izveidot un iesniegt pieteikumus. 

Somijas bijušo likumpārkāpēju atbalsta fonds tiešsaistē ir nodrošinājis psiholoģisko 

palīdzību cietumā ieslodzītajiem.  

 

Helsinku pilsēta ir izveidojusi informācijas grupu no pakalpojumu sniedzējiem 

bezpajumtniekiem, kas pulcējās trīs reizes nedēļā un pieņēma lēmumus, pamatojoties uz 

savām zināšanām. Valdības izveidotā “COVID-19 situāciju grupa” ir pastāvīgi vākusi 

informāciju (arī no NVO), lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu. 

 

Dažādas pilsoniskās sabiedrības pieredzes ir parādījušas, ko tieši brīvprātīgais darbs 

nozīmē sabiedrībai, it īpaši pievēršot uzmanību neoficiālo aprūpētāju veiktā darba 

nozīmei (Nīderlande, Portugāle, Spānija).  

 

Norvēģijā tika veikti informācijas izplatīšanas centieni (piemēram, dodoties no durvīm līdz 

durvīm), ko ir organizējušas imigrantu organizācijas. NVO pandēmijas laikā ir sniegušas 

jaunus pakalpojumus (piemēram, bezmaksas palīdzības tālrunis jautājumiem par sociālās 

aizsardzības sistēmu).  

 

Dažas pārtikas bankas ir ziņojušas par pārtikas krājumu palielināšanu (un piedāvātās 

pārtikas kvalitātes uzlabošanu), jo aizvien vairāk uzņēmumu saskata krīzes laikā paveiktā 

darba vērtību. 

                                                           
84 https://opin.me/en/ 

https://opin.me/en/
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Spānijas Sarkanais Krusts ir sācis īstenot ļoti vērienīgu palīdzības plānu mazāk aizsargātām 

personām („Cruz Roja responde contra el COVID-19”), kā arī “Speciālu pēcpārbaudes 

kampaņu”, tādā veidā pārraugot 400 000 iedzīvotāju vajadzības. Savukārt organizācija 

„Caritas Madrid” ir uzsākusi kampaņu „Labdarība nebeidzas arī pandēmijas laikā: kļūsti 

par atbalstošo kaimiņu”, kuras ietvaros tika vervēti brīvprātīgie palīdzības sniegšanai 

sociāli neaizsargātiem cilvēkiem un viņu pavadīšanai.85 

 

Apvienotajā Karalistē ir strauji pieaudzis vietējo savstarpējās palīdzības grupu skaits, kas 

pandēmijas laikā piegādāja pārtiku un citas nepieciešamās preces vai citā veidā palīdzēja 

vietējiem iedzīvotājiem, kuri atradās pašizolācijā, kā arī īstenoja pārtikas piegādi no 

pārtikas bankām.  

 

Serbijā COVID-19 pandēmijas laikā vairākas nevalstiskās organizācijas ir nosodījušas to 

faktu, ka valstī ir pasliktinājusies cilvēktiesību un pilsoņu tiesību ievērošana ārkārtējās 

situācijas laikā. Daudzas NVO turpināja sniegt atbalstu bēgļu nometnēm arī pandēmijas 

laikā.  

 

COVID-19 pandēmijas laikā Spānijā Sieviešu institūts ir sācis īstenot ārkārtas rīcības plānu 

pret ar dzimumu saistītu vardarbību, kura ietvaros tika piedāvāta iespēja informēt policiju 

par piedzīvoto vardarbību WhatsApp lietotnē, norādot arī precīzu ģeogrāfisko atrašanās 

vietu. Šajā plānā tika ietverta virkne pasākumu, kas palīdzētu novērst iespējamu ar 

dzimumu saistītas vardarbības pieaugumu pandēmijas laikā.86 (Sīkāku informāciju no 

dalībvalstu novērtējumiem skatīt šī dokumenta 2. pielikumā) 

                                                           
85 https://www2.cruzroja.es/-/lanzamos-el-plan-cruz-roja-responde-frente-al-covid-19 

 
86

 Spānijas Līdztiesības ministrija. Sieviešu un vienlīdzīgu iespēju institūts (2020), „Dzimumu 

līdztiesības perspektīva, kas ir būtiska reakcija uz COVID-19 pandēmiju”. Vairāk informācijas 

šeit: 

http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).p

df 

https://www2.cruzroja.es/-/lanzamos-el-plan-cruz-roja-responde-frente-al-covid-19
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
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7) AUTORITĀRAS TENDENCES UN CILVĒKU PAMATTIESĪBAS 

Pandēmijas laikā 40% pasaules cilvēku, kas dzīvoja demokrātiskajās valstīs, ir pauduši 

uzskatu, ka viņu valsts faktiski nav demokrātiska.87  

Daudzu valstu valdības ir izmantojušas COVID-19 krīzi, lai pastiprinātu savu politisko 

tvērienu, samazinot pārbaudes un izjaucot līdzsvaru, uzspiežot cenzūru un paplašinot 

valsts uzraudzību – un tas viss ir noticis tieši tajā laikā, kad pilsoniskās sabiedrības grupas 

nespēj pretoties šiem lēmumiem.  

Šādi pasākumi būtiski apdraud pilsonisko aktivitāti. Pastāv risks, ka pandēmija varētu 

nodrošināt valstu valdībām ērtus apstākļus, lai varas līdzsvaru vēl vairāk noliektu savā 

labā.88 

Pastāv reālais risks, ka autoritārie režīmi ļaunprātīgi izmantos COVID-19 krīzi, lai mazinātu 

demokrātiju, kā arī ierobežos indivīdu un NVO tiesības. EAPN tīkla aptaujā bija iekļauts 

konkrēts jautājums, lai uztvertu un novērtētu šo negatīvo tendenci, kas tika sadalīts trīs 

daļās:  

                                                           
87 Demokrātijas uztveres indekss (Democracy Perception Index), pasaulē lielākais ikgadējais 

pētījums par demokrātiju. Citēts Eiropas Parlamentā, „Īsumā par sabiedrības viedokļa 

monitoringu COVID-19 pandēmijas laikā”, 2020. gada 16. jūnijs, 4. lpp., pieejams vietnē: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-

heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-covid19-20200616.pdf 
 
88 Saskia Brechenmacher un Thomas Carothers, “Kā COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi 

pilsonisko sabiedrību visā pasaulē? Kāda ir pilsoniskās sabiedrības reakcija uz to?”, Oxfam Blogs, 

2020. gada 23. aprīlis, pieejams vietnē: http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-

society-worldwide-how-is-it-responding/ 

 

Saskaņā ar organizācijas „Amnesty International” pārstāvju teikto, “Daudzas Eiropas valstis 

pandēmijas laikā ir īstenojušas pasākumus, kas ierobežo cilvēktiesības (tostarp pārvietošanās un 

pulcēšanās brīvību), tiesības uz darbu, kā arī tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tika skartas arī 

atstumto iedzīvotāju (tostarp bēgļu un migrantu) tiesības.” Amnesty International (2020), 

„Eiropa krustcelēs. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt valsts iestādēm, reaģējot uz COVID-19 

pandēmiju”, 4. lpp., pieejams vietnē: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0120792020ENGLISH.PDF 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-covid19-20200616.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-covid19-20200616.pdf
http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-society-worldwide-how-is-it-responding/
http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-covid-affecting-civil-society-worldwide-how-is-it-responding/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0120792020ENGLISH.PDF
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 Vai Jūsu valsts valdība ir izmantojusi „kara analoģiju” savā politiskajā diskursā par 

COVID-19 krīzi?  

 Vai Jūsu valstī pastāv netipiskā, pastiprināta iedzīvotāju uzraudzība un datu 

kontrole COVID-19 pandēmijas laikā?  

 Vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu valstī pastāv paaugstināts autoritārisma risks un / vai 

iedzīvotāju reproduktīvo tiesību ierobežošanas vai citu regresīvu pasākumu risks? 

 

Preses konferencē 2020. gada 11. aprīlī Spānijas premjerministrs Sančess paziņoja: „Kad 

mēs uzvarēsim šo karu - un mēs to uzvarēsim, es esmu par to pārliecināts - mums būs 

nepieciešami visi nacionālie spēki, lai pārvarētu arī pēckara periodu.”  

 

COVID-19 pandēmijas pirmajos mēnešos vairāku ES dalībvalstu līderi bieži atkārtoja 

līdzīgas frāzes. Šāda dramatiska retorika varētu palīdzēt nopietni cīnīties pret pandēmiju 

un varētu uzsvērt to, kas iedzīvotājiem ir jāupurē. Bet tā var nozīmēt arī bīstamu 

pavērsienu, jo vīruss nav armija, un kara pieminēšana šajā sakarā varētu pārvērst 

veselības krīzi par drošības krīzi.  

 

Aptaujas respondenti no daudzām ES dalībvalstīm (Austrija, Francija, Grieķija, Ungārija, 

Itālija, Serbija, Slovēnija, Spānija, Lielbritānija) ir pieminējuši, ka viņu valsts valdība un / 

vai plašsaziņas līdzekļi savos ziņojumos ir izmantojuši kara analoģiju attiecībā uz       

COVID-19 pandēmiju - vai nu runājot par “vīrusa apkarošanu”, vai arī pieminot pagātnes 

militārās kaujas, kopīgu cīņu pret “iebrucējiem”, utt. Čehijas gadījumā šī līdzība tika 

izmantota, lai pamatotu valdības īstenotus ārkārtas situācijas pasākumus, kuri nozīmēja 

iedzīvotāju brīvības ierobežošanu.  

 

Arī Serbijā pandēmijas laikā retorika par karu valdībā ir bijusi ļoti izteikta. Simboliski ir tas, 

ka šajā valstī ārkārtējās situācijas sākumā mājsaimniecībām tika izdalīti valsts karogi, 

nevis izsniegtas aizsargmaskas un cimdi (IAL).  

 

Islandē kara analoģija netika izmantota, bet valdības pārstāvji ir bieži atkārtojuši frāzi 

“mēs visi kopā tiksim galā ar šo pandēmiju”. Tas varētu aizskārt cilvēkus, kas dzīvo 

nabadzībā, kuri vēroja to, kā valdība pandēmijas laikā piešķīra līdzekļus visu veidu 



137 
 

projektiem (kuros cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, nepiedalījās), turpretī šajā valstī netika 

pietiekami darīts, lai aizsargātu šos cilvēkus vai apmierinātu viņu vajadzības. 

 

Lielākajā daļā dalībvalstu tika ierobežota pulcēšanās un pārvietošanās brīvība, paziņojot 

par „ārkārtējo situāciju” vai ieviešot speciālus jaunus likumus, ar kuriem tika noteikts 

mājsēdes režīms un ierobežošanas pasākumi, kurus īstenot bieži vien palīdzēja militāru 

vai policijas spēku izmantošana.  

 

Par pastiprinātu pilsoniskās sabiedrības uzraudzību un kontroli (tostarp par naudas sodu, 

aizturēšanas vai ieslodzīšanas cietumā piemērošanu tiem, kas nepildīja noteikumus) ir 

ziņojuši respondenti no Beļģijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Slovēnijas un 

Spānijas. Respondenti no Īrijas ir ziņojuši, ka dažās situācijās policija izmantoja ārkārtas 

pilnvaras, lai negatīvi vērstos pret dažām sociālajām grupām.  

 

Polijā ir notikušas represijas attiecībā uz sociālajiem protestiem pret noteikto sociālās 

distancēšanās režīmu. Cilvēkiem, kas piedalījās šajos protestos, tika piespriesti lieli 

naudas sodi.  

 

Portugālē ārkārtējās situācijas laikā bija aizliegts streikot un - kā tas ir noteikts Dekrētā - 

“tika ierobežotas darba ņēmēju komisiju, arodbiedrību un darba devēju asociāciju 

tiesības piedalīties darba likumdošanas izstrādē, tiktāl, ciktāl šādu tiesību izmantošana 

varētu aizkavēt steidzamu likumdošanas pasākumu stāšanos spēkā šajā dekrētā 

paredzētajiem mērķiem, konsultāciju noteikumi un nosacījumi varētu tikt ierobežoti”. Šis 

lēmums ir ierobežojis darba ņēmēju tiesības un, iespējams, ir veicinājis ļaunprātīgas 

situācijas (vardarbību) darbavietās.  

 

Austrijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Islandē, Nīderlandē, Norvēģijā, Slovēnijā, Spānijā, 

Apvienotajā Karalistē (kā arī Latvijā) pandēmijas laikā pastāvēja lietojumprogrammas 

(kuras varēja brīvprātīgi lejupielādēt savā mobilajā tālrunī) iedzīvotāju uzraudzībai un 

izsekošanai saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību. 

 

Nacionālās un reģionālās vēlēšanas pandēmijas laikā tika atliktas daudzās valstīs, kā arī to 

reģionos vai pašvaldībās. Tas varētu atņemt valstu valdībām to leģitimitāti, vienlaikus 
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ļaujot valdībām izmantot šo kavēšanos, lai stiprinātu savu varu un lai rīkotu vēlēšanas 

tad, kad tām ir izdevīgi.  

 

Austrijā pašvaldību vēlēšanas, kurām vajadzēja notikt 2020. gada 15. martā, tika pārceltas 

uz 2020. gada 13. septembri. Savukārt Čehijā Senāta vēlēšanām vajadzēja notikt         

2020. gada martā vai aprīļa sākumā, un 2020. gada jūlijā vēlēšanu jaunais datums vēl 

nebija apstiprināts.  

 

Francijā pandēmijas laikā pašvaldību vēlēšanas, kā arī ārvalstu padomnieku un konsulāro 

delegātu vēlēšanas arī tika atliktas. Vācijā pašvaldību vēlēšanas tika pārnestas no        

2020. gada marta līdz (iespējams) novembrim.  

 

Itālijā tika apturēts 2020. gada marta referendums un pašvaldību vēlēšanas, un jaunie 

datumi 2020. gada jūlijā joprojām nebija zināmi. Savukārt Polijā prezidenta vēlēšanas 

netika pārceltas un notika - kā bija plānots - 2020. gada maijā. 

 

Serbijā parlamenta vēlēšanas tika pārceltas no 2020. gada aprīļa uz jūnija beigām. 

Slovākijā pašvaldību vēlēšanas, kurām bija jānotiek aprīlī, tika atliktas līdz oktobrim. 

Spānijā reģionālās vēlēšanas Basku zemē un Galīcijā, kurām bija jānotiek aprīlī, tika 

pārceltas uz 2020. gada 12. jūliju.  

 

Apvienotajā Karalistē pašvaldību vēlēšanas Anglijā tika pārceltas no 2020. gada 5. jūlija uz 

to pašu datumu 2021. gadā, savukārt pašvaldību papildvēlēšanas Skotijā (Kincorth / Nigg 

/ Cove un Craigentinny / Duddingston) tika atliktas uz nenoteiktu laiku.89  

 

Beļģijā un Spānijā populistiskās politiskās partijas politiskā spektra labajā pusē, kuras bieži 

vien tiek saistītas ar autoritārāku retoriku un centieniem, pandēmijas laikā asi kritizēja 

mājsēdes un ierobežošanas pasākumu pagarināšanu. 

 

                                                           
89 Starptautiskais vēlēšanu sistēmu fonds, „Vēlēšanas tika pārceltas COVID-19 pandēmijas dēļ” - 

2020. gada 17. jūnija dati, pieejami šeit: 

https://www.ifes.org/sites/default/files/elections_postponed_due_to_covid-19.pdf 

https://www.ifes.org/sites/default/files/elections_postponed_due_to_covid-19.pdf
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Lietuvā valdībai savā rīcībā bija tendence apiet Parlamentu. Mūsu aptaujas respondents 

no Ungārijas ir paudis sekojošo viedokli: „pandēmijas trīs mēnešu laikā Ungārija ir kļuvusi 

par pilnīgi nedemokrātisku valsti”. 

 

Serbijā demokrātija nebija ļoti attīstīta arī pirms COVID-19 pandēmijas, un pandēmijas 

laikā situācija aizvien pasliktinājās. Tikai daži plašsaziņas līdzekļi šajā valstī šobrīd nav 

valdošās partijas kontrolētas, savukārt visi plašsaziņas līdzekļi ar nacionālā līmeņa 

pārklājumu tiek stingri kontrolēti, notiek aizvien vairāk politisko sadursmju, un pilsoņu 

protestiem stājas pretī organizēti valdošās partijas atbalstītāji.  

 

Serbijas prezidents asi publiski uzbruka organizācijai „SeConS” (kas ir EAPN tīkla 

dalīborganizācija) par apsekojuma rezultātu publicēšanu, saskaņā ar kuru pandēmijas un 

ierobežošanas pasākumu piemērošanas laikā Serbijā darbu zaudēja 200 000 cilvēku.  

 

Slovēnijā pandēmijas laikā arī ir tikusi ierobežota preses brīvība, kā rezultātā žurnālisti 

nedrīkstēja apmeklēt valdības preses konferences.  

 

Ir paredzams, ka Apvienotajā Karalistē pašreizējā valdības populistiskā pieeja (kas ietvēra 

preses manipulācijas un parlamenta apiešanas elementus) vēl aizvien turpināsies un, 

iespējams, pat nostiprināsies tad, kad 2020. gada 31. decembrī Apvienotā Karaliste izies 

no Eiropas Savienības (Brexit).  

 

Apvienotās Karalistes valdība ir parādījusi, ka pašreizējās COVID-19 krīzes apstākļos tā ir 

spējīga noteikt ļoti striktus pārvietošanās brīvības ierobežojumus un likt valsts 

iedzīvotājiem tos pieņemt. 
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8) PRIEKŠLIKUMI UN IETEIKUMI NACIONĀLAJĀ UN ES LĪMENĪ 

8.1. Vai pandēmijas krīze varētu atvērt “vārtus” uz taisnīgāku pasauli, 

izmantojot jaunu sociālo un zaļo vienošanos? 

 

Slovēņu filozofs Slavojs Žižeks ir paudis uzskatu par pandēmijas izcelsmi, ka tā nav kaut 

kas tāds, kas “ir vienkārši noticis”, bet gan kapitālisma, mūsu dzīves veida un ražošanas 

veidu izraisīts notikums: “Varbūt, vissvarīgākais, ko mēs varam iemācīties no šībrīža 

COVID-19 pandēmijas ir: kad daba mums uzbrūk ar dažādiem vīrusiem, tā savā ziņā mums 

nosūta mūsu pašu vēstījumu. Šis vēstījums ir šāds: ko jūs man nodarījāt, to es tagad jums 

atgriežu.”90 „Cilvēcei klāsies ļoti grūti, ja, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju un klimata 

krīzi, mums neizdosies krasi mainīt esošās pārtikas sistēmas”, - tā pandēmijas laikā ir 

brīdinājusi ievērojamā dabaszinātniece Džeina Gudola.91 

Līdzīgi, arī kanādiešu aktīviste Naomi Kleina ir norādījusi, ka lielā kapitālisma spēki 

izmantos iedzīvotāju pašreizējo šoka stāvokli, lai padziļinātu savu dominējošo stāvokli. 

Tāpēc viņa iestājās par ekonomiskajiem stimuliem, kas ir vērsti pretējā virzienā, tostarp 

par “Jaunās zaļās vienošanās” aktivizēšanu par labu visai pasaulei un klimatam, kas 

veicinātu taisnīgākas sabiedrības izveidi un ilgtspējīgāku attiecību ar dabu iedibināšanu: 

“COVID-19 krīze - tāpat kā iepriekšējās krīzes - varētu darboties kā katalizators, kas sadala 

atbalsta līdzekļus sabiedrības bagātāko iedzīvotāju interesēs (tostarp arī to, kuri ir 

visvairāk atbildīgi par pasaules pašreizējo neaizsargātības stāvokli, vienlaikus vairumam 

strādājošo iedzīvotāju nepiedāvājot gandrīz nekādu atbalstu, tādā veidā iznīcinot ģimeņu 

                                                           
90 Slavoj Žižek, “Uzraudzīt un sodīt? Jā, lūdzu!”, Filozofiskais salons, 2020. gada 16. marts, 

pieejams šeit: http://thephilosophicalsalon.com/monitor-and-punish-yes-please/ 
 
91 Džeina Gudola (Jane Goodall): cilvēcei klāsies ļoti grūti, ja tā nespēs pielāgoties pēc COVID-19 

pandēmijas”, Laikraksts „The Guardian”, 2020. gada 3. jūnijs, pieejams šeit: 

https://www.theguardian.com/science/2020/jun/03/jane-goodall-humanity-is-finished-if-it-fails-

to-adapt-after-covid-19?fbclid=IwAR2BBuFW0icrRAcVYgdbYZXgRcXgwjcCQhAiLHMhFGXmJYzvp-

mAZy32QW0 

http://thephilosophicalsalon.com/monitor-and-punish-yes-please/
https://www.theguardian.com/science/2020/jun/03/jane-goodall-humanity-is-finished-if-it-fails-to-adapt-after-covid-19?fbclid=IwAR2BBuFW0icrRAcVYgdbYZXgRcXgwjcCQhAiLHMhFGXmJYzvp-mAZy32QW0
https://www.theguardian.com/science/2020/jun/03/jane-goodall-humanity-is-finished-if-it-fails-to-adapt-after-covid-19?fbclid=IwAR2BBuFW0icrRAcVYgdbYZXgRcXgwjcCQhAiLHMhFGXmJYzvp-mAZy32QW0
https://www.theguardian.com/science/2020/jun/03/jane-goodall-humanity-is-finished-if-it-fails-to-adapt-after-covid-19?fbclid=IwAR2BBuFW0icrRAcVYgdbYZXgRcXgwjcCQhAiLHMhFGXmJYzvp-mAZy32QW0
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nelielus uzkrājumus un aizverot mazos uzņēmumus. Taču daudzi iedzīvotāji jau šobrīd 

cīnās pret šādu lietu kārtību.”92 

Arī franču filozofs Bruno Latūrs ir brīdinājis sabiedrību, ka pašreizējo situāciju tik bīstamu 

padara izdevīgā iespēja, kas paveras tiem, kuri iepriekš ir izveidojuši šo sistēmu, kas 

arvien vairāk attālinās no mūsu planētas interesēm – sistēmu, kurai ir briesmīgās sekas 

sociālajā un vides jomā. Bet viņš ir norādījis arī uz to, ka arī mums šobrīd ir iespēja uzlabot 

šo situāciju.93 Arī citi ievērojami cilvēki ir norādījuši uz pandēmijas potenciālu izraisīt 

būtiskas izmaiņas iedzīvotāju attiecībās ar mūsu planētu un savā starpā.  

Piemēram, indiešu rakstniece Arundhati Roy savā sāpīgā hronikā par to, kā pašreizējā 

COVID-19 krīze negatīvi ietekmē tos iedzīvotājus, kuri jau iepriekš ir saskārušies ar 

daudzām grūtībām, kuri visvairāk cieš no kastu sistēmas pastāvēšanas Indijā un no 

sabiedrības iedalījuma klasēs, ir secinājusi, ka šī pandēmija darbojas kā sava veida portāls: 

“Mēs varam izvēlēties iziet šim portālam cauri, velkot sev līdzi mūsu aizspriedumus un 

naidu, mūsu skopumu, datu bankas un neproduktīvas idejas, kā arī „nedzīvas” upes un 

dūmu pilnas debesis aiz mums. Vai arī mēs varam iziet tam cauri viegli, ar nelielu bagāžu, 

ar gatavību iedomāties pavisam citādu pasauli un ar gatavību cīnīties par to.”94 

 

 

 

 

                                                           
92 Naomi Kleina, “Koronavīrusa pandēmijas laika kapitālisma apraksts un veidi, kā to uzveikt”, 

Laikraksts „The Intercept”, 2020. gada 16. marts, pieejams vietnē: 

https://theintercept.com/2020/03/16/coronavirus-capitalism/ 
 
93 Bruno Latour, “Iedomājieties šķēršļus, kas kavē ekonomikas atgriešanos pirmskrīzes ražošanas 

līmenī”, 2020. gada 30. marts, AOC, pieejams šeit: 

 https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-

production-davant-crise/ 

un intervija laikrakstam „The Guardian”, 2020. gada 6. jūnijs, pieejama šeit: 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/06/bruno-latour-coronavirus-gaia-hypothesis-

climate-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0-P-

GRkeIMBE6Df6rqTBRrAPEiwQ2QOise1d2cC1iFxfdqq5gd6eYrgts 
 
94 Arundhati Roy, „Pandēmija ir portāls”, 2020. gada 3. aprīlis, laikraksts „Financial Times”, 

pieejams vietnē: https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca 

https://theintercept.com/2020/03/16/coronavirus-capitalism/
https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/06/bruno-latour-coronavirus-gaia-hypothesis-climate-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0-P-GRkeIMBE6Df6rqTBRrAPEiwQ2QOise1d2cC1iFxfdqq5gd6eYrgts
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/06/bruno-latour-coronavirus-gaia-hypothesis-climate-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0-P-GRkeIMBE6Df6rqTBRrAPEiwQ2QOise1d2cC1iFxfdqq5gd6eYrgts
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/06/bruno-latour-coronavirus-gaia-hypothesis-climate-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0-P-GRkeIMBE6Df6rqTBRrAPEiwQ2QOise1d2cC1iFxfdqq5gd6eYrgts
https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca
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8.2. Ieteikumi nacionālajā līmenī 

 

Laikā, kad dalībvalstis sāk atvieglot COVID-19 pandēmijas laika ierobežošanas pasākumus, 

izskan arvien skaļāki aicinājumi neatgriezties pie iepriekšējās („normālās”) lietu kārtības.95 

Pandēmija ir atklājusi sistēmiskus trūkumus un uzsvērusi kraso nevienlīdzību mūsu 

globālajā neoliberālajā sistēmā.  

Lielākā daļa respondentu bija vienisprātis, ka COVID-19 krīze ir parādījusi dalībvalstu 

veselības sistēmu nepilnības, teritoriālo un sociālo nevienlīdzību, tāpēc viņi uzskata, ka 

šobrīd ir absolūti nepieviešams, lai valdības stiprinātu savu veselības aprūpes sistēmu un 

ieguldītu vairāk resursu universālos un pieejamos veselības aprūpes pakalpojumos. Tika 

norādīts arī uz pandēmijas pārvaldības pasākumu drošības nozīmi.  

Citu dalībvalstu starpā, arī Apvienotā Karaliste ir ierosinājusi palielināt individuālo 

aizsardzības līdzekļu (IAL) iegādi un izplatīšanu, kā arī tās efektīvu kontroli, lai ģimenēm ar 

skolēniem, viņu skolotājiem, citiem darbiniekiem (it īpaši darbiniekiem, kas strādā 

sabiedriskajās vietās) būtu drošāk strādāt un mācīties.  

Respondentu vidū ir vērojama arī liela vienprātība par nepieciešamību stiprināt esošos 

sociālos un aprūpes pakalpojumus, kā arī personalizētus aprūpes pakalpojumus, jo 

COVID-19 krīze ir parādījusi, ka tie nav pietiekami attīstīti.  

Slovēnija ir īpaši uzsvērusi, cik svarīgi ir izveidot labu, publisku ilgtermiņa aprūpes sistēmu 

valstī. Aptaujas respondentu galvenie priekšlikumi dalībvalstu valdībām ir vērsti uz sociāli 

neaizsargāto iedzīvotāju grupu (kuras ir negatīvi ietekmējusi COVID-19 pandēmija) 

aizsardzību, palielinot sociālās aizsardzības pabalstu izmaksāšanas ilgumu un apmērus, kā 

arī minimālo ienākumu pabalstus, īpaši paplašinot šos pasākumus – lai tie nebūtu tikai 

                                                           
95 „YouGov” sabiedriskās domas aptaujā 21 Eiropas valsts iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par 

viņu vēlmi atgriezties pie pirms COVID-19 pandēmijas pastāvošā gaisa piesārņojuma līmeņa, un 

izteikts vairākums respondentu nevēlējās atgriezties pie tā. 74% respondentu ir pauduši uzskatu, ka 

pilsētām būtu jāveic efektīvi pasākumi, lai pasargātu iedzīvotājus no gaisa piesārņojuma. Citēts 

Eiropas Parlamentā, „Sabiedrības viedokļa monitorings COVID-19 pandēmijas laikā”, 2020. gada 16. 

jūnijs, 4. lpp., pieejams šeit: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-

heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-covid19-20200616.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-covid19-20200616.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/covid19/en-public-opinion-in-the-time-of-covid19-20200616.pdf


143 
 

pagaidu pabalsti, kas tiek izmaksāti pandēmijas laikā – un tādā veidā iekļaujot visus 

iedzīvotājus. 

Kā ir pauduši respondenti no Dānijas, viņu priekšlikums būtu: uzturēt lielas finanšu 

palīdzības paketes, kas kompensētu par pandēmijas laikā zaudētajām algām, kā arī lielāku 

uzmanību pievērst finansiālajai palīdzībai tiem iedzīvotājiem, kas nav organizēti. Aizsargāt 

cilvēkus no nabadzības nozīmē veikt pasākumus, lai īstenotu tiesības, kas garantēs 

atbilstošus ienākumus (no pienācīga darba un / vai ienākumu atbalsta pabalstiem), visiem 

pieejamus mājokļus un parādu izmaksāšanas ētisku pārvaldību.  

Austrija ir ierosinājusi palielināt minimālo ienākumu pabalsta apmēru, kā arī atvieglot 

piekļuvi tā sauktajai “palīdzībai dzīvojošajiem sliktos dzīves apstākļos”, lai to padarītu 

piemērotāku un pieejamāku.  

Beļģijas respondenti ir ieteikuši palielināt visu minimālo ienākumu pabalstu apmēru, lai 

tas būtu virs ES nabadzības sliekšņa līmeņa, un lai COVID-19 krīzei nebūtu tik smaga 

ietekme uz cilvēkiem ar ierobežotiem ienākumiem.  

Nīderlande ir ierosinājusi palielināt minimālo ienākumu pabalstu apmēru par 5% un 

papildus 150 miljonus eiro gadā piešķirt vietējā līmeņa nabadzības politikai, kā arī sociālo 

mājokļu sistēmas stiprināšanai.  

Portugāles respondenti ir ieteikuši uzlabot minimālo ienākumu shēmas visiem 

iedzīvotājiem un sākt īstenot valsts stratēģiju nabadzības un sociālās atstumtības 

apkarošanai. Čehijā tika ieteikts pastāvīgi pārskatīt nacionālo pabalstu sistēmu, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem pienācīgu dzīves līmeni, koncentrējoties uz COVID-19 

pandēmijas seku mazināšanu.  

Somija ir ierosinājusi īstenot pasākumus, lai nodrošinātu visneaizsargātākajām iedzīvotāju 

grupām atbilstošu iztiku, kā arī atbalstītu trūcīgas ģimenes. Lai risinātu svarīgo problēmu 

attiecībā uz augstām mājokļa izmaksām, arī Francija ir ieteikusi palielināt ne tikai 

minimālo ienākumu pabalstu apmēru, bet arī individuālā mājokļa pabalsta (Aide 

Personnalisée au Logement) apmēru.  
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Norvēģijas respondenti ir ieteikuši novērst trūkumus valsts labklājības sistēmā, lai   

COVID-19 krīzes laikā un pēc tās iekļautu visus iedzīvotājus, kuri netiek pietiekami ietverti 

pašreizējās shēmās. Tika ierosināts ieviest pagaidu vispārējo pamatienākumu pabalstu 

(līdz Darba un labklājības administrācija atradīs risinājumu, kā ātrāk izmaksāt 

bezdarbnieka pabalstus). 

Polija ir aicinājusi uzlabot pašreizējos pretkrīzes pasākumus, padarot ārkārtas pabalstu 

pieejamāku visiem krīzes skartajiem darbiniekiem un noteikt bezdarbnieka pabalsta 

līmeni vismaz 50% apmērā no minimālās algas.  

Īslande ir koncentrējusies uz mājokļu jomu, norādot uz nepieciešamību vairāk aizsargāt 

krīzes laikā visneaizsargātākos īrniekus un tos, kuriem ir grūti izmaksāt hipotēku par savu 

mājokli.  

Respondenti no Īrijas ir pieprasījuši, lai viņu valdība izvairītos no taupības pasākumu 

ieviešanas un nodrošinātu, ka visiem politikas pasākumiem, kas ir vērsti uz krīzes 

ekonomiskās ietekmes novēršanu, tiktu veikts pārredzams un efektīvs novērtējums 

attiecībā uz to ietekmi uz nabadzību un līdztiesību valstī.  

Ungārijā ir izskanējis sekojošais priekšlikums: izveidot daudznozaru pandēmijas 

apkarošanas plānus, nodrošināt papildu ātro finansiālo palīdzību nabadzīgākajiem 

iedzīvotājiem, kā arī veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos debatēs par stratēģijas 

nākamajiem soļiem. Arī Vācija ir piekritusi nodrošināt lielāku finansiālu atbalstu trūcīgām 

ģimenēm. 

Lietuvā tika ieteikts ievērojamu daļu no COVID-19 pandēmijas seku mazināšanas 

finansējuma pārskaitīt iedzīvotājiem tiešā veidā, izmantojot sociālās drošības 

mehānismus. Lietuva ir arī aicinājusi nekavējoties pacelt valsts atbalstīto ienākumu 

pabalstu līmeni līdz minimālo patēriņa vajadzību līmenim un nodrošināt atbilstošu 

minimālo ienākumu pabalstu, vienlaikus paplašinot sociālās apdrošināšanas pabalstu 

pārklājumu.  

Spānija ir pieprasījusi īstenot apstiprināto nabadzības apkarošanas stratēģiju un jauno, 

iekļaujošāko minimālo ienākumu shēmu (Ingreso Mínimo Vital). Lai risinātu sociālās 

atstumtības problēmu, vēl tika ierosināts legalizēt migrantus bez dokumentiem.  
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Daudzas dalībvalstis ir pieminējušas nepieciešamību noteikt par prioritāti bērnu un 

jauniešu labklājību, piešķirot resursus bērnu aizsardzībai, garīgajai veselībai un veselības 

aprūpes pakalpojumu atbalstam. Vairāki respondenti ir ierosinājuši arī uzlabot piekļuvi 

vispārējai izglītībai un ieguldīt līdzekļus digitālajā integrācijā.  

Ilgtermiņā pieminētie ieteikumi atbilst sociālajām un ekoloģiskajām pārmaiņām – tie ļaus 

panākt labāku resursu pārdali, izmantojot lielāku nodokļu iekasēšanu un progresīvākās 

nodokļu sistēmas, lai labāk finansētu vispārēju sociālo aizsardzību un sociālos 

pakalpojumus neaizsargātiem cilvēkiem un nabadzībā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.  

Eiropas sociālo tiesību pīlārs un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi šobrīd tiek pasniegti kā 

galvenie instrumenti, kas ļaus nodrošināt līdzsvarotu un integrētu pieeju sociālajai, 

ekonomiskajai un vides politikai. 

 

8.3. Ieteikumi ES līmenī 

 

2020. gada 13. martā Eiropas Komisija paziņoja par savu tūlītēju reakciju, lai mazinātu 

COVID-19 pandēmijas sociāli-ekonomisko ietekmi (kas pamatojas uz Eiropas koordinētu 

reakciju).96 Tā atbalstīja ES dalībvalstu atbalsta noteikumu izmantošanu, lai ļautu 

dalībvalstīm ātri un efektīvi rīkoties, atbalstot savus iedzīvotājus un uzņēmumus (it īpaši 

MVU, kuri pandēmijas dēļ ir saskārušies ar ekonomiskām grūtībām). 

 

2020. gada 16. martā Eirogrupa (Eirozonas valstu finanšu ministri), kura šobrīd tiek 

attiecināta uz visām ES dalībvalstīm, paziņoja par vienošanos par vispārējo ekonomisko 

reakciju uz COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu.97 Tas ietvēra pagaidu fiskālo pasākumu 

izslēgšanu, kas veikti, reaģējot uz COVID-19 krīzi, novērtējot atbilstību fiskālajiem 

principiem un visās dalībvalstīs pilnībā izmantojot Stabilitātes un izaugsmes pakta 

vispārējās pielāgojamības klauzulu. 

 

                                                           
96 Eiropas Komisija, “Koordinēta ekonomikas reakcija uz COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu”, 

2020. gada 13. marts. 
 
97 Eirogrupa, “Paziņojums par ekonomikas politikas reakciju uz COVID-19 pandēmiju”, 2020. gada 

16. marts. 
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18. martā Eiropas Komisija sāka īstenot speciālu investīciju iniciatīvu, reaģējot uz 

koronavīrusu, kuras mērķis ir bijis mobilizēt kohēzijas politiku, lai reaģētu uz strauji 

pieaugošajām vajadzībām COVID-19 vīrusam visvairāk pakļautajās nozarēs (piemēram, 

veselības aprūpē, MVU un darba tirgū), un lai palīdzētu visvairāk skartajām dalībvalstu 

teritorijām.  

 

Tajā pašā dienā Eiropas Centrālā banka paziņoja par savas pandēmijas laika ārkārtas 

iepirkumu programmas īstenošanas uzsākšanu.98 27. maijā sāka īstenot jauno ES 

atveseļošanas plānu, “lai aizsargātu cilvēku dzīvības un iztikas līdzekļus, uzlabotu vienoto 

tirgu, kā arī veicinātu ilgstošu un veiksmīgu atveseļošanos”, ar palielinātu ilgtermiņa 

budžetu un jaunu atveseļošanas instrumentu 750 miljardu eiro apmērā.99
 EAPN tīkla 

dalībnieki atzinīgi vērtē šo jauno un pastiprināto apņemšanos. 

 

Šajā pētījumā analizētā pieredze ir uzsvērusi pozitīvi vērtējamus politikas pasākumus, kā 

arī strukturālo nevienlīdzību un cilvēktiesību pārkāpumus, ko ir saasinājusi COVID-19 

pandēmijas ietekme un kas šobrīd ir steidzami jārisina. 

 

EAPN tīkla dalībnieki pieprasa, lai ES, tās dalībvalstu, kā arī citu Eiropas valstu (EBTA un 

kandidātvalstis) līmenī tiktu veikti steidzami un saskaņoti pasākumi, lai pienācīgi 

aizsargātu un atbalstītu nabadzīgās, slimās un neaizsargātās iedzīvotāju grupas. 

 

Īstermiņa ieteikumi 

 

2020. gada 17. martā EAPN tīkls nosūtīja EPSCO padomei adresētu paziņojumu100, 

savukārt 24. martā - atklātu vēstuli Eiropadomei101, kurā tika uzsvērtas šādas galvenās 

īstermiņa prioritātes: 

 

                                                           
98 ECB, “ECB paziņo par 750 miljardu eiro lielu pandēmijas laika ārkārtas iepirkumu programmu 

(PEPP)”, 2020. gada 18. marts. 
 
99 Eiropas atveseļošanas plāns: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-

response/recovery-plan-europe_en 
 
100 www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf 
 
101 https://www.eapn.eu/eapn-calls-for-european-leaders-to-clearly-focus-on-protecting-the-
most-vulnerable-from-the-impacts-of-covid19-letter-for-european-council-26-march-2020/ 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
http://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf
https://www.eapn.eu/eapn-calls-for-european-leaders-to-clearly-focus-on-protecting-the-most-vulnerable-from-the-impacts-of-covid19-letter-for-european-council-26-march-2020/
https://www.eapn.eu/eapn-calls-for-european-leaders-to-clearly-focus-on-protecting-the-most-vulnerable-from-the-impacts-of-covid19-letter-for-european-council-26-march-2020/
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1) Steidzama un koordinēta rīcība veselības aprūpes jomā, koncentrējoties uz 

visneaizsargātāko iedzīvotāju aizsardzību.  

 

Valsts iestādēm vajadzētu veikt tūlītējas, īpaši mērķtiecīgas darbības fiziskās un 

garīgās veselības jomā, kā arī pārtikas nodrošināšanas, mājokļu un izmitināšanas 

jomā un ir jānodrošina tīra ūdens, higiēnas līdzekļu un informācijas pieejamība, kā 

arī bezmaksas piekļuve veselības pārbaudēm un ārstēšanai tiem pacientiem, kurus 

ir skāris COVID-19 vīruss, lai nodrošinātu nelabvēlīgā situācijā esošu kopienu un 

neaizsargātu sociālekonomisko grupu aizsardzību COVID-19 pandēmijas laikā. 

 

2) Steidzama rīcība, lai aizsargātu darba ņēmējus un nodrošinātu visiem atbilstošus 

ienākumus, tostarp finansiālais atbalsts, kas ļautu cilvēkiem saglabāt savu darbu, ar 

garantētiem ienākumiem un paaugstinātu minimālo ienākumu atbalsta pabalstu, lai 

segtu papildu izmaksas, kā arī garantētais ienākumu atbalsta pabalsts 

pašnodarbinātām personām vai netipisku darbu veicējiem, kuri COVID-19 krīzes dēļ 

ir zaudējuši ienākumus. 

 

3) Steidzama rīcība, lai aizsargātu nabadzības riskam pakļautos iedzīvotājus, tostarp 

izlikšanas no mājokļa (īres maksas vai hipotēkas maksājumu nemaksāšanas dēļ) 

apturēšana pandēmijas laikā, kā arī atbalsts rēķinu par enerģiju apmaksai un 

nepārtraukta bezmaksas ēdināšanas nodrošināšana skolās tiem, kuriem tā ir 

nepieciešama. 

 

4) Pasākumi, lai mazinātu ierobežošanas pasākumu sociālo ietekmi uz iedzīvotāju 

sociālo izolāciju un vientulību, tostarp steidzams atbalsts sociālās jomas NVO, kas 

sniedz aprūpes un atbalsta pakalpojumus, kā arī valsts mēroga palīdzības tālruņu 

izveidošana iedzīvotāju sociālajam un psiholoģiskajam atbalstam, lai novērstu 

karantīnas apstākļos paaugstinātu risku attiecībā uz vardarbību ģimenē (it īpaši pret 

sievietēm). 

 

Visām ES dalībvalstīm būtu jāparedz un jāpiešķir speciālie līdzekļi (gan Eiropas 

Savienības, gan tās dalībvalstu līmenī) sieviešu un meiteņu (no sociāli 

neaizsargātām un atstumtām iedzīvotāju grupām) vajadzībām, ņemot vērā viņu 



148 
 

konkrētās vajadzības. Ir īpaši svarīgi piešķirt līdzekļus ar dzimumu saistītās 

vardarbības apkarošanai un lai novērstu dažādus nevienlīdzības un diskriminācijas 

veidus, kas ir novērojami sakarā ar piekļuvi veselības aprūpei, nodarbinātībai, 

izglītībai un mājoklim, un kas COVID-19 pandēmijas laikā varētu pastiprināties. 

 

Vidēja termiņa (starpposma) ieteikumi 

 

EAPN tīkla dalībnieki ir uzrakstījuši vēstuli ES komisāram Nikolā Šmitam102, lūdzot viņu 

pašam uzņemties vadību un pēc iespējas ātrāk ierosināt īstenot Pamatdirektīvu par 

minimālajiem ienākumiem, kā arī nodrošināt, lai minimālie ienākumi tiktu iekļauti Eiropas 

Komisijas darba programmā. EAPN tīkla vidēja termiņa (starpposma) priekšlikumi ir 

sekojoši:103 

 

1) nodrošināt nabadzības un sociālās ietekmes novērtējumu; 

 

2) pastiprināt un uzlabot sabiedrības veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu 

kvalitāti; 

 

3) noteikt par prioritāti pietiekamu minimālo ienākumu un sociālās aizsardzības 

nodrošināšanu; 

 

4) aizsargāt nodarbinātību, novērst nestabilu darbu un pārvērtēt pirmās (tiešās) 

palīdzības jomas darbu; 

 

5) nodrošināt, lai valsts taupības pasākumiem nebūtu negatīva ietekme uz 

nabadzīgām un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām.104 

 

                                                           
102 https://www.eapn.eu/letter-to-eu-commissioner-nicolas-schmit/ 
 
103 EAPN Eiropa (2020), “Sociālo tiesību un nabadzības samazināšanas izvirzīšana ES līmeņa 

reakcijas uz COVID-19 centrā”. Pieejams vietnē: https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-

poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/ 
 
104 EAPN Eiropa (2020. gada aprīlis) “2020. gada valstu ziņojumu novērtējums: Sociālo tiesību un 

nabadzības samazināšanas izvirzīšana ES līmeņa reakcijas uz COVID-19 centrā”. Pieejams vietnē: 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/05/EAPN-EAPN-Assessment-of-2020-Country-

Reports-with-alternative-CSRs-4405.pdf 

https://www.eapn.eu/letter-to-eu-commissioner-nicolas-schmit/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/05/EAPN-EAPN-Assessment-of-2020-Country-Reports-with-alternative-CSRs-4405.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/05/EAPN-EAPN-Assessment-of-2020-Country-Reports-with-alternative-CSRs-4405.pdf
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Vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvā EAPN tīkla dalībnieki aicina veikt prioritārus 

ieguldījumus universālos sabiedrības veselības pakalpojumos, kas ir bezmaksas vai par 

pieņemamu cenu. Veidojot valsts politiku attiecībā uz veselības sistēmām ir ne tikai 

jāņem vērā sociālie noteicošie faktori, kas ietekmē iedzīvotāju veselību, labklājību un 

nevienlīdzību veselības jomā, valsts politika arī ir jāveido tā, lai šo faktoru ietekmi efektīvi 

mazinātu. 

 

Valsts ieguldījumiem mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu veselības aizsardzībā ir jābūt 

galvenajai politiskajai prioritātei, ieskaitot finansējumu, kas tiek piešķirts konkrēti 

veselības (fiziskās un garīgās) profilaksei un aizsardzībai, ko atbalsta kopīga plaša 

vienošanās un apņemšanās samazināt nevienlīdzību veselības jomā.  

 

Dalībvalstu varas iestādēm būtu jāatzīst un jānovērš COVID-19 krīzes ietekme uz 

atstumtajām un neaizsargātajām iedzīvotāju grupām un jānodrošina, lai “visaptveroša 

veselības un labklājības koncepcija, kas sevī iekļauj brīvību no rasisma un ksenofobijas” 

būtu tas, kas vada dalībvalstu rīcību, kuras mērķis ir pārvarēt sabiedrības veselības krīzi 

un novērst tās sociāli ekonomiskās sekas. 

 

Ilgtermiņa ieteikumi 

 

Visbeidzot, EAPN tīkla dalībnieki ir snieguši arī šādus ilgtermiņa ieteikumus attiecībā uz ES 

līmeņa rīcību sociālās un videi draudzīgas (zaļās) atveseļošanas jomā: 

 

1) Pieņemt visaptverošu ES līmeņa sociālo un ilgtspējīgo stratēģiju (AGENDA 2030), 

kas ir balstīta uz sociālās attīstības mērķiem un Eiropas sociālo tiesību pīlāru 

sociālās un videi draudzīgas (zaļās) atveseļošanas nolūkos, kas nabadzības 

izskaušanu padara par priekšnoteikumu, kā arī nodrošina, ka nabadzīgie 

iedzīvotāji no tās gūst labumu un “nemaksā” par šādu pāreju.105 

 

2) Vienoties par integrētu ES nabadzības apkarošanas stratēģiju kā par galveno mērķi 

un pamatu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra rīcības plānam 2020. gadā, kas pastiprina 

integrētu atbalstu sociālajām tiesībām. Tam vajadzētu garantēt pietiekamus 

                                                           
105 EAPN tīkls. Brošūra “2020. - 2030. gada programmas īstenošana cilvēku un planētas labā: 

EAPN tīkla priekšlikumi attiecībā uz Eiropas stratēģiju 2020. - 2030. gadam” (2019. gads) 
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ienākumus (nodrošinot kvalitatīvas darbavietas, atbilstošu sociālo aizsardzību un 

minimālos ienākumus) un būtiskākus sabiedriskus un universālus pakalpojumus (it 

īpaši veselības / sociālās aprūpes, mājokļu un izglītības jomā), kā arī vērienīgu 

nabadzības mazināšanas mērķi (samazināt nabadzības līmeni par 50%) un galējas 

nabadzības izskaušanu.106  

 

Ir nepieciešams noteikt konkrētus mērķus un stratēģijas galvenajām riska grupām, 

piemēram, Bērnu garantiju, kas ir balstīta uz trīs pīlāru pieeju “Ieguldījumi 

bērnos”, kā arī izstrādāt nacionālās stratēģijas bezpajumtniecības un mājokļu 

zaudēšanas problēmas novēršanai, balstoties uz pieeju “Mājoklis ir pirmajā vietā 

(mājokļa nodrošināšana ir prioritāte)”. 

 

3) Veikt visaptverošu novērtējumu par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz nabadzību 

un vienlīdzību Eiropas Savienībā un par galvenajām tās ietekmētajām iedzīvotāju 

grupām. Izstrādāt skaidrus norādījumus ES dalībvalstīm, lai īstenotu pārredzamu 

un efektīvu novērtējumu ar mērķi mazināt nabadzību un dzimumu nevienlīdzību, 

kā arī garantēt vienlīdzību nacionālajā līmenī, samazinot katrā dalībvalstī 

pastāvošās atšķirības iedzīvotāju attīstības un labklājības jomā. 

 

4) Izveidot “stingru un līdzsvarotu” koordināciju Eiropas pusgada ietvaros, tādā veidā 

garantējot to, ka ES dalībvalstis izpilda savus pienākumus attiecībā uz nabadzības 

un nevienlīdzības samazināšanu, kā arī nodrošina sociālās tiesības un sociālo 

kohēziju un garantē vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem, pamatojoties uz 

vērienīgās stratēģijas 2020. - 2030. gadam (“AGENDA 2030”) pārskatītajiem 

sociāliem un ilgtspējīgiem mērķiem. 

 

5) Panākt progresu obligāto tiesību jomā: pieņemt Eiropas pamatdirektīvu par 

pietiekamu minimālo ienākumu kā daļu no Eiropas līmeņa apņemšanās garantēt 

pienācīgus ienākumus107, novērst mājsaimniecību nabadzību un sociālo 

                                                           
106 EAPN tīkla ieguldījums apspriedē par Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu (2020. gada 

jūnijs). 
 
107 EAPN tīkls. “Nostājas dokuments par pietiekamiem ienākumiem (minimālo ienākumu, 

minimālajām algām / iztikas minimumu)”, 2020. gada maijs. Pieejams vietnē: 
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neaizsargātību, kā arī atbalstīt ES līmeņa sistēmu attiecībā uz minimālajām algām / 

iztikas minimumu. Ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju un ES fondu palīdzību 

izveidot atbilstības uzraudzības mehānismus. 

 

6) Pārliecināties par to, ka ES atveseļošanas plāns nāk par labu nabadzīgajiem un 

neaizsargātajiem iedzīvotājiem, ieguldot 30% no ESF+ sociālajā iekļaušanā, 

dzimumu līdztiesībā un cīņā pret diskrimināciju. Par investīciju prioritātēm 

vajadzētu uzskatīt arī sociālos mājokļus un pieejamus mājokļus par pieņemamu 

cenu, universālus sabiedrības veselības / aprūpes pakalpojumus par pieņemamu 

cenu un personalizētus sociālos pakalpojumus, kas ir vērsti uz galvenajām riska 

grupām. 

 

7) Nodrošināt cilvēku, kuri dzīvo nabadzībā, un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

jēgpilnu līdzdalību. Atzīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas par sociālajiem 

partneriem ES līmenī, atbalstot cilvēku, kuri paši saskaras ar nabadzību un sociālo 

atstumtību, tiešo līdzdalību.  

 

Veikt izmaiņas Nodarbinātības pamatnostādnēs un nodrošināt šo cilvēku 

iekļaušanu (uzskatot viņus par pilntiesīgiem dalībniekiem), uz vienlīdzīgiem 

noteikumiem ar citām ieinteresētajām personām, tostarp piedāvājot viņiem 

obligātas vadlīnijas un konkrētus resursus, lai palielinātu viņu kapacitāti un 

uzlabotu viņu iesaistīšanās efektivitāti. 

 

8) Izbeigt taupības pasākumus Eiropā un sākt veidot makroekonomisko sistēmu, 

kuras prioritāte ir cīņa pret nabadzību un nevienlīdzību; ieguldīt iedzīvotāju 

labklājībā un dabiskās vides, kas mūs atbalsta, saglabāšanā un aizsardzībā. Uzlikt 

tādus nodokļus, kas bagātākajiem uzņēmumiem un privātpersonām palīdzētu segt 

glābšanas un atveseļošanas pasākumu kopuma izmaksas. 

  

                                                                                                                                                                                     
https://www.eapn.eu/eapn-position-paper-on-adequate-income/ 

https://www.eapn.eu/eapn-position-paper-on-adequate-income/
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ŠĪ DOKUMENTA STATUSS 

Šo EAPN tīkla ziņojumu ir izstrādājusi ES Stratēģiskās iekļaušanas grupa, 

konsultējoties ar EAPN izpildkomiteju (EXCO) un cilvēku, kas dzīvo nabadzībā (PeP) 

koordinatoriem. Ziņojumu sagatavoja Graciela Malgesini, sociālās iekļaušanas 

eksperte, kas strādā “EAPN Spānija” tīklā, un EAPN ES Stratēģiskās iekļaušanas grupas 

(EUISG) līdzpriekšsēdētāja. Par šī dokumenta darba uzdevumiem vienošanās tika 

panākta 2020. gada aprīļa sākumā. Pēc tam notika EAPN izpildkomitejas diskusija un 

EAPN ES Stratēģiskās iekļaušanas grupas dalībnieku viedokļu apmaiņa par tematu 

“COVID-19 pandēmija un politiskās reakcijas uz to: kāda ir tā ietekme uz nabadzību 

un sociālo atstumtību?”, kas notika 2020. gada 23. aprīlī, lai analizētu COVID-19 

pandēmijas ietekmi uz neaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī lai novērtētu ES 

dalībvalstu īstenotus politikas pasākumus un analizētu politikas ieteikumus 

dalībvalstu un ES līmenī. 

 

2020. gada 4. maijā EAPN tīkla ietvaros tika izplatīta anketa ar 26 jautājumiem, kuras 

mērķis bija apkopot galvenos datus un informāciju no katras dalībvalsts (līdz             

25. maijam). Uz anketas jautājumiem atbildēja respondenti no 25 dalībvalstu 

nacionālajiem tīkliem. Tika veiktas arī īsas intervijas ar cilvēkiem, kuri dzīvo 

nabadzībā, lai uzzinātu par viņu situāciju COVID-19 pandēmijas laikā, kā arī viņu 

perspektīvu un priekšlikumiem. Tika iegūtas 27 nabadzībā dzīvojošo cilvēku liecības 

no 23 dalībvalstīm. Vēl viena īpaša anketa bija paredzēta EAPN Eiropa 

dalīborganizācijām, un to ir aizpildījušas trīs dalīborganizācijas: Starptautiskā sociālo 

darbinieku federācija, SMES – Eiropas garīgās veselības veicināšanas un sociālās 

atstumtības novēršanas organizācija un Eiropas AGE (vecuma) platforma. 2020. gada 

15. jūnijā tīkla dalībniekiem nosūtīja šī ziņojuma projektu. Tad ziņojuma projekts tika 

papildināts ar tīkla dalībnieku pienesumu (komentāriem) un ziņojuma izstrāde tika 

pabeigta 2020. gada 29. jūnijā. 
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