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KOPSAVILKUMS
Šis pētījums turpina darbu, ko veicām pagājušajā gadā „Palīdzēt un atbalstīt: Latvijas
tēvi ģimenes dzīvē” (Sedlenieks un Rolle 2016). Balstoties uz tajā gūtajām atziņām,
šoreiz uzmanība pievērsta situācijai, kad lēmumi par vecāku iesaistīšanos un piedalīšanos bērnu audzināšanā kļūst neizbēgami, proti, šķiršanās procesam. Arvien
vairāk šķirto tēvu vēlas ieņemt stabilu lomu bērnu dzīvē arī pēc šķiršanās, tomēr, kā
rāda šis pētījums, to bremzē nozīmīgi strukturālie un kultūras šķēršļi.
2016. gada pētījumā demonstrējām, ka sabiedrībā dominējošā kognitīvā shēma
tēviem ierāda palīgu lomu attiecībā uz ģimenes dzīvi. Stabilā noklusējuma vienība ir
māte ar bērniem, kamēr tēvi/vīrieši ir relatīvi mainīgi ģimenes locekļi un ir mazāk piesaistīti bērnu audzināšanai. Šis fundamentālais uzskats īpaši spilgti izpaužas šķiršanās
gadījumā.
Noklusējuma situācijā pēc tam, kad vecāki vairs nedzīvo kopā, bērni paliek kopā ar
māti – neatkarīgi no tā, kas ir iniciējis šķiršanos vai arī, kurš paliek dzīvot iepriekšējā
dzīves vietā. Veidojas nevienlīdzīga situācija, kur mātei ir noteicošā loma, bet tēvs ir
spiests pakļauties noteikumiem, kurus diktē (vai rosina) māte. Apzinoties, ka labvēlīgs
režīms saziņai ar bērniem ir atkarīgs no mātes labvēlības, tēvi parasti izvēlas pakļauties mātes noteikumiem pat tad, ja tie neatbilst viņu viedoklim par pareizu situācijas risinājumu. Savukārt mātes nereti uzskata, ka bērns ir viņu īpašums, kuru tēvi var
izmantot, tikai izpildot noteiktus, mātes diktētus priekšnosacījumus.
Gadījumā, ja vecāki nevar paši vienoties par to, cik bieži un kā viņi satiks bērnus,
strīdu var risināt ar tiesas starpniecību. Šeit, kā demonstrē pētījums, tēvi nonāk vidē,
kuru gandrīz pilnībā dominē sievietes. Pirmajā tiesu instancē 88% spriedumu pieņem
sievietes, turklāt spriedumos bieži respektēts bāriņtiesas sniegtais viedoklis. 97 no 100
bāriņtiesām vadītāja ir sieviete, tāpēc nepārsteidz, ka no 174 ekspertiem vai bāriņtiesu pārstāvjiem, kuri piedalījušies mūsu analizētajās tiesas sēdēs, tikai seši (3%) bijuši
vīrieši. Lielāks līdzsvars dzimtes ziņā ir advokātu/pārstāvju vidū, kur tikai 66% bijušas
sievietes. Intervētie šķirtie tēvi nereti pauž neticību, ka tiesu sistēma pieņems viņiem
labvēlīgu vai taisnīgu lēmumu. Izteiktais dzimtes disbalanss institūcijās, kas saistītas
ar ģimenes jautājumiem veicina neuzticēšanos tiesas objektivitātei, ir pretrunā ar
demokrātiskas pārvaldes principiem un var veicināt tiesu lēmumu neobjektivitāti.
Jāuzsver gan, ka tiesu spriedumu saskarsmes tiesību lietās kvantitatīvā analīze
nenorāda, ka tiesās vīrieši šķirtajiem tēviem spriestu labvēlīgāku tiesu nekā sievietes.
Drīzāk, atklājas sistēmiskas problēmas, kuras saistītas ar sabiedrības uztveri par šķirtajiem tēviem un viņu lomu bērnu audzināšanā. Kopumā tiesu spriedumos iespējams
identificēt par tradīciju izveidojušos formulu, kur bērns dzīvo pie mātes katru darba
dienu, bet brīvdienu saskarsme tiek dalīta – katru otro vai trešo nedēļas nogali bērns
pavada pie šķirtā tēva, turklāt ne vienmēr paredzot nakšņošanu.
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Tā rezultātā šķirtie tēvi savus bērnus redz ievērojami retāk nekā bērnu mātes - vidēji
13% no kopējā stundu skaita gadā. Saskarsmes laiks parasti tiek noteikts, neņemot
vērā tēva un bērna atšķirīgo ikdienas režīmu gada ietvaros, piemēram, brīvlaikus un
atvaļinājumus.
Ar vai bez tiesas palīdzību tēvi tiek ievietoti (vai paši ieņem) “brīvdienu tēva” nišā.
Tādējādi nostiprinās uzskats, ka tēvi ikdienā nevar parūpēties par saviem bērniem,
tāpēc labākais, ko viņi var darīt, ir izklaidēt bērnu brīvdienās. Brīvdienu tēva loma
ir īpaši nelabvēlīga mazāk turīgiem tēviem, jo prasa lielākus izdevumus. Saldējums,
kino, slidotava, restorāns – tās ir lietas, ko var atļauties labāk nodrošinātie, bet tēvi
ar mazāku rocību var izvēlēties nesatikties ar bērnu nekā pievilt bērna un sabiedrības
gaidas..
Situācija, kurā saskarsme ar bērniem un iesaistīšanās to audzināšanā tiek organizēta
nevis vadoties no situācijas, bet gan pamatojoties uz esošiem dzimtes
stereotipiem, nav izdevīga nedz vīriešiem, nedz sievietēm, nedz bērniem. Vīriešu veselības, dzīves ilguma un pašnāvību statistika norāda uz problēmām, ar kurām vīrieši
sastopas Latvijā. Tēvu norobežošana no bērniem (kura kultūras tradīciju dēļ var būt arī
viņu pašu iniciatīva), iespējams, dod ieguldījumu šajās negatīvajās tendencēs. Tāpēc
pētījuma noslēdzošajā nodaļā sniegti vairāki rīcībpolitikas priekšlikumi, kuri vērsti uz
šķēršļu mazināšanu, uzsverot nepieciešamību tiekties uz sabalansētākām saskarsmes
tiesībām, vienlaikus nosakot atbildību ne tikai par vecāka pienākumu nepildīšanu, bet
arī par traucēšanu tos īstenot. Lai mazinātu tiesu praksē par ģimenes lietām esošo
nevienlīdzību attiecībā pret vecākiem atkarībā no dzimtes un palielinātu vīriešu uzticēšanos tiesu sistēmai, nepieciešams veikt pasākumus, kas palielinātu vīriešu skaitu
institūcijās, kas nodarbojas ar šķirto ģimeņu jautājumiem.
Pētījumā izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. Veiktas 14 dziļās intervijas
ar šķirtajiem tēviem, mātēm un ģimenes lietu risināšanā iesaistītajiem ekspertiem.
Bez tam analizēti arī 239 tiesu spriedumi saskarsmes tiesību lietās.
Mēs pateicamies visiem pētījuma ietvaros intervētajiem šķirtajiem tēviem par atsaucību un uzticēšanos dalīties ar savu pieredzi. Tāpat vēlamies pateikties par sadarbību
Tiesu administrācijai, sagatavojot anonimizētos tiesu spriedumus.
Pētījumu ir finansējis nodibinājums “Tēvi”, bet ziņojums visā tā pilnībā ir neatkarīgs
no finansētāja un pauž tikai pētnieku viedokli.
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1. PĒTĪJUMA METODES
Pētījuma rezultāti balstās uz datiem, kas iegūti pielietojot kvalitatīvās un kvantitatīvās
pētniecības metodes.
Pirmkārt, tika veiktas 14 dziļās intervijas, no tām desmit intervijas ar šķirtajiem tēviem,
divas ar mātēm, kuras vienas audzina bērnus vai ir tiesvedības procesā, kā arī divas
intervijas ar speciālistiem, kas iesaistīti šķirto ģimeņu saskarsmes jautājumu risināšanā
(psiholoģi, juristi). Pētījuma dalībnieki tika atlasīti pēc pieejamības principa, jo, neskatoties uz to, ka šķiršanās statistika ir augsta, tomēr šķirto tēvu, kas spētu vai uzdrošinātos runāt par savu situāciju, ir maz. Iespēju robežās mēģinājām iekļaut pārstāvjus ne
tikai no Rīgas, bet arī no citiem reģioniem - Kurzemes un Vidzemes. Pētījuma dalībnieki galvenokārt pārstāv nosacītu latviski runājošu vidusslāni, tāpēc pastāv iespēja,
ka mazāk turīgu un īpaši turīgu tēvu vai etnisko minoritāšu vidū esošās problēmas ir
citas nekā tās, uz kurām norādām, analizējot interviju datus.
Iegūtie interviju dati kodēti un analizēti, izmantojot MaxQDA kvalitatīvās analīzes datorprogrammu.
Otrkārt, kvantitatīvi un kvalitatīvi izanalizēti tiesu spriedumi saskarsmes tiesību lietās.
No Tiesu administrācijas tika iegūti visi tiesu spriedumi saskarsmes lietās par pēdējiem pieciem gadiem (2012.-2016.), kā arī atlasīti attiecīgie spriedumi no Tiesu administrācijas uzturētās publiskās datu bāzes, lai konstatētu pastāvošo situāciju saskarsmes lietās, kurās vecāki nav spējuši vienoties par saskarsmes kārtību. Pēc visu
239 anonimizēto tiesu spriedumu apstrādes, Latvijas tiesās kopumā identificējamas
226 lietas, kuros noteikta 228 saskarsmes tiesību izmantošanas kārtība kādam no
vecākiem ar bērnu (pārējās lietās to nav iespējams identificēt vai tās noteiktas citiem
bērna radiniekiem).
Kvantitatīvā tiesu spriedumu analīze ietvēra visas pieejamās informācijas kategorizēšanu un kvantificēšanu, tai skaitā lietu iztiesāšanas procesā iesaistītās personas
(prasības iesniedzēji/atbildētāji, tiesneši, eksperti advokāti u.c.), viņu darbības tiesas
procesa laikā (pretprasību iesniegšana, pārsūdzēšana). Tika klasificēta arī tiesu noteiktā saskarsmes tiesību īstenošanas kārtība: saskaitīts dienu un stundu skaits gadā
atkarībā no dienas tipa (darba diena, brīvdiena vai svētku diena), kad vecākam ir
tiesības uz saskarsmi ar bērnu, vai paredzēta nakšņošana pie attiecīgā vecāka, tāpat
arī, vai noteikts pārejas periods un citi ierobežojumi un/vai paplašinājumi saistībā ar
tiesas noteikto saskarsmes režīmu. Informācija par ikvienu atlasīto mainīgo un tā raksturu, kā arī kodēšanas instrukcija pieejama Pielikumā nr. 1. Iegūtie kvantitatīvie dati
tika analizēti ar lineārās regresijas palīdzību. Visu veikto regresiju rezultāti atrodami
Pielikumos nr. 2 un nr. 3.
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Mums nav zināmi pētījumi, kuros līdz šim kvantitatīvi būtu analizēti tiesu spriedumi ģimenes lietās Latvijā, un tieši saskarsmes tiesību lietās. Šajā pētījumā, analizējot
stundu un dienu skaitu, ko tiesas piešķīrušas nerezidējošajam vecākam, izmantoti tikai tie spriedumi, kuros iespējams identificēt, ka prasīts noteikt saskarsmes tiesību
īstenošanas kārtību tēvam. Tas darīts divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī pētījuma fokuss
ir uz šķirtajiem tēviem. Otrkārt, mēs pieņemam, ka mātes, kurām tiesa noteikusi saskarsmes režīmu, ir kvalitatīvi atšķirīgas no tēviem, kuriem tiesas ceļā nosaka saskarsmi
ar bērnu. Citiem vārdiem sakot, mātes ar tēviem šajā gadījumā nav
salīdzināmi.
Kvantitatīvajai datu analīzei informācija iegūta no tiesu spriedumu ievaddaļām un
rezolutīvajām daļām. Tā kā aptuveni katra piektā lieta (19%) skatīta atklātā tiesas sēdē
(pretēji Civilprocesa likuma 11. pantu noteiktajam) un šajos gadījumos pieejami pilni
tiesas spriedumi, varējām sīkāk ieskatīties tiesas motivācijā un lietas dalībnieku argumentos. Tāpēc, papildus tiesu spriedumu kvantitatīvajai datu analīzei, veikta pilno
tiesu spriedumu kvalitatīvā analīze, ar to papildinot šī pētījuma ietvaros veiktās dziļās
intervijas.
Lai aizsargātu pētījuma dalībnieku privāto dzīvi, visi vārdi, kā arī nepieciešamības
gadījumā notikuma vietu nosaukumi vai specifiskas stāstījuma detaļas, pēc kurām
varētu identificēt konkrētos cilvēkus, ir mainīti. Visi tiesu spriedumi, kuri analizēti šī
pētījuma ietvaros, bija anonimizēti pirms tie kļuva pieejami pētījuma vajadzībām,
spriedumā minēto personu identitāte nav zināma arī pētniekiem.
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2. KĀPĒC ŠĶIRTIE TĒVI?
2011. gadā uz katrām 1 000 noslēgtajām laulībām tika izšķirtas 772 laulības. Tā bija
līdz šim statistikas apkopošanas laikā lielākā proporcija. Pērn šī attiecība bija 466
līmenī. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pētījuma datiem, no visām 2001.
gadā noslēgtajām laulībām pēc 15 gadiem 32,6% bija šķirtas. Vismaz 74% pāru ir
vismaz viens bērns, tāpēc aiz lielas daļas šķirto laulību stāv tēvi, kuri vairs nevar satikt savus bērnus katru dienu (Centrālā statistikas pārvalde 2016a). Turklāt šie dati
neatspoguļo oficiāli nesalaulāto vecāku šķiršanās statistiku. Veicot iepriekšējo pētījumu par tēvu lomu bērnu audzināšanā, mēs saskārāmies ar atsevišķiem stāstiem par
pārdzīvojumiem, kādi piemeklē tēvus šajās situācijās un svešo, nereti naidīgo pasauli,
ar kuru viņi sastopas, kad vēlas vairāk būt kopā ar bērniem. Tāpēc šajā reizē nolēmām
izpētīt tieši šo sāpīgo situāciju, kur tēvi vēlas būt kopā ar bērniem, bet to nevar izdarīt.
Runājot par vecāku šķiršanos, publiskajā telpā daudz biežāk tiek pievērsta uzmanība
vientuļajām mātēm un viņu problēmām. Tēvi labākajā gadījumā pieminēti sakarā ar
izvairīšanos piedalīties bērnu dzīvē. Tomēr liela daļa tēvu smagi pārdzīvo šķiršanos
no bērniem (skat. piem. Mendell 2002, 16), turklāt ne vienmēr šķiršanās ir viņu izvēle.
Anekdotiskās liecības norādīja uz to, ka tēvi Latvijā vēlas iesaistīties bērnu
dzīvē, bet pēc šķiršanās viņiem to ir grūti darīt. Tāpēc šī pētījuma pamatuzdevums ir
noskaidrot, kādi ir būtiskākie šķēršļi, ar kuriem sastopas tie šķirtie tēvi, kas ir motivēti būt līdzdalīgi bērna aprūpe un audzināšanā. Pētījums nepretendē atspoguļot
šķirto ģimeņu vai tēvu situāciju kopumā, bet cenšas saskatīt iespējamos šķēršļus, ar
kuriem sastopas vīrieši, kas vēlas būt aktīvi un līdzdalīgi tēvi.
Lai gan pasaulē tēvu pētniecība ir ārkārtīgi plašs lauks, ko patlaban jau ir grūti apkopot (Seward un Stanley-Stevens 2014, 460), Latvijā šai tēmai joprojām pievērsts
maz uzmanības. Vēl mazāk uzmanības veltīts problēmām, kas skar tēvus, kuri nedzīvo
kopā ar saviem bērniem, jeb nerezidējošajiem tēviem.
Tēvu lomai zinātniski nopietnu uzmanību sāka pievērst tikai ap 20. gadsimta vidu.
Galvenie šķēršļi zinātniskas uzmanības trūkumam bija divi. Pirmkārt, tika uzskatīts, ka
tēvu loma ģimenē un bērnu audzināšanā galvenokārt ir būt par apgādnieku, kamēr
bērna audzināšanas uzdevumi primāri ir mātes rokās. Līdz ar to tēvi, kā bērna
audzināšanā iesaistīti vecāki, tika ignorēti. Otrkārt, ilgi pastāvēja maldīgs uzskats, ka
mazi bērni nespēj uzturēt kompleksas attiecības ar apkārtējiem un tāpēc līdz pat
trīs gadu vecumam to galvenajam aprūpētājam jābūt vienam cilvēkam, ideāla versijā
– viņu mātei. Tomēr, sākot ar 20. gadsimta vidu, parādījās arvien lielāka interese
par tēvu lomu. Sākot ar 1970. gadiem, parādījās plašs klāsts ar tēviem veltītām rokasgrāmatām (skat. piem. Tamis-LeMonda un Cabrera 2008a). Tēvu lomas tika pētītas
ne tikai Rietumu sabiedrībās un ne tikai baltajā vidusšķirā, bet arī globāli (skat. piem.
Seward un Stanley-Stevens 2014). Tomēr absolūti lielākais daudzums pētījumu veltīts
tam, kādā veidā šķiršanās ietekmē bērnu nākotni – tai skaitā tam, kā tēva lielāka vai
mazāka iesaiste bērna audzināšanā ietekmē bērna dzīvi (skat. piem. Pruett un Pruett
7

1998). Daudz mazāk pētīta ir tēvu perspektīva, ja tie nedzīvo kopā ar saviem bērniem,
galvenokārt problēmu saskatot viņu stereotipiskajā vēlmes trūkumā iesaistīties bērnu
audzināšanā un tos uzturēt. (Daži pozitīvi piemēri šajā ziņā ir Collier un Sheldon 2008;
Mendell 2002; Nelson, Clampet-Lundquist un Edin 2008). Šie pētījumi no vienas
puses demonstrē daudz lielāku tēvu iesaisti bērnu audzināšanā un vēlmi būt
iesaistītiem, bet no otras puses gan institucionālos, gan kultūras šķēršļus, kuru dēļ
tēvi saglabā pakārtotu lomu bērnu dzīvē.
Kā redzēsim tālāk tekstā, Latvijā tēvi izrāda augošu vēlmi uzturēt sakarus ar bērniem
arī pēc šķiršanās ar viņu māti, tomēr tas nav viegli gan esošo stereotipu, gan kultūras
normu dēļ.

3. BĒRNI PĒC NOKLUSĒJUMA PALIEK PIE MĀTES
Kaut arī netiek apšaubīta tēva nozīmīgā loma bērna aprūpē, tomēr uzskats, ka
bērnam primāri jābūt kopā ar mammu, dominē gan abu vecāku, gan ģimenes
jautājumu speciālistu un institūciju pārstāvju viedokļos. Šķiršanās gadījumā no
savienības - „tēvs, māte, bērns”, kopā parasti paliek pēdējie divi.
Uzskatu, ka bērniem būtu jāpaliek pie mātes, neapšaubīja gandrīz neviens no interviju dalībniekiem – tēviem vai mātēm. Attiecīgi strīdu par to, kur bērniem būtu jādzīvo
“pamatā”, faktiski nav, neatkarīgi no tā, vai šķiršanās notikusi savstarpēji vienojoties
vai caur tiesu/ notāru. Tā, piemēram, Jāzeps stāsta, ka viņa bērna māte pamazām
izveidojusi tādu atmosfēru mājās, ka viņš redzējis, ka viņam vairs tur nav vietas. Tā
rezultātā viņš pārvācies uz savu gleznotāja darbnīcu, bet meita palikusi ar māti viņu
kopējā dzīvoklī:
Bet atbrauc uz mājām ... tjipa, mājām ... bet neesi gaidīts un tā pamazām,
pamazām tevi izsviež no mājām.
Neskatoties uz šiem apstākļiem, Jāzeps ir pārliecināts, ka meitai ir jādzīvo pie mātes.
Mamma ir mamma, es uz to paļaujos. Ne tāpēc, ka atsakos no atbildības, nē,
bet tāpēc, ka meita pie mammas ir tuvāk. Tuvība, tāpēc.

8

Valdim, savukārt, ir bijušas trīs laulības, katrā ir bijuši bērni un katrā bērni palikuši
kopā ar māti. Par otro laulību Valdis saka šādi:
Es domāju, ka tas notika starp 2002. un 2005. gadu. Tehniski es dzīvoju visu
laiku mājās līdz 1997. gadam, deviņus gadus. Sākumā bija tāda formula - es
katru dienu biju mājās. Tad bija tāda formula, ka es mājās ik pēc divām dienām.
Sievai nebija nekādu ilūziju, ka es dzīvoju pa pusei atsevišķi. Bērniem arī par to
ilūziju nebija. Es negāju projām pavisam. Es ļoti bieži nenakšņoju mājās, teiksim,
no gada deviņdesmit piektā. Un vairs nenācu un nenakšņoju mājās no
deviņdesmit astotā, deviņdesmit devītā gada.
Valda teiktais labi ilustrē, ka vīrieši kā mainīgie elementi pārvietojas starp māšu-bērnu
vienībām. Valda pašreizējai sievai varētu būt vai arī nebūt bērni, bet ir skaidrs, ka ja
bērni no iepriekšējām attiecībām būtu, Valdis uzskatītu to par normu, ka bērni dzīvo
pie viņas.
Savukārt Mārcis, viņa sieva un bērns dzīvojuši lauku mājā. Kad attiecības izjūk, sieva
ar bērnu pārceļas uz Rīgu. Mārcis paliek viens savā lauku mājā.
Neviens no pētījuma dalībniekiem nepauda uzskatu, ka šis princips pašos pamatos būtu jāmaina. To atbalsta ne tikai procesā tieši iesaistītās mātes un tēvi, bet arī
apkārtējā sabiedrība, kas faktu, ka bērni paliks pie mātes uzskata par pašsaprotamu. Ja tomēr notiek citādi, apkārtējie cilvēki pauž izbrīnu vai aktīvu nosodījumu. Tā,
piemēram, Pēteris, kas vairākus gadus audzināja bērnus, kamēr sieva devusies uz
Angliju, komentē savu vecāku reakciju:
Mani vecāki no sākuma bija šokā – nu, kā tā var, ka mazus bērnus atstāj un
aizbrauc.
Tomēr, kad māte atgriezusies, attiecības izjukušas, bērni pārcēlušies dzīvot pie viņas
– fakts, ko Pēteris apraksta kā pašsaprotamu.

4. TĒVU PSIHOLOĢISKĀS PROBLĒMAS SAISTĪBĀ
AR ŠĶIRŠANOS
Vecāku šķiršanās rezultātā, vīrieša kā tēva statuss tiek apdraudēts. Tēvi pārdzīvo
šķiršanās procesu, īpaši to, ka tiek traucēta viņu saskarsme ar bērniem.
Ģimenes izjukšana parasti ir abpusēja nespēja uzturēt ilgstošas attiecības. Centrālās
Statistikas pārvaldes pētnieki noskaidrojuši, ka nedaudz vairāk par pusi noslēgto laulību saglabājas līdz mūža beigām, bet pārējie agrāk vai vēlāk izšķiras (Centrālā statistikas pārvalde 2016).
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Laulību šķiršanas iemesli var būt dažādi (tajā skaitā arī sievu neuzticība (Kalow 2013, 5)),
bet neatkarīgi no tā, kurš no partneriem nav vēlējies turpināt kopdzīvi, tieši vīriešiem/
tēviem ir daudz lielāka iespēja palikt vieniem pēc šķiršanās. Bērni pēc noklusējuma
paliek kopā ar māti.
Tēvi smagi pārdzīvo šķiršanās procesu, it īpaši to, ka tā rezultātā ir apdraudēts viņu
tēva statuss un traucēta saskarsme ar bērniem. Tā, piemēram, Jāzeps, pat neskatoties
uz to, ka ar sievu kopā nedzīvo jau vairāk nekā četrus gadus, atbildot uz jautājumu, ko
viņam nozīmē būt tētim, emocionāli salūst:
Es neesmu tas labākais tētis, es neesmu vienmēr mājās, mēs neesam vienmēr
kopā. Bet ja mēs esam kopā, tad vienmēr var pie tēta padusē ierulēties. Ko tie
tēti jūt?[sāk raudāt]... Tu nevari iedomāties, kā tas ir. Tev neviens to nepateiks.
Arī citi pētījumi demonstrē tēvu pārdzīvojumus, tā, piemēram, Džeikobss (citēts pēc
Mendell 2002, 18) apraksta, ka sešus mēnešus pirms un pēc šķiršanās “dramatiski
pieaug” satiksmes negadījumu, pašnāvību un citu psiholoģisku problēmu skaits. To
Džeikobss tieši saista ar “nebrīvprātīgu bezbērnu sindromu”, kas saistīts ar bailēm
kļūt par otrās šķiras vecāku (Mendell 2002, 18). Arī citi pētnieki apraksta psiholoģisko diskomfortu, ko izraisa šķiršanās no bērniem. Feministiskā interpretācija uzsver
to, ka tēvi šķiroties zaudē savu apgādnieka statusu. Tomēr, ņemot vērā Latvijā (un
arī citur, skat. piem. ASV, Mendell 2002, 30) esošo uzskatu par tēvu kā palīgu vai
asistentu, dominējošās lomas zaudēšana attiecībā uz bērniem šķiet mazāk nozīmīga.
Vienlaicīgi no tēvu skatupunkta, lūzums attiecībās ar bērna māti nozīmē arī pilnībā
pārskatīt savas attiecības ar bērnu. Ja iepriekš tēvi tās bieži veido caur māti (Sedlenieks un Rolle 2016), tad pēcšķiršanās laikā tēviem jāmācās uzturēt daudz tiešākas un
nepastarpinātākas attiecības ar bērnu (Dowd 2000).
Intervētie tēvi paši savu vēlmi tikties ar bērniem pamato caur tīri emocionālu
pieķeršanos, mīlestību. Tā, piemēram, Edijs saka:
Tie ir mani bērni, kāpēc, lai es viņus negribētu satikt? Es neredzu nemaz citu
iespēju.
Savukārt, Guntis vienkārši pauž: “Tāpēc, ka es viņus mīlu”, neiesaistoties dziļākos
paskaidrojumos.
No sociālā viedokļa bērnu zaudēšana apdraud tēva kā pieauguša un atbildīga vīrieša
lomu (Mendell 2002, 19). Gluži tāpat kā sievietei, arī pieauguša vīrieša statusā svarīgu
lomu spēlē spēja būt par vecāku (Mendell 2002, 120). Kā viena, tā otra iemesla dēļ
vīrieši pēc šķiršanās bieži izjūt izteiktu diskomfortu, kas jo smagāks ir tad, ja attiecības
ir izjukušas ne viņu pašu iniciatīvas dēļ.
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5. “OTRĀS ŠĶIRAS VECĀKI”
Šķiršanās rezultātā, kad bērns paliek dzīvot pie mātes, tēvam kā nerezidējošajam
vecākam būtiski sarūk iespējas līdzvērtīgi iesaistīties bērna aprūpē. Arī lēmumus,
kas būtiski ietekmē bērna attīstību, primāri pieņem tas vecāks, kurš nodrošina
bērna ikdienas aprūpi, un parasti tā ir māte. Civillikumā noteiktais, ka abiem
vecākiem ir vienādas tiesības un pienākumi attiecībā uz bērna aprūpi, realitātē
parasti netiek īstenots.
Pēc šķiršanās tēviem pastāv augsta iespēja kļūt par “otrās šķiras vecākiem”, kas izriet
galvenokārt no augstāk aprakstītās noklusējuma situācijas, kad bērni paliek pārsvarā
pie mātes. Šeit būtiski norādīt, ka tas vecāks, pie kura dzīvo bērns, atrodas
privileģētā situācijā, jo kamēr vien nav iejaukusies tiesa, viņš faktiski nosaka saskarsmi
ar nerezidējošo vecāku (Mandell 2002, 143). Teorētiski šis “ikdienas
aprūpētājs” varētu būt gan māte, gan tēvs, bet pēdējā situācija ir reta un bieži vien
izriet no kādiem īpašiem apstākļiem (piem., māte kā noklusējuma vecāks ir mirusi vai
apdraud bērna labbūtību), tāpēc parasti ikdienas aprūpētājs ir māte.
Turklāt, valdošais uzskats, ka tēva loma un iesaistes intensitāte bērna aprūpē nereti
tiek saistīta ar bērna vecumu – jo jaunāks bērns, jo mazāka ir tēva un lielāka mātes
loma bērna dzīvē un attiecīgi otrādi (Sedlenieks un Rolle 2016, 20), šķirtajās ģimenēs,
īpaši ar maziem bērniem, var būtiski ietekmēt tēva un bērna attiecības.
Ja tēva “palīga” loma ir izteikta jau tad, kad tēvs un māte dzīvo kopā, tad šķiršanās
gadījumā tā kļūst vēl izteiktāka. Līdz ar šķiršanos būtiski sarūk tēva iespējas līdzvērtīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz bērna dzīvi – izglītību, veselību un
citiem jautājumiem, pretēji Civillikuma 178.pantā noteiktajam, ka vecākiem ir kopīgi
jāpieņem lēmumi, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību. Kā liecina Jāzepa pieredze,
viņa iesaiste bērna veselības problēmu risināšanā tiek ignorēta:
Intervētājs: Vai tu kādreiz ved meitu arī pie ārstiem?
Jāzeps:[..] tos jautājumus kārto nevis [meitas] Luīzes mamma, bet Luīzes oma.
Tas man uzreiz ir tabu. Kad es iesaistos, tad man saka, ka esmu pilnīgs muļķis
un neko no tā nesaprotu. Reiz es sarunāju vienu profesori, ko man ieteica mana
friziere, kas viņai bērnu izglāba no nomiršanas. Bet viņām neder.
Līdzīgi arī Kristaps, kura bērns ar māti pastāvīgi dzīvo Lielbritānijā, norāda uz savu ļoti
ierobežoto iespēju būt līdzdalīgam bērnam svarīgu lēmumu pieņemšanā:
Mārcis [dēls] vēl joprojām Anglijā iet uz skolu tikai ar mammas klātbūtni, jo
[viņam] ir hiperaktivitāte. Es uzskatu, ka viņam vajadzēja palikt šeit, pat ja viņa
brauca prom, jo mēs bijām tikuši līdz ļoti labai skolai Āgenskalnā, līdz ļoti
labiem terapeitiem, kas strādā tieši ar šīm lietām.
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Šķirto tēvu kontaktiem ar viņu bērniem ir tendence laika gaitā samazināties. Tomēr
tas ne vienmēr ir saistīts ar viņu pašu vēlmēm, bet arī ar to, cik lielas kontakta iespējas viņiem ir piešķirtas (piešķīrējs var būt gan māte, gan citi cilvēki varas pozīcijās vai
institūcijas, piemēram, tiesas) (McKeown, Ferguson un Rooney 1998, 179). Mums
nav datu par saskarsmes dinamiku Latvijā, tie ir trūcīgi ne vien Latvijas, bet arī Eiropas mērogā (Āboliņa 2016, 55–56; Kalmijn 2015, 256). Anglijā, Vācijā, Nīderlandē
un Zviedrijā veiktā skolnieku aptaujā 2010./2011. gadā noskaidrots, ka reizi nedēļā
nerezidējošo tēvu šķirtajās ģimenēs redz vidēji 32% bērnu, reizi mēnesī – ceturtā
daļa, savukārt 16% redz vēl retāk, kamēr vispār nekad 18% bērnu (Kalmijn 2015, 261).
Līdzīgi arī ASV aptuveni ceturtā daļa šķirto tēvu ar bērniem tiekas ne retāk kā reizi
nedēļā, bet trešdaļa redzas tikai dažas reizes gadā vai vispār nemaz (Dowd 2000, 60).
Saskarsmes biežumu ietekmē gan sociokulturāli aspekti (piemēram, Zviedrijā vairāk
nekā puse bērnu tiekas ar tēvu vismaz reizi nedēļā vai biežāk), gan personiskās attiecības ar tēvu, kā arī bērna dzimums, dēliem biežāk tiekoties ar tēvu nekā meitām (Kalmijn
2015, 265). Taču tikšanās biežums ar bērnu gadu gaitā mēdz ievērojami samazināties,
kaut gan dati nav viendabīgi. Tā, piemēram, Lielbritānijas pētnieki noskaidrojuši, ka
piecu gadu laikā 40% šķirto tēvu zaudē kontaktu ar bērniem. Savukārt cits pētījums
šajā pašā valstī secina, ka ¾ tēvu saglabā kontaktu ar bērniem arī pēc 10 gadiem
(McKeown, Ferguson un Rooney 1998, 178). Tāpat tiekšanās biežumu ietekmē arī
nerezidējošā tēva attiecības ar bērna māti, ģeogrāfiskā distance, patēva esamība
bērnam un atkārtotas laulības (Dowd 2000, 60).
Ja tēva vēlme satikt bērnu nav īpaši intensīva, viņa iesaiste var kļūt arvien retāka un
retāka. Ja tēva vēlme satikties saglabājas (kā šajā pētījumā iekļautajiem dalībniekiem),
tad pēc strīda atrisināšanas nereti bērns jau vairs nepazīst tēvu un nepieciešams īpašs
pārejas posms, lai bērns atkal tēvu atpazītu un pieņemtu. Kā rāda Olafa pieredze, kuram bērna māte liedza iespēju satikt bērnu kopš tam bija deviņi mēneši, bez regulāra
kontakta tēva saskarsme ar bērnu kļūst problemātiska:
Tiesas spriedumā ir ierakstīts par saskarsmes atjaunošanu, kas notiks trīs
mēnešus bērnu speciālista klātbūtnē ārpus mūsu dzīvesvietām.Viņš [dēls]
mani četrus gadus nav redzējis, loģiski, ka viņš mani ir aizmirsis. Pa priekšu
iepazīstinās to bērnu ar mani, pastāstīs par mani [..]. Sākumā būs piecas
minūtes, kas pēc tam izvērsīsies ilgāk. Tā trīs mēneši divreiz nedēļā pirms
atjaunojas attiecības. Tas jau būtu traki, ja bērnu atvestu pie sveša onkuļa
uz mājām.
Tiesu spriedumi par saskarsmes tiesību lietām liecina, ka pārejas periods, kura laikā
tiek atjaunota saskarsme starp bērnu un vecāku, nav retums. Proti, gandrīz katrā piektajā lietā tēva saskarsmi ar bērnu atjauno pakāpeniski, reizēm arī klātesot
psihologam. No vienas puses, tas varētu būt saistīts ar lietu izskatīšanas ilgumu tiesā
– gandrīz puse lietu tiek skatītas ilgāk nekā sešus mēnešus un tās laikā mātei ir iespējams saskarsmi faktiski pilnībā liegt. Tomēr tā kā tiesām ir iespēja noteikt pagaidu
saskarsmes tiesību īstenošanas kārtību, lai tā neizzustu, atbildība par psiholoģiskās
saiknes izzušanu starp nerezidējošo tēvu un bērnu nevar būt vienīgi tiesu atbildība
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un acīmredzami noteiktā daļā gadījumu saskarsme starp tēvu un bērnu ir zudusi vēl
pirms lieta nonākusi tiesā. Tādējādi atbildība par zudušo saskarsmi daļēji gulstas uz
valsts institūcijām, kuras strādā ar ģimenēm pirms lieta nonāk tiesā, un to nespēju
rīkoties iespējamu likumpārkāpumu gadījumā. Piemēram, lietā nr. C30794212 tēvs
bija vērsies policijā par viņa skatījumā prettiesisko mātes rīcību saistībā ar bērniem,
taču tas nav atrisinājis situāciju. Citā gadījumā (lieta nr. C33442711) tēvs vērsies gan
bāriņtiesā, gan Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, taču ar to situācija nav
mainījusies un regulāri liegta saskarsme ar dēlu, kas novedis līdz prasības iesniegšanai tiesā.

6. VECĀKU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU IETEKME
UZ TĒVA LOMU
Nerezidējošā tēva iesaistīšanās bērna dzīvē ir ļoti atkarīga no viņa attiecībām
ar bērna māti. Jo pozitīvākas ir šīs attiecības, jo harmoniskāka un pilnvērtīgāka
ir tēva iesaiste bērna dzīvē arī pēc šķiršanās, un otrādi – jo konfliktējošākas ir
šķirto vecāku attiecības, jo tēva līdzdalība bērna dzīvē ir apgrūtinātāka. Pēdējos
gados tiesās arvien pieaugošais izskatīto šķirto tēvu prasību skaits saskarsmes
tiesību lietās liecina par saskarsmes jautājumu pieaugošo problemātiku šķirtajās
ģimenēs.
Cik tieši intensīva būs tēva iesaiste bērnu dzīvē, lielā mērā atkarīga no tēva un mātes
savstarpējām attiecībām (McKeown, Ferguson un Rooney 1998, 178; Dowd 2000,
60). Ja tās ir labas, tad pastāv liela iespēja, ka vecāki spēs vienoties par abiem
pieņemamu modeli. Tā, piemēram, pētījuma dalībniekam Marekam ir labas attiecības ar bērnu māti, viņiem nav konkrētas vienošanās par pienākumu sadali, taču viņi ik
dienas sazvanās un koordinē savas darbības – kurš paņems no skolas, kurš aizvedīs uz
pulciņu. Arī Valdis, kuram pagātnē ir divas šķirtas laulības, norāda, ka ar bērniem no
otrās laulības ticies ik dienu, regulāri iesaistījies attiecībā uz bērnu veselības un izglītība jautājumiem, tāpat arī daudz ceļojis ar bērniem pēc šķiršanās. Savukārt pirmās
laulības gadījumā, kad attiecības ar bijušo sievu bijušas saspringtas, arī attiecības ar
bērnu veidot bija apgrūtinoši:
Kad es šķīros pirmo reizi, tas varētu būt astoņdesmit septītajā gadā, mums bija
ārkārtīgi sliktas attiecības. Caur advokātu runājāmies. Tur viss bija ļoti, ļoti komplicēti. Meita palika tur. Tikāmies vairākas reizes gadā, teiksim, tā. Man iedeva,
lai es aizvedu viņu uz dzimšanas dienu pie citiem bērniem, tad laiku pa laikam
viņa atnāca ciemos pie manas mammas. Es katru reizi atsevišķi to varēju
sarunāt [tikšanos ar meitu], bet katru atsevišķu reizi tā bija ļoti nepatīkama
sajūta. [..] Tagad mums ir attiecības kā diviem pieaugušiem cilvēkiem, kuri viens
otru pazīst. Tās nav attiecības kā starp tēvu un meitu.
13

Līdzīgas problēmas iezīmējas arī citu tēvu pieredzē. Tā, piemēram, Mārča gadījumā
māte mēģina maksimāli ierobežot viņa iesaisti bērna dzīvē, kā rezultātā laika gaitā
meitas interese tikties ar tēvu būtiski sarūk:
Intervētājs: Tu vēlētos ar meitu biežāk tikties?
Mārcis: Jā. Stāsts par to, ka Emīlija [meita] ir baigi aizņemtā, lai tiktos. Viņa ir
kaut kā jāpielauž. Tur vispār ir jocīgi, manai bijušajai [bērna mātei] ir super
attiecības ar maniem radiem, tajā paša laikā viņa mani ir nobloķējusi facebookā,
instagrammā. Es nevaru paskatīties, kas notiek vispār.
Intervētājs. Tev ir kāds skaidrojums tam?
Mārcis: Nē. Skatos, pirms kāda laika viņa ir aizbraukusi ar savu jauno vīru uz
Tenerifi. Zvanu Emīlijai un saku – tu biji Tenerifē, tur droši vien ir skaisti. Viņa –
kā tu zini? Tas ir noslēpums! Pateica mammai un mamma uztaisa private
account. Baigi jocīgi, viņa vispār negrib mani redzēt, grib pilnībā izslēgt no
savas dzīves.
Arī citur veiktie pētījumi liecina, ka mātes mēdz likt šķēršļus tēvu saskarsmē ar bērniem.
Tā, Nelsons un citi, pētot šķirtos tēvus Filadelfijā (ASV) secina, ka māšu liktie šķēršļi
(vismaz pašu tēvu acīs) ir lielākais šķērslis tēvu iespējām satikties ar bērniem (Nelson,
Clampet-Lundquist un Edin 2008, 538). Mātes mēdz pielietot dažādus paņēmienus,
lai atturētu tēvus no iesaistes bērnu dzīvē, piemēram, norādot kādu citu kā bērna
tēvu dzimšanas apliecībā (Turpat). Šāda rīcība pastāv arī Latvijā, kā to apraksta Olafs:
Tagad runājam par to dzimšanas apliecību, [ka] iznāks no slimnīcas, ierakstīs visu
un tā. Tā visu laiku [man saka] “nav laika, nav laika” [..]. Desmitajā dienā pēc
dzemdībām aizgāja strādāt. Pie tam vēl uz diviem darbiem. Principā to bērnu
pirmo laiku audzināja viņas māte, jo viņa [..] strādāja. Es tur bieži ciemojos un tā.
Par to dzimšanas apliecību: “nav laika, nav laika”, tad tur darbi un vēl kaut kas,
“nav laika, nav laika”. Beigās man paliek aizdomīgi. Iet trešais mēnesis, es prasu, kā tas var būt, ka nav dzimšanas apliecības. Viņa saka, ka patiesībā uztaisīja
uzreiz to dzimšanas apliecību [ierakstot ar bērnu nesaistītu cilvēku kā tēvu][..]
Tad viņa man teica, ka došot man trīs mēnešus un ja es pierādīšu, ka varu būt
labs tēvs, tad viņas mani ierakstīs. Es arī pakļāvos, jo man bija bail pazaudēt
to bērnu. [..Nācu reizi nedēļā..] Tas esot par retu. Lai es no rītiem ieskrienu uz
piecpadsmit minūtēm, atrādos vēl. Tas man bija pa ceļam uz darbu, ar to nebija problēmas. Es arī dzīvoju piecu minūšu attālumā [..]. Tad atkal es par biežu
nāku. Tas bērns traumējoties no tā, ka es par biežu nāku, ka es ieskrienu un
aizskrienu. Visu laiku kaut kādas problēmas. Visu laiku nekas nav labi. Neko tu
labi nevari izdarīt. Ja es nāku uz visu dienu, ja es gribu ēst, man savs ēdiens ir
jāņem līdzi, es tur nevaru ēst. Tas nekas, ka es maksāju uzturlīdzekļus.
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Mātes nereti rīkojas kā vārtsargi, kas cenšas kontrolēt, kad tēvi varēs satikties ar
bērniem. Tikšanās reizēs šādas mātes norāda tēviem, kā viņiem būtu jārīkojas un
reizēm nevilšus rada iespaidu, ka aprūpes jautājumiem jāpaliek viņu pārziņā (Tamis-LeMonda un Cabrera 2008b, 613). Atsaucoties uz vairākiem citiem pētījumiem,
Nora Jansone-Ratinika raksta, ka “mātes vārtsardzes” var ne tikai likt šķēršļus tēvu
iesaistē bērnu audzināšanā, bet pat sabotēt to, tādējādi demonstrējot, ka uzskata
bērnu par savu īpašumu (Jansone-Ratinika 2013, 91). Olafa piedzīvotais ir tipisks
mātes vārtsardzes uzvedības gadījums. Apzinoties, ka tikšanās iespējas atkarīgas no
attiecībām ar bērna māti, Olafs cenšas pildīt visus uzliktos pienākumus:
Tad viņa divreiz dienā nāca pārbaudīt, kāda tad ir tā māja, vai viss ir kārtīgs.
Pārbaudīja visus kaktus, visu, visu. Tad jau atkal, kā viņa nāk, tā es bērnu baroju.
[Man pārmet, ka]es citā laikā laikam nebaroju, tikai viņai demonstrēju, ka baroju,
un vēl putra matos ir. Prasa, vai es katru dienu mazgāju grīdu un pārbauda. Nu,
terors nenormāls visu laiku.
Ja vecāki savā starpā nespēj vienoties, jebkurš no vecākiem var vērsties tiesā, lai
tā noteiktu saskarsmes tiesību īstenošanas kārtību. Tāpēc viena no indikācijām par
konfliktu esamību starp šķirtajiem pāriem ir tiesās izskatīto prasību skaits saskarsmes
tiesību lietās.
Pēdējā laikā iztiesāto lietu skaits arvien pieaug. Ja 2012. gadā spriedumi pieņemti 26
lietās, tad pērn kopumā iztiesātas jau 52 lietas. Visbiežāk tās ir tēvu iesniegtās prasības ar lūgumu tiesai viņiem noteiktu saskarsmes tiesību īstenošanas kārtību ar bērnu;
daudz retāk skatītas mātes iesniegtās prasības, turklāt viņas lielākoties tiesai pieprasa
noteikt saskarsmes režīmu nevis sev, bet tēvam, parasti – to ierobežojot. Šķirtie tēvi,
kuri lūdz tiesai noteikt sev saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, ir vienīgā prasību
kategorija, kurā vērojams izteikts pieaugums; pārējos gadījumos (piemēram, māte
pieprasa saskarsmes tiesības sev vai tēvam) prasību skaits saglabājies salīdzinoši
vienmērīgs (Attēls 1).

Attēls1 - Latvijas tiesās izskatīto saskarsmes tiesību prasību skaita dinamika pēc prasības rakstura 2012.-2016. gadā
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Tēvu lielais īpatsvars izskatīto prasību skaitā nepārsteidz, jo gan Latvijā, gan citur
Rietumvalstīs (piem., ASV, Vācijā, Zviedrijā u.c.) bērni pēc šķiršanās lielākoties dzīvo
pie mātes (Kalmijn 2015; Kalow 2013, 4). Izvērtējot proporciju starp tēvu un māšu
vientuļajām ģimenēm un attiecīgi iesniegtajām prasībām, ir redzams, ka strīdu par
saskarsmes tiesībām daudz biežāk ar tiesas palīdzību izšķir, ja bērns dzīvo pie mātes.
Latvijā saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem 12 377 jeb 5% no visām
Latvijas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem ir vientuļā tēva ģimenes, savukārt 78
157 jeb 34% ir vientuļās mātes ģimenes. Tādējādi secināms, ka tiesas spriedums par
saskarsmes tiesībām pieņemts vismaz vienā no katrām 420 vientuļās mātes ģimenēm.
Savukārt, ja bērns dzīvo pie tēva, tiesas iejaukšanās bijusi vairāk nekā divas reizes
retāk – vismaz vidēji vienā no 880 šādu ģimeņu. Šāda disproporcija varētu norādīt uz
to, ka tēvi vieni audzina bērnus tikai ļoti īpašos gadījumos, piemēram, māte ir mirusi
vai arī ir neiespējami noliegt to, ka viņa nespēj rūpēties par bērniem vai viņa atrodas
ārvalstīs. Savukārt pie mātes bērni dzīvo pēc noklusējuma, kas atstāj daudz vairāk
vietas tēvam būt neapmierinātam un celt prasību par tiesībām satikt bērnus.
Visvairāk saskarsmes lietu strīdi tiesā izskatīti Rīgā. Reģionos to ir daudz mazāk –
katru gadu mazāk nekā desmit prasībās ir stājies spēkā spriedums. Reģionālā griezumā tieši Rīgā ir pieaudzis prasību skaits salīdzinājuma ar 2012. gadu, reģionos tas
palicis salīdzinoši vienmērīgs, neliels pieaugums konstatējams vien Latgalē un
samazinājums Vidzemē (Attēls 2).

Attēls 2 - Izskatīto saskarsmes tiesību lietu skaits tiesu apgabalos
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Šī pētījuma ietvaros veiktajās intervijās tikai viens tēvs nodrošināja bērnu ikdienas
aizgādību. Divi citi tēvi nesekmīgi bija mēģinājuši panākt, ka bērni ar viņiem pavada
pusi no laika. Vēl viens tēvs bija ilgāku laiku audzinājis bērnus, kamēr māte strādājusi
Lielbritānijā. Olafa gadījumā joprojām notiek tiesvedība, savukārt Guntis, sastapis
bērnu mātes pretestību, pagaidām atteicies no prasības sadalīt bērnu audzināšanu
vienlīdzīgi. Vairāki intervētie vīrieši skaidri norādīja, ka ierobežotais saskarsmes laiks ir
bērnu mātes diktēts. Tā, piemēram, Jāzeps vēlētos, lai tajās nedēļas dienās, kad abi
tiekas, bērns pie viņa arī nakšņotu:
Jā, bet bez variantiem. Viņa saka nē, tu ko iedomājies? Tu no rīta viņu vedīsi uz
bērnudārzu?
Savukārt, Guntis sev vēlētos līdzvērtīgu saskarsmes laiku, kāds ir mātei, bet māte, pie
kuras pašlaik bērns dzīvo, nevēlas šādu vienošanos:
Jā. Mans piedāvājums bija nedēļa un nedēļa, un arī bērna personīgā vēlme
tāda ir, bet šobrīd māte neuzskata, ka tas ir pareizi.
Abos gadījumos mātei ir faktiskas veto tiesības attiecībā uz saskarsmi. Vairāki tēvi
intervijās pauda nevēlēšanos strīdēties par šo jautājumu, baidoties, ka tas varētu
sabojāt attiecības un situāciju vēl vairāk pasliktināt. Tā, piemēram, Guntis sarunā ar
intervētāju:
Intervētājs: Kā tu to [ka māte atrod aizbildinājumus, lai neļautu satikties] parasti
risini?
Guntis: Piekāpjoties.
Intervētājs: Kāpēc tu piekāpies?
Guntis: Ilgtermiņā tas lielu labumu nevarētu nest, lai tur tā kašķētos.
Arī tiesas spriedumi saskarsmes lietās nereti satur tēvu apgalvojumus, ka māte
saskarsmes tiesības ir ierobežojusi. Reizumis to ir atzinusi arī tiesa, taču nav veikts
izvērtējums, kā tas ir iespaidojis bērna un tēva attiecības (piem., lietā nr. C21050311,
C31377212).
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7. NEUZTICĒŠANĀS (SIEVIEŠU) TIESU SISTĒMAI
Strīdos par ģimenes lietām šķirtie tēvi nereti ir vienīgie procesā iesaistītie vīrieši.
Tāpēc nepārsteidz, ka tēvi intervijās pauž pārliecību, ka tiesas, skatot bērnu
saskarsmes un apgādības lietas, ir labvēlīgākas pret mātēm. Tiesās par ģimenes
jautājumiem atbildīgās institūcijas (tiesneši, bāriņtiesas, advokatūra) Latvijā
ir galvenokārt sieviešu rokās. Neuzticēšanos palielina arī tas, ka tēviem trūkst
zināšanas par efektīvu savu tiesību aizstāvēšanu.
Kaut arī kopumā Latvijā pastāv uzskats, ka ģimenes un bērni galvenokārt ir sieviešu
joma, kopīgā mājsaimniecībā abi vecāki ir pārstāvēti vienlīdzīgi: katrā ģimenē, kurā
ir tēvs un māte, lēmumus par bērniem parasti pieņem kopīgi un tikai retos gadījumos nepieciešams piesaistīt trešās personas. Šķirto vecāku vidū konflikta iespējamība
palielinās, pieaugot arī varbūtībai, ka domstarpības starp vecākiem jārisina ar oficiālo
institūciju palīdzību. Šajā gadījumā tēviem jāsaskaras ar vidi, kurā viņi nereti ir vienīgie
vīrieši. Tā, piemēram, Pēteris intervijā atzīst:
Intervētājs: Tur kāds vīrietis [tiesā] bez jums arī figurēja?
Pēteris: Nē. Gan sekretāre, gan tiesnese, tās bija sievietes.
Intervētājs: Sievai bija advokāts?
Pēteris: Juriste, kas iesniedza to prasību. Tā arī bija sieviete.
Intervētājs: Jūs tikai konsultējāties?
Pēteris: Jā, es konsultējos. Viņa teica, ka neiztiesāšu, tas ir bezjēdzīgi. Man bija
visi tie maksājumi no bankas. Apskatījās un pateica, ka nekā.
Institūcijās, ar kurām tēviem jāsaskaras saskarsmes tiesību strīda gadījumā, tiešām
ir izteikts sieviešu pārsvars, sākot ar tiesnešiem un beidzot ar ekspertiem, iesaistīto
institūciju pārstāvjiem un advokātiem. Mūsu analizētajās saskarsmes tiesību lietās pirmajā tiesu instancē 88% lietās spriedumu taisījusi sieviete iepretim 12% spriedumu,
ko taisījuši vīrieši (skat. Tabula 1). Šāds īpatsvars ir augstāks nekā kopējais sieviešu
īpatsvars pirmā līmeņa tiesās. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, rajona (pilsētas) tiesās sieviešu īpatsvars tiesnešu vidū pēdējo gadu laikā veido aptuveni 80% (Centrālā statistikas pārvalde 2016b, 87) jeb par astoņiem procentpunktiem
mazāks.
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Augstāka līmeņa tiesās dzimšu pārstāvniecība ir līdzsvarotāka, tomēr arī šeit sastāvā
vienmēr pārsvars ir bijis sievietēm. Apgabaltiesās, kur spriedumu pieņem trīs tiesneši,
tiesas sastāvā vīrietis ir bijis 41% lietu. Visbiežāk gan – 59% gadījumu – tiesa
sastāvējusi no trim tiesnesēm. Turklāt ne reizi tiesu sastāvs nav bijis tāds, ka tajā
vairākums būtu vīrieši – to skaits nekad nav vairāk par vienu tiesnesi no trijiem.

Tiesas sastāvs

Tiesas līmenis
Rajonu (pilsētas) tiesa

Kopā

Apgabaltiesa

Augstākā tiesa

Sieviete

160 (88%)

-

-

160 (70,8%)

Vīrietis

21 (12%)

-

-

21 (9,29%)

2 sievietes
1 vīrietis

-

18 (41%)

1 (100%)

19 (8,41%)

Trīs sievietes

-

26 (59%)

0 (0%)

26 (11,5%)

Kopā

181 (80%)

44 (19,5%)

1 (0,5%)

226 (100%)

Tabula 1: Tiesas līmenis un tiesas sastāvs izskatīto saskarsmes tiesību lietās
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Lietā pieaicināto ekspertu un pārstāvju no institūcijām atzinuma sniegšanai dzimšu
samērs ir vēl nevienlīdzīgāks. Lielākoties šādā statusā lietās par saskarsmes tiesībām
uzaicināts pārstāvis no bāriņtiesām, jo Civillikums nosaka, ka “strīda gadījumā kārtību, kādā var izmantot saskarsmes tiesību, nosaka tiesa, izprasot bāriņtiesas atzinumu”
(Civillikums, 1937, 182. pants). Saskaņā ar Valsts Bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas vadlīnijām, šī atzinuma mērķis ir sniegt bāriņtiesas viedokli, kāda “saskarsmes
kārtības īstenošana turpmākajā periodā būtu bērna interesēm visatbilstošākā” (Valsts
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2011). Tādējādi bāriņtiesām ir ļoti liela loma
saskarsmes tiesību jautājumos, jo savā atzinumā tās ne tikai konstatē un apraksta
pastāvošo situāciju, bet rekomendē turpmāko saskarsmes režīmu.
Latvijas Bāriņtiesu asociācijas mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka Latvijā
kopumā darbojas 100 bāriņtiesu, no tām visām priekšsēdētājas ir sievietes, izņemot
Rīgā, Jēkabpilī un Talsu novadā (Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija b. g.). Arī
tiesās par saskarsmes tiesībām bāriņtiesu gandrīz visos gadījumos ir pārstāvējušas
sievietes. Kopumā izlasē iekļautajās 226 lietās identificējami 174 eksperti vai bāriņtiesu pārstāvji, kuri piedalījušies tiesas sēdēs – no tiem tikai seši bijuši vīrieši jeb kopumā
3%. Ņemot vērā šo milzīgo disbalansu starp dzimtēm, ir faktiski neiespējami novērtēt,
vai pieaicināto institūciju/ekspertu dzimte ietekmē tiesas piešķirto saskarsmes stundu/dienu skaitu. Savukārt, dzimšu samērs juridisko pakalpojumu sniedzēju vidū šajā
pētījumā apskatītajās lietās ir daudz līdzsvarotāks, salīdzinājumā ar tiesu sastāvu un
pieaicinātajiem ekspertiem/institūciju pārstāvjiem. Tomēr arī šajā gadījumā biežāk juridiskās palīdzības sniegšanā tiek iesaistītas sievietes. Kopumā advokāti/pārstāvjii vismaz vienai no pusēm piedalījušies vismaz 62% no izlasē iekļautajām lietām (64 lietās
jeb 28% gadījumu nebija iespējams identificēt tiesas sēdes dalībniekus). Tiesu sēdēs
kā advokāti/pārstāvji piedalījušās 106 sievietes (66%) un 53 vīrieši (34%). Šī proporcija
ir tālu no Latvijas advokatūrā pastāvošās dzimšu pārstāvniecības, kur pēdējos gados vīrieši un sievietes ir vienādā skaitā (Centrālā statistikas pārvalde 2016b). Turklāt
raksturīgi, ka tēvi biežāk izvēlas vīriešu dzimtes juridiskās palīdzības sniedzējus nekā
mātes, kuras, savukārt, dod priekšroku sievietēm (skat. Attēls 3 ).

Attēls 3 - Juridiskās palīdzības sniedzēja dzimte saskarsmes
tiesību lietās atkarībā no tiesas dalībnieku statusa. N=155
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Secināms, ka vīrieši saskarsmes tiesību strīdus gadījumos tiesās visbiežāk ir prasītāja
statusā, lūdzot sev noteikt saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. Savukārt, tiesneši,
eksperti, bāriņtiesas pārstāvji un mazākā mērā arī juridiskās palīdzības sniedzēji līdz
ar atbildētāju visbiežāk būs sievietes. Citiem vārdiem sakot, saskarsmes tiesību jautājumi ir lielā mērā sieviešu spriešanas lieta un vīrieši tajā piedalās lielākoties vien kā
procesa iniciētāji.
Šādam izteiktam dzimtes disbalansam jautājumos, kuri skar strīdu starp vīrieti un
sievieti, ir liels potenciāls apdraudēt objektīvu strīda izvērtēšanu un uzticēšanos tiesu
sistēmai. Daudzviet pasaulē, tajā skaitā Eiropā, tiek diskutēts par to, ka likumdošanas
institūcijās ir nepieciešams nodrošināt sabalansētu pārstāvniecību. Šāds viedoklis
balstās uzskatā, ka vīriešiem un sievietēm, lemjot par likumiem un noteikumiem, ir
tendence jautājumus izskatīt no savas dzimtes pozīcijām. Tiesas šajā kontekstā arī ir
likumdošanas procesa sastāvdaļa, jo to spriedumi iegūst likuma spēku. Šajā sakarā
Mārgareta Viljamsa (Margaret Williams) un citi norāda, ka “sieviešu izslēgšana no
tiesām norāda, ka tām trūkst pašnoteikšanās” (Williams u. c. 2008, 457), citiem
vārdiem sakot, tās nevar piedalīties tajā likumdošanas aspektā, ko, interpretējot likumus, veic tiesas. Tāpēc Viljamsa uzsver, ka dzimšu balansam jābūt ne tikai parlamentos, bet arī tiesās (Williams u. c. 2008, 453). Viljamsa apraksta gadījumus, kad problēma ir neproporcionāli mazā sieviešu pārstāvniecība. Tomēr šī pati loģika attiecas arī
uz nesamērīgi mazu vīriešu pārstāvniecību, it īpaši jautājumos, kas tieši skar vīriešus.
Ja vīrieši ir neproporcionāli maz pārstāvēti tiesās, viņu demokrātiskā līdzdalība tiesu
varā nav nodrošināta.
Tomēr, iespējams, vēl nozīmīgāka (kaut arī saistīta ar augstāk minēto) ir tiesas objektivitātes nodrošināšana. Viljamsa, apkopojot pētījumus par tiesu objektivitāti atkarībā
no tiesnešu dzimtes, raksta, ka secinājumi nav viennozīmīgi – daļa pētījumu apgalvo,
ka vīrieši un sievietes spriež citādi, kamēr citi apgalvo, ka atšķirību neesot (Williams
u. c. 2008, 456–457). Mirjama Anasagasti (Miriam Anasagasti) un Natālija Vujame
(Nathalie Wuiame), veikušas pētījumu, lai noskaidrotu pašu tiesnešu un prokuroru
viedokli par to, kā procesu ietekmē tiesnešu dzimte. Aptaujātie pārsvarā uzskata, ka
vairumā gadījumu tiesneša dzimtei nav nozīmes. Tomēr pastāv nozīmīgs izņēmums
– jautājumi, kas skar ģimenes jautājumus un dzimumnoziegumus. Šādos gadījumos
samērā liels aptaujāto skaits norāda, ka tiesneša dzimtei ir nozīme, jo “sievietes ir
sensitīvākas pret upuri” un tās labāk izprot situāciju (Anasagasti un Wuiame 1999, 23).
Turklāt Anasagasti un Vujame norāda, ka jau pats fakts, ka tiesnesis ir sieviete, sniedz
zināmu pamācošu iespaidu uz procesa dalībniekiem (Anasagasti un Wuiame 1999,
25). Līdzīgi kā Viljamsa, arī Anasagasti un Vijame raksta, lai izgaismotu problēmu, kad
sieviešu proporcija ir pārāk maza. Tomēr problēma nemazinās, ja disproporcija iet
pretējā virzienā: jautājumos, kas saistīti ar dzimumu, pastāv liela iespēja, ka tiesneša
(un citu lēmēju) dzimte ietekmēs veidu, kā viņš/viņa spriedīs, turklāt objektivitāte tiek
parasti iespaidota par labu savai dzimtei. Fakts, ka nerezidējošie tēvi Latvijā par
saviem aizstāvjiem biežāk nekā mātes izvēlējušies vīriešus, var norādīt uz to, ka arī viņi
(apzināti vai neapzināti) pieturas pie šāda viedokļa.
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Visbeidzot, pastāv iespējamība, ka tiesa, kurā izteikti neproporcionāli pārstāvēta kāda
no tiesas procesā iesaistītajām grupām, var zaudēt iedzīvotāju uzticēšanos. Vienā vai
otrā veidā liela daļa šī pētījuma dalībnieku pauda neticību tam, ka tiesā viņu intereses
varētu būt pārstāvētas godīgi. Olafa pieredze vairāku gadu garā cīņā par saskarsmes
tiesībām ir saistīta ar netaisnības izjūtu:
Vispirms es gāju ar prasību par saskarsmi piecdesmit pret piecdesmit, tad pirmā
instance man iedeva piecdesmit procentus ar visām Eiropas cilvēktiesību lietām,
salīdzinājumiem un tā tālāk. Otrā tiesa man samazināja saskarsmi uz katru otro
nedēļas nogali, plus vasaras brīvlaiks un katri otrie svētki [..]kā argumentu
ierakstīja, ka saskarsme ir piešķirta nepamatoti daudz.
Olafa ieskatā otrā līmeņa tiesa nav lēmusi vienlīdzīgi, bet gan devusi priekšroku mātei.
Līdzīgi ne vienā vien intervijā šķirtie tēvi pauž neuzticēšanos tiesu varai ne tikai
saskarsmes tiesību jautājumos, bet kopumā ģimenes lietu strīdos.
Tā, piemēram, Guntis stāsta:
Es šo plānu esmu vienkāršā procesā izgājis, bez aktivitātēm gan, vienkārši saticis
prokurorus, saticis tiesnešus, saticis advokātus - nē. Latvijā 99,9 % ir skaidrs, ka
tiesa nolems par labu mātei, ja vien māte nav alkoholiķe, narkomāne,
bezdarbniece. Tur ir jābūt ļoti spēcīgam iemeslam.
Pamācošs gadījums ir Pētera stāsts, jo acīmredzami ilustrē tēva nezināšanu un no tās
izrietošo zaudējumu. Uzturnaudas strīdu gadījumā prasību nevar apmierināt atpakaļejoši – tie piedzenami no brīža, kad celta prasība tiesā (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007.gada 29.augusta spriedumu lietā
Nr.SKC-556). Tomēr saskaņā ar Pētera stāstīto, viņam tiesa uzdevusi ne tikai maksāt
turpmāk, bet kompensēt arī par iepriekšējiem periodiem, turklāt, to pamatojot
nevis ar to, ka viņš nav maksājis vispār, bet gan, ka nav pareizi noformējis maksājuma
uzdevuma tekstu. Mums nav iespēja pārbaudīt Pētera teiktā patiesumu, bet tas ir
viens no tēvu stāstiem, kas veido tēvu pieredzes kopējo ainu.
Pēteris dzīvo nelielā Latgales pilsētā. Kad sieva vairākas reizes braukusi uz Lielbritāniju strādāt, Pēteris palicis Latvijā un audzinājis bērnus viens. Sieva kopumā pavadījusi
vairākus gadus ārpus Latvijas, pēc tam vēl dzīvojuši kopā gadus septiņus, bet tad
attiecības izjukušas. Bērni palikuši dzīvot pie mātes, jo viņa tā ir gribējusi. Turpmāko
Pēteris apraksta šādi:
Pēteris: Es visu laiku maksāju. Nu, viņa prasīja, lai es maksāju, pirms es nebiju
apprecējies un sācis šeit dzīvot, kaut gan... nē, biju jau apprecējies, mēs visu
laiku pārskaitījām viņai visu, kas tika prasīts. Tad pēkšņi man no tiesas atnāca
pavēste, ka ir jāierodas tiesā. Tur bija tā izdarīts, ka es pārskaitot bērniem naudu
es nebiju pareizi uzrādījis to maksājuma mērķi. Es rakstīju „bērniem”. Izrādās,
kā man pēc tam pateica advokāts, ka vajadzēja rakstīt „uzturlīdzekļi”. Uz tā es
iekritu tā, ka tas neskaitījās, ka es esmu maksājis. Protams, tur uzreiz liela nauda
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sakrājās par tiem trijiem, četriem gadiem.
Intervētājs: Jums pieprasīja, lai jūs maksājat par iepriekšējiem gadiem?
Pēteris: Jā, par to laiku, ko kopā nedzīvojām. Par to man atkal visu vajadzēja
maksāt.
Nezinādams, kā risināt šos jautājumus, Pēteris bija konsultējies ar kādu juristi vietnē
draugiem.lv, bet tā bija skaidrojusi, ka Pēteris tiešām pieļāvis kļūdu, lietojot nepareizo formulējumu maksājuma uzdevumā. Viņa arī teikusi, ka pretoties esot bezcerīgi.
Zaudējis cīņu par naudu, Pēteris tomēr nezaudēja labās attiecības ar bērniem:
Kad vecākā meita uzzināja, ka tas ir izdarīts, viņa diezgan ilgu laiku nerunāja ar
māti, kādu gadu [..]. Pirmo gadu viņa bija lielā šokā. Viņai tad bija astoņpadsmit
gadu. Viņa atnāca pat pie manis dzīvot [..] Viņa nodzīvoja, pēdējo divpadsmit
klasi mācoties, pie manis. Tieši dēļ šitā.
Tēvi bieži pauž savu bezspēcību, uzskatot, ka mātes pozīcijas ir pārākas. Arī advokātu
vidū, pēc intervēto tēvu teiktā, ir līdzīgs uzskats – lai tēvs varētu cīnīties par pilnīgu
aprūpes pārņemšanu savās rokās vai kaut par vienādu laika sadalījumu, viņam ir nepieciešami daudz spēcīgāki argumenti nekā mātei, kuras tiesības uz bērnu un
privileģētā loma bērna aprūpē tiek uzskatīta par neapstrīdamu. Kristaps pie rūgtās
atziņas par bezspēcību nonācis pēc likumīgo ceļu izmēģināšanas:
Sākumā es vispār sadusmojos un iesniedzu prasību par atsevišķu aizgādnību.
Tur man advokāte uzreiz pateica, ka tas nav tik vienkārši un nebūs arī. Pie visas
[mātes pieredzes] psihiatriskās slimnīcās, narkotiku lietošanas nekas nav
vienkārši. Pie tā, ka ir pilnīgi vienādas tiesības, ka es esmu balts un pūkains
tiesas un likuma priekšā…
Savukārt, Jāzeps uzskata, ka viņam nekad nebūs iespējams cīnīties par līdzvērtīgām
tiesībām aprūpēt meitu:
Intervētājs: Likums paredz abiem vecākiem pieņemt šādus lēmumus.
Jāzeps: Jā, es zinu to. Es gribētu, bet nekas jau nemainīsies.
Intervētājs: Vai tu nevari par to cīnieties?
Jāzeps: Ok, bet nekas jau nemainīsies, viņa ies tajā pašā skolā. Jo tas ir pie
mājām, blakus. Lai viņa tur iet.
Intervētājs: Bet tu negribētu cīnieties par to, lai, piemēram, Luīze, dzīvotu visu
laiku pie tevis?
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Jāzeps: Gribu. Bet neļaus nekad.
Intervētājs: Kas?
Jāzeps: Vispār, society.
Līdzīgu viedokli pauž arī intervētie speciālisti – juriste un psiholoģe, kas ikdienā ir iesaistīti ģimeņu šķiršanās jautājumos, norādot, ka stereotips par mātes un bērna ciešo
sasaisti, joprojām ir klātesošs lēmumu pieņemšanā. Kā norāda psiholoģe –
arī situācijās, kad tēvs objektīvi stabilāk spēj parūpēties par bērnu:
Tēvam pierādīt tiesas procesā, ka viņš ir tētis, kas varētu tādu atsevišķu aprūpi
veikt un uz atsevišķu aizgādību pretendēt ir pietiekami grūti. Pat tādos
gadījumos, kur liktos, ka tas ir pamatoti. Es domāju, ka pastāv zināma
stereotipizācija, ka vajag atstāt pie mammas. Ja viņa nav sociāli nelabvēlīga,
tad tam tēvam ir grūtāk. Es domāju, ka pēdējos gados tēva loma ir būtiski
mainījusies, tēvi ir daudz vairāk iesaistījušies. To nevar noliegt,
bet viņiem dabūt pie sevis bērnu uz pastāvīgu dzīvesvietu ir grūti.
Tālākā tiesas spriedumu analīze demonstrē, ka arī saskarsmes tiesību jautājumos bērna pavadītais laiks nav vienmērīgi sadalīts starp tēviem un mātēm. Proti, tiesu ieskatā
nerezidējošajiem tēviem ar bērniem vidēji jāsatiekas daudz retāk nekā mātēm, pie
kura bērni dzīvo.

8. TIKŠANĀS AR BĒRNIEM PĒC FORMULAS
Saskarsmes laiks (noteiktās dienas un stundas), ko tiesas piešķir šķirtajiem
vecākiem ir izteikti neproporcionāli sadalīts. Vairāk nekā pusei nerezidējošo tēvu
saskaņā ar tiesas spriedumu regulārās tikšanās ar bērnu nav biežāk par vienu reizi
divās nedēļās. Stundu izteiksmē nerezidējošie tēvi savus bērnus vidēji redz tikai
13% no visa laika.
Pēc šķiršanās svarīgākais attiecībās starp vecākiem un bērniem ir stabilitāte un
attiecību kvalitāte (Dowd, 2000, lpp. 62–63). Tas ietver arī saskarsmes regularitāti un
ritmiskumu visa gada garumā. Lai konstatētu nerezidējošo tēvu un bērnu tikšanās
regularitāti Latvijā, tika atlasīti visi tiesu spriedumi, kuros identificējams, ka saskarsme
noteikta tēvam un tā ir skaidri aprakstīta. Kopumā atlasīts 181 spriedums, kur aprēķināta tēva un bērna relatīvā tikšanās regularitāte, atsijājot īpašās dienas un periodus, t.i.,
svētkus un atvaļinājumus/brīvlaikus.
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Attēls 4 - Tēva un bērna tikšanās relatīvā regularitāte. N=181

Vairāk nekā puse tēvu savus bērnus satiek ne biežāk kā reizi divās nedēļās. Savukārt,
vismaz reizi nedēļā bērnus redz aptuveni 35% no visiem tēviem, kuru saskarsmes
tiesību īstenošanas kārtība noteikta ar tiesas spriedumu (Attēls 4).
Relatīvā regularitāte ir indikators tikšanās biežumam, taču neuzrāda cik daudz laika
kopā ar katru no vecākiem pavada bērni šķirtajās ģimenēs. Tāpēc katrā no izlasē
iekļautajiem spriedumiem saskaitītas attiecīgajam tēvam pieejamās dienas un stundas gada ietvaros saskaņā ar Pielikumā nr. 1 esošo kodēšanas instrukciju.
No visām lietām tikai četros gadījumos saskarsme liegta pilnībā. Vidēji, ņemot vērā
gan regulārās tikšanās, gan arī atvaļinājumus, brīvlaikus un citas tiesu piešķirtās dienas, tēvi Latvijā redz savus bērnus 82 dienas jeb aptuveni 22% no kopējā dienu skaita
gadā. Tomēr, saskaitot katrā no piešķirtajām dienām tiesas atvēlēto stundu skaitu,
redzams, ka reālais laika samērs starp māti, pie kura bērns dzīvo, un tēvu, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir stipri nevienlīdzīgs, jo tēvam piešķirtas vidēji 1125 stundas jeb
nepilni 13% no kopējā stundu skaita gadā (Attēls 5).
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Attēls 5 - Tiesas piešķirtais dienu un stundu skaits tēviem. Sarkanā līnija norāda vidējo aritmētisko piešķirto
dienu/stundu skaitu, savukārt pelēkā pārtrauktā līnija iezīmē pusi no gada

Atsijājot no izlases tās četras lietas, kur saskarsme liegta pilnībā, un aprēķinot tēviem
piešķirtās darba dienas, brīvdienas un svētku dienas no visām attiecīgā veida dienām
gadā, novērojams, ka tēviem visbiežāk piešķirta mazāk nekā piektā daļa darba dienu
gadā (jeb aptuveni viena darba diena nedēļā), kā arī 41% no visām gadā esošajām
brīvdienām. Savukārt no 12 oficiālajām svētku brīvdienām tēvi pavada vidēji vienu
līdz divas svētku dienas ar bērnu (Attēls 6).

Attēls 6 - Saskarsmei piešķirtais laiks atkarībā no dienas tipa. Aprēķinā nav iekļauti gadījumi,
kad saskarsme uz laiku liegta pilnībā.
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Lai konstatētu, vai pastāv kādi faktori, kas nozīmīgi samazina vai palielina tēvam
piešķirto saskarsmes laiku, stundu skaits izmantots kā atkarīgais mainīgais lineārā regresijā, tajā iekļaujot kopumā 177 tiesu spriedumus, kuros iespējams identificēt visus
modelī izmantotos mainīgos.
Lineārās regresijas rezultāti (Pielikuma nr. 1 Modelis (3)) norāda, ka Latvijā ir
izveidojusies noturīga tiesu prakse saskarsmes tiesību jomā. Tiesas piešķirto stundu
skaitu neietekmē nedz tiesas sastāvs un tiesnešu dzimte, nav arī nozīmes bērnu
dzimumam un skaitam. Tāpat to neietekmē tiesu apgabals, kurā skatīta lieta, arī gadu
griezumā piešķirto stundu skaits būtiski neatšķiras. Nenozīmīgi stundu skaits atšķiras
arī atkarībā no tā, vai prasību par saskarsmes tiesības īstenošanas kārtību iesniedzis
tēvs (to pieprasot sev) vai māte (to pieprasot nerezidējošajam tēvam).
Piešķirto saskarsmes stundu skaitu ietekmē kopumā trīs faktori. Pirmkārt, ja bērnam
nav paredzēta nakšņošana pie tēva, tas nozīmīgi (vidēji par 778 stundām jeb par aptuveni mēnesi) samazina saskarsmes stundu skaitu. Saskaņā ar tiesu noteikto saskarsmes tiesību īstenošanas kārtību aptuveni trešdaļai bērnu nav paredzēta nakšņošana
tēva dzīvesvietā.
Otrkārt, tiesas reti kad ir noteikušas atšķirīgu saskarsmes režīmu gada ietvaros, kaut
Civillikumā tāda iespēja ir paredzēta. Kopumā gandrīz pusei tēvu visu gadu noteikta
saskarsme pēc vienota ritma (formulas), neņemot vērā, piemēram, skolu brīvlaikus,
tēva atvaļinājumus vai bērnu/tēvu dzimšanas vai vārda dienas. Tas nozīmīgi samazinājis tiesas noteikto saskarsmes stundu skaitu – tēva atvaļinājuma ignorēšanas gadījumā
vidēji par 323 stundām jeb nepilnām divām nedēļām, savukārt skolēnu brīvlaika gadījumos vidēji par 689 stundām jeb aptuveni četrām nedēļām.
Treškārt, saskarsmes stundu skaits ir mazāks, ja konkrētajā lietā ir iesniegta pretprasība ar atbildētāja(s) skatījumu par to, kā būtu realizējama saskarsmes kārtība starp tēvu
un bērnu. Turklāt, stundu skaits ir mazāks neatkarīgi no tā, vai pretprasību jeb alternatīvu skatījumu, kādā apmērā nosakāma saskarsme, iesniedzis tēvs vai māte. Iemesli
tam varētu būt vairāki un atšķirīgi. Ja māte ir iesniegusi pretprasību, iespējams, tajā
noteikts ievērojami mazāks saskarsmes laiks (piemēram, lietā nr. C37115611 māte
pretprasībā lūgusi divreiz retāku saskarsmi nekā tēvs to lūdzis pamatprasībā), tiesa to
ņēmusi vērā, piešķirot mazāku stundu skaitu nekā vidēji lietās, kur šāda pretprasība
nav iesniegta.
Savukārt gadījumos, kad pretprasību iesniedzis tēvs, iespējams, māte pamatprasībā
prasījusi ārkārtīgi ierobežotu saskarsmes laiku un pretprasības iesniegšana veicinājusi
lielāku saskarsmes laika piešķiršanu nekā pamatprasībā minēts, bet tomēr tā ir mazāka nekā vidēji izlasē. Piemēram, lietā nr. C30794212 māte prasībā lūgusi tiesu noteikt
tēvam saskarsmi ar bērniem vien divas brīvdienas mēnesī, savukārt tēvs pretprasībā
lūdzis saskarsmi daudz biežāk – katru nedēļu divas darba dienas un vienu brīvdienu,
kā arī visu savu atvaļinājuma laiku. Tiesa šajā lietā prasību un pretprasību apmierināja
daļēji.
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Tiesu spriedumos novērojams ne tikai tas, ka tēviem parasti piešķirts daudz mazāks
laiks, lai satiktos ar saviem bērniem, bet laiks arī nevienlīdzīgi sadalīts pa darbadienām
un brīvdienām. Tādā veidā vīrieši tiek, gribot negribot, turēti “brīvdienu tēta” lomā.

9. BRĪVDIENU TĒTI
Neatkarīgi no tā, vai saskarsme noteikta tiesas vai sarunu ceļā, visbiežāk tā tiek
noteikta pēc vienas formulas: katru otro nedēļas nogali un katra otrā svētku
diena. Tāpēc bērna ikdienas dzīve norit pie viena vecāka (parasti - mātes), savukārt,
brīvais laiks tiek savstarpēji starp abiem vecākiem pārdalīts. Praksē šie principi
nereti noved pie tā, ka tēva un bērnu saikne kļūst (vai turpina palikt) vāja.
Skatot kopsakarībā tiesu noteiktās saskarsmes tiesību realizēšanas kārtības dažādos
griezumos, izveidojas vairāk vai mazāk skaidra aina, kāds ir tipiskākais tiesas
spriedums, kad bērnam pieļauj nakšņošanu pie tēva. Vidēji tās būs divas nedēļas
nogales mēnesī, iespējams, sākot no piektdienas vakara, un pārmaiņus kādi no valsts
svētkiem, piemēram, Ziemassvētki vai Jaunais Gads. Ja tiesa būs ņēmusi vērā tēva
atvaļinājumu un bērna brīvlaikus, saskarsmes laiks attiecīgi palielināsies šajos laika
periodos. Tādējādi tēvu saskarsmē ar bērniem izteikti dominē brīvdienas un svētku
dienas.
Par “brīvdienu tēvu” veidošanos liecina arī tas, ka tikai divos gadījumos tēvam nav
piešķirta saskarsme brīvdienās, bet daudz biežāk sastopams, ka tēviem saskarsme
darba dienās vispār nav paredzēta. Darba dienās savus bērnus neredz aptuveni katrs
ceturtais tēvs, kuram saskarsme noteikta ar tiesas spriedumu.

Attēls 7. Piešķirto stundu īpatsvars no kopējo stundu skaita gadā
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Attēls 7 uzskatāmi demonstrē, ka brīvdienas starp vecākiem sadalītas samērā vienlīdzīgi, bet darbadienās tēvu saskarsme ir samazināta. Brīvdienu ziņā tiesu prakse
bijusi salīdzinoši dažāda un piešķirto brīvdienu skaits tuvojas normālai distribūcijai
ap vidējo piešķirto brīvdienu skaitu, reizēm pat pārsniedzot pusi no visām gada brīvdienām. Savukārt attiecībā uz darbadienām raksturīga distribūcijas novirze uz kreiso
pusi, jo reti kad tiesas piešķīrušas vairāk nekā 20% no gada darba dienu stundām jeb
ne vairāk kā vienu pilnu darba dienu.
Minētā saskarsmes formula no pirmā acu uzmetiena šķiet taisnīga: ikdienas
aprūpētājs (parasti māte) nodrošina bērna dzīvi ikdienā. Ikdienā ir zināma rutīna –
bērnam kaut kur ir jādzīvo, jāapmeklē skola vai bērnudārzs. Ja tēvs dzīvo tālu, tad
grūti iedomāties, kā bērns varētu turpināt iet uz bērnudārzu vai uz skolu, dzīvojot pie
tēva. Tomēr nav skaidrs pamatojums, kāpēc gadījumā, ja darba dienas bērns dzīvo
pie mātes, t.i., sadalījums starp vecākiem ir izteikti neproporcionāls, brīvdienas tiek
sadalītas labākajā gadījumā uz pusēm, nevis, piemēram, lielāko daļu brīvdienu bērns
pavadītu pie nerezidējošā vecāka.
Būtībā minētā formula norāda uz pieņēmumu, ka bērnus ir jāaprūpē mātei, bet
tēvs pieslēdzas tikai fragmentāri. Lai gan šāda laika sadales forma ir sabiedrībā
vispārpieņemta, tā var atstāt negatīvu ietekmi uz bērna aprūpi. Pirmkārt, nevienlīdzīga laika sadale starp vecākiem izraisa nepieciešamību pēc uzturnaudas maksāšanas
otram vecākam, jo uzturnaudas būtība ir vienādot vecāku ieguldījumu bērna
audzināšanā, apstākļos, kad šis ieguldījums ir nepropocionāli sadalīts starp vecākiem.
Proti, ja bērni dzīvo pie mātes, tēvam, kurš ikdienā nepiedalās bērna audzināšanā, ir
jāpiedalās finansiāli. Gadījumā, ja abi vecāki iegulda vienādu darbu bērnu
audzināšanā, bērns vienādu laiku pavada pie abiem vecākiem, uzturnaudas maksāšanas
jēga zūd un mazinās arī ar tās (ne)maksāšanu saistītu konfliktu potenciāls.
Otrkārt, kā rāda pētījumi (skat. diskusiju Mendell 2002, 16), pastāv pozitīva sakarība
starp tēvu iesaisti audzināšanā un viņu vēlmi maksāt uzturnaudu, t.i., lielāka iesaiste
bērna audzināšanā iet roku rokā ar vēlmi piedalīties tā labklājībā arī finansiāli. Lai gan
korelācija nenorāda uz cēloņsakarību, pastāv iespēja, ka tēvi, kuriem būs vairāk
iesaistīti bērnu audzināšanā, būs arī cītīgāki uzturnaudas maksātāji.
Šķirto tēvu norobežošana no bērnu ikdienas audzināšanas nostiprina vispārējo kognitīvo rāmi, kurā bērni nav tēvu atbildības sfēra. Arī tiesu dokumentos atrodams viedoklis, ka tēvs nav spējīgs par bērnu parūpēties dažādās ikdienas situācijās. Par to liecina
atsevišķi tiesu spriedumi, kuros saskarsme bērna slimības gadījumā mātei jānodrošina
tēvam citā laikā tādā pašā apjomā (piem., spriedums lietā nr. C26210816; C31443912;
C31479111; C35080313; C40057513; C22048115; C34053015; C08023515) vai pat
jānogādā atpakaļ mātes dzīvesvietā (spriedums lietā nr. C29627215). Tēvam šajos
un citos līdzīgos gadījumos nav uzticēta pilnvērtīga atbildība par bērnu. Vienlaicīgi
jānorāda, ka vienā no izlasē iekļautajām lietām (C33442711) māte – tieši pretēji –
uzsvērusi, ka tēvam ir “jāpiedalās bērna aprūpē arī slimības laikā, nevis jāgaida dēla
izveseļošanās un jātiekas ar bērnu tikai pēc izveseļošanās”, kam tiesa arī piekritusi un
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nav noteikusi, ka saskarsme ar tēvu tiek pārcelta bērna slimības gadījumā. Situācijās,
kad starp abiem vecākiem ir konfliktējošas attiecības vai arī māte pilnībā neuzticas
tēva pieejai audzināšanā, ir novērojams, ka tēva un bērna tikšanās laiks tiek apzināti ierobežots, piepildot bērna brīvo laiku ar citām ārpusskolas vai interešu izglītības
aktivitātēm. Formāli tas tiek pamatots ar bērna attīstības vajadzībām un interesēm,
turklāt tēvu pretargumenti par saskarsmes mazināšanos ar bērnu šādos gadījumos
vairāk izskatās pēc tēva savtīgu interešu apmierināšanas. Citiem vārdiem sakot, tēvu
iespējams izslēgt no bērna dzīves, tā laikā nodrošinot citas nodarbes – kamēr vien
bērns ir nodarbināts, brīvdienu tēvam nav iespējas viņu satikt.
Saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības formula nenoliedzami atspoguļo esošās
kultūras normas (bet tas nenozīmē, ka tāpēc tās ir vienīgais uzvedības modelis). Kā
kultūras normu to par pašsaprotamu pieņem liela daļa sabiedrības locekļu, tajā skaitā
šķirtie tēvi. Tā, piemēram, Kristaps ir pilnībā apmierināts ar tiesas noteikto saskarsmes
kārtību:
Tas oficiālais tiesas grafiks, ko es pieprasīju, ir pirmā, trešā nedēļas nogale un
svētki uz pusēm. Tas ir ļoti normāli arī pie mana dzīves ritma.
Savukārt Olafs šādu vecāku modeli uzskata par problemātisku bērna personības
attīstībā:
Es nekad neesmu gribējis būt brīvdienu tētis. Kā tagad sanāks, ka es tajās
brīvdienās tiekos, tad es būšu izklaide, kas ved uz zooloģisko dārzu, bet visas
rūpes ir mātei – dārziņi un vēl kaut kas? Manuprāt, tā identitāte veidojas, kad tu
ar mājas pienākumiem, mājas darbiem esi ikdienā, nevis viņš atbrauks
brīvdienās un mazgās grīdu vai traukus. Viņš ātri vien negribēs pie manis
ierasties. Man visu laiku vajadzēs līferēt un domāt.
Tajā pašā laikā “brīvdienu tēta” lomai pastāv arī zināmas priekšrocības. Ņemot vērā,
ka tēvam nav jātiek galā ar visām ikdienas problēmām, viņš var ieturēt zināmu distanci, no kuras var veidot pozitīvu tēlu bērna acīs. Tā, piemēram, Valdis labi apzinās šīs
situācijas priekšrocības:
Intervētājs: Sanāk, ka tu esi labais tētis, bet mammai tiek ikdiena?
Valdis: Jā, tā sanāk. Māte zāģē, tēvs atnāk un salīmē visu atpakaļ. Droši vien,
ka tas nav godīgi, bet es par to esmu priecīgs, protams, ka es uzturēju daudz
labākas mūsu attiecības.
Vienlaikus jānorāda, ka šķirtajās ģimenēs, kurās nav noteikts kāds konkrēts tēva un
bērna tikšanās biežums vai ilgums, un tēvam ir iespēja ar bērnu brīvi tikties, darbs
būtiski biežāk kļūst par iemeslu, kas ierobežo tēva un bērna ikdienas saskarsmi.
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Šāda darba prioritizēšana mazāk novērojama to šķirto tēvu gadījumā, kuriem ir ļoti
ierobežota saskarsme ar bērnu (tiesas nolēmuma vai vecāku konfliktējošo attiecību
dēļ), viņi daudz biežāk meklē iespēju darbu pakārtot savām attiecībām/saskarsmei ar
bērnu.
No šajā pētījumā intervētajiem tēviem neviens neuzskatīja, ka viņam ir neproporcionāli vai neatbilstoši lieli saskarsmes pienākumi attiecībā uz bērniem. Tikai viens
tēvs (Edijs) sūdzējās, ka bērnu māte agrāk esot pieprasījusi viņa līdzdalību, iepriekš
par to nebrīdinot, tādējādi padarot laika plānošanu sarežģītu:
[..] bieži vien viņa, laicīgi nesarunājot, uzmeta man viņus uz kakla. Tas bija
brīžos, kad tas absolūti nebija gaidīts un nebija plānots, un bija neērti tā iemesla
dēļ, ka [krīzes gados es daudz strādāju] gāju un kapāju kā mēms. Bija arī darbs
maiņās. Attiecīgi – vakari, naktis, rīti. Kā kuru reizi. Bieži vien bija tā, ka bija tas
otrs punkts – klau, laicīgi sarunājam uz priekšu, neuzmet man viņus uz kakla. Ja
tā notiek, tad neko jēdzīgu es ar viņiem nevaru izdarīt. Es vienkārši esmu
pārguris pēc darba un es gribu vienkārši gulēt. Tāda nekoordenētība. Vēlāk ar
to palika labāk. Šī situācija mainījās. Es arvien biežāk un biežāk varēju bērnus
satikt, jo man sākās normāls dienas grafiks
Neskatoties uz šiem sarežģījumiem, pamazām Edijs pārņēma bērnu audzināšanu
savās rokās, māte pārcēlās dzīvot uz Alūksni un bērni palika pie tēva, saskarsmes formula tagad ir diametrāli pretēja – bērni māti satiek tikai brīvdienās. Kopumā tomēr, kā
rāda nākamā apakšnodaļa, “brīvdienu tēva” loma ir dažādos veidos problemātiska.

10. “BRĪVDIENU TĒVA” LOMA IR
PROBLEMĀTISKA
Praktizētais „brīvdienu tēva” modelis būtiski ierobežo pilnvērtīgu un kvalitatīvu
tēva iesaisti bērna aprūpē, turklāt fragmentāra saskarsme nereti ir psiholoģiski
smaga kā bērnam, tā tēvam. Brīvdienu tikšanās var būt arī finansiāli smaga, it
īpaši maznodrošinātiem tēviem.
Kā norāda Jāzeps, esot klāt periodiski, uz noteiktām stundām nedēļā daudzi ikdienas
un sadzīves sīkumi, kas būtu būtiski tēva un bērna attiecībās, paiet secen un tēvam
ir grūti nodrošināt to audzināšanu, prasmju un vērtību izveidi, ko viņš vēlas sniegt
bērnam:
Gribēt var daudz ko, bet tas jau nav tik vienkārši. Tā lieta, ka tu pat nespēj tajās
trijās stundās... Kas šobrīd sanāk - iemācīt slidot meitai, tad pusstundas laikā
slēpot? Ejot [ar meitu] uz skolu, es saprotu, ka neesmu tas, kas sagatavojis viņu
skolai - viņa māk gan rēķināt, gan lasīt, bet es nejūtos labs tētis, ka mēs būtu
to kopā darījuši, protams, nedaudz esam, bet... Es nejūtos to līdz galam iznesis
pats cauri.
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Jo retāka ir tēva un bērna saskarsmes, jo emocionāli problemātiskas ir to kopīgās
tikšanās - ik reizi tiem tiekoties ir nepieciešams laiks, lai varētu atbrīvoties un
satuvināties, īpaši gadījumos, kad šķiršanās ir bijusi liels pārdzīvojums.
Es gribētu būt ar Ernestu kopā ne tikai darbadienu vakaros pusstundu, stundu,
bet tiešām nedēļas nogales no piektdienas līdz svētdienas vakaram.
Es pilnīgi saprotu, ka tas nav bērnam viegli pilnībā atvērties. Tas, ka viņš pienāk,
pieglaužas vai es viņam uzsitu uz pleca, tas ir viens, bet dvēseliski atveras viņš
tikai otrajā, trešajā dienā.
Arī Kristapa pieredze atklāj līdzīgu problēmu:
Kad es redzu tās reakcijas, kad viņi [māte un bērns] atbrauc uz Rīgu, mēs
satiekamies, viņš iet, vienkārši cilvēkiem mēteļus rauj nost un bļauj – re, tas ir
mans tētis, tas ir mans tētis! Tad man paliek sevis žēl, līdz ar to arī viņa žēl.
Savukārt, šķiršanās pēc tam, kad beidzot ir izveidojies emocionālais kontakts, nereti kļūst ļoti grūtas. Literatūrā ir aprakstīti gadījumi, kad tēvi izvairās no tikšanās ar
bērniem tieši tāpēc, lai pasargātu gan sevi, gan bērnu no šīm šķiršanās sāpēm (Mendell 2002, 20). Arī vienā no mūsu analizētajiem tiesu procesiem tēvs faktiski neizmantoja tiesas noteikto pagaidu saskarsmes kārtību reizi nedēļā. Savos paskaidrojumos
tiesai tēvs norādīja, ka “nesatiekas ar dēlu, jo noteiktās četras stundas ir par maz un
viņš raud šķiroties” (skat. spriedumu lietā nr. C20318611). Galu galā tiesa saskarsmes
laiku paplašināja, nosakot saskarsmes tiesības katru otro nedēļas nogali. Šis gadījums vēlreiz apliecina, ka tiesām jāņem vērā konteksts, kurā tās lemj par saskarsmes
tiesībām – tām ne tik daudz jāskatās pagātnē, bet daudz vairāk jāveras nākotnē,
izvērtējot, kā būtu jāveidojas bērnu tiešajām attiecībām ar šķirtajiem vecākiem.
Izņemot Ediju, kurš aprūpēja bērnu ikdienā, visi intervētie tēvi pauda vēlmi iegūt
lielāku saskarsmi ar bērniem. Daļa no viņiem to arī aktīvi centās panākt. Tā, piemēram,
Jāzeps, kurš satiekas ar meitu divas pilnas diennaktis nedēļas darba dienās (pirmdien
un trešdien) saka:
Nu, es varētu vēl arī piektdien, bet tad viņu ved uz laukiem Ezeres pagastā.
Otrdien un ceturtdien man ir [darbs] kas 9 vai 10 vakarā beidzas, nu kur es viņu
vēl varētu paņem. Bet pirmdien un trešdien vakarā es tiekos. Pat sieva netiekas
tik bieži [jo viņa ir aizņemta darbā, bērnu tajā pieskata mātes māte. Šajā laikā
bērns varētu dzīvot pie tēva, bet māte uzskata to par neiespējamu].
“Brīvdienu tēviem” ar bērniem parasti nākas pavadīt laiku atpūšoties vai izklaidējoties. Visbiežāk tās ir aktīvas un sportiskas aktivitātes vai vienkārši kopā pavadīts
laiks bez noteikta satura vai plāna, retāk arī kultūras pasākumu apmeklēšana. Nelsons
(Timothy J. Nelson) un citi argumentē, ka “brīvdienu tēta” loma var būt īpaši neērta
vīriešiem, kuru ekonomiskais stāvoklis ir slikts. Ja bērns satiekas ar tēvu tikai
brīvdienās, no tēva nereti tiek sagaidīts, ka viņš bērnu vedīs uz kādu izklaides vietu
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(kino vai aktīvā sporta nodarbībām vai restorānu, vai aizbrauks uz pilsētu pastaigāties
un paēst saldējumu). Ja tēva rocība ir laba, tad tas nerada apgrūtinājumus, bet mazāk
turīgi tēvi var sākt izvairīties no satikšanās tikai tāpēc, ka nevēlas pievilt bērna gaidas
(Nelson, Clampet-Lundquist un Edin 2008, 546). Šāda reakcija daļēji arī skaidro, kāpēc
labāk nodrošinātie nerezidējošie tēvi parasti ir vairāk iesaistīti bērnu audzināšanā –
viņiem ir vairāk brīvo līdzekļu, ko var tērēt kopā ar bērniem
brīvdienās. Maznodrošinātie tēvi savukārt spiesti kautrīgi paiet malā, jo lomu, kurā
viņi nav tikai naudas pelnītāji, viņiem esošajā kultūrā atrast ir samērā grūti.

11. UZTURNAUDA KĀ “BĒRNA NOMA”
Tēva spēju parūpēties un audzināt bērnu tiesas un mātes nereti sasaista ar viņa
finansiālo nodrošinājumu. Šāda līdzsvarotā reciprocitāte (“tu man, es tev” līdzīgā
apjomā) ļauj uzturnaudu pielīdzināt nosacītai “nomas maksai” par privilēģiju
baudīt saskarsmi ar bērnu. Gadījumos, ja vecāku attiecības ir draudzīgas,
uzturnauda un saskarsmes tiesības var kļūt viena no otras mazāk atkarīgas.
Attiecības starp saskarsmes tiesībām un uzturnaudu ir paradoksālas un izgaismo
pretrunas uzskatos par to, kāda ir bērna loma pieaugušo cilvēku dzīvē. Uzturnaudas maksāšana ir paredzēta, lai vecāks, pie kura bērns ikdienā nedzīvo, finansiāli
kompensētu izdevumus un rūpes, ko bērna audzināšanā iegulda vecāks, pie kura
bērns dzīvo. Tomēr praksē nereti redzams, ka mātes, kurām tēvi pieprasa tiesības
tikties ar savu bērnu, uzturnaudas maksāšanu nosaka kā priekšnosacījumu. Vienā no
šī pētījuma ietvaros analizētajiem tiesu spriedumiem tēvs liecina, ka no mātes puses
“tiek bieži prasīta nauda, kuras nedošanas gadījumā, satikšanās tiek liegtas”
(spriedums lietā nr. C33442711). Savukārt lietā nr. C35080313 māte atļāvusi
saskarsmi tēvam tikai tad, kad nodoti naudas līdzekļi bērna aprūpei un uzturam.
Arī daudzu tiesnešu ieskatā saskarsme ir tieši un nepastarpināti saistīta ar bērna finansiālo uzturēšanu, par ko liecina iesniegtās un tiesu pieņemtās uzturlīdzekļu pretprasības lietās par saskarsmes tiesībām. 20 spriedumos no analizētajām 226 lietām, kurā
prasīts noteikt saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, tiesa ir pieņēmusi pretprasību par uzturlīdzekļu piedziņu (vienlaicīgi ar vai bez lūguma par saskarsmes tiesību noteikšanu). Tādējādi, tiesa kultivējusi priekšstatu, ka saskarsmes tiesības ir tieši saistītas
ar sniegto finansiālo atbalstu bērnam.
Iesniedzot pretprasību par uzturnaudas piedziņu, mātes it kā liek saprast (un tiesas,
pretprasības pieņemot, tam piekrīt), ka tēvi privilēģiju satikt bērnu varēs iegūt tikai
tad, ja maksās uzturnaudu. Finansiāli šāda prasība šķiet bezjēdzīga, jo laiks, ko bērns
pavada ar tēvu, nenoliedzami samazina izdevumus, kas mātei rodas (finansiāli vai
citādi).
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Tātad, pēc būtības šāds princips uzturnaudu pozicionē kā tēva maksājumu par tiesībām
īslaicīgi iegūt privilēģiju satikties ar savu bērnu, kuru māte, negribot un tikai uz mirkli,
tēvam “iznomājusi”. Tomēr emocionālā bērnu aprūpes ekonomika
acīmredzami darbojas pēc citiem principiem.
Tiesību pētniece Nensija E. Douda (Nancy E. Dowd) raksta, ka sasaiste starp finansiālo ieguldījumu un socializēšanos ar bērnu, popularizē uzskatu, ka nerezidējošajam
vecākam pirmām kārtām ir finansiāli jānodrošina bērnus, un aprūpe, tai skaitā
saskarsme, paliek sekundāra (Dowd 2000, 175). Tomēr sociālantropoloģiski prasības
par saskarsmes tiesībām sasaistīšana ar pretprasību par uzturnaudu, liek domāt, ka šeit
runa ir par reciprocitāti jeb savstarpēju apmaiņu, kur viens labums tiek kompensēts/
apmainīts pret otru līdzvērtīgu labumu.
Balansētā reciprocitāte (līdzīgs tiek apmainīts pret līdzīgu) raksturo apmaiņu starp
svešiniekiem, kas viens otru uzskata par līdzīgiem partneriem. Starp draugiem ir
iespējama arī ģeneralizētā apmaiņa (kad apmaināmie labumi nav tieši savstarpēji jāsabalansē). Tāpēc arī naudas jautājumos liela nozīme ir tam, cik labas attiecības ir
vecāku starpā. Jo labākas ir vecāku savstarpējās attiecības un jo vairāk tēvs ir iesaistīts
ikdienas parūpē, jo salīdzinoši vienkāršāk atrisināts finansu jautājums. Savstarpēji nodrošinot bērna aprūpi, arī izdevumus vienkāršāk dalīt, kā to atklāj Mareka pieredze:
Mareks: Alimentu lietas nav. Nav vajadzības. To laiku dalām tā, kurš brīvāks, kurš
mazāk brīvs, tad attiecīgi bērni paliek pie viena vai otra. Attiecīgi visas rūpes ir
uz to vecāku, pie kura bērni atrodas tai brīdī.
Intervētājs: Un ja ir kaut kādi lielāki maksājumi?
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Mareks: Izrunājam, sadalām. Mēs esam vienā sfērā ar sievu, mums ir kopēji
projekti, kaut ko arī kopā darām. Apmēram tā finansiālā situācija ir skaidra
vienam par otru. Attiecīgi, kā varam, kāda ir vajadzība.
Kā redzams Mareka teiktajā, praksē ne vienmēr tēvs ir galvenais ekonomiskais nodrošinātājs, bet māte –aprūpētājs. Arī Jāzeps nesaskata savu kā tēva primāro funkciju nodrošināt finansiālo atbalstu. Viņaprāt, bērna izdevumi un rūpes vienlīdzīgās
daļās gulstas uz tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti bērna aprūpē, t. sk., vecvecākiem, kas
uzņēmušies bērna pieskatīšanu:
Ir trīs pozīcijas – mamma, ome un es. Es sedzu izdevumu, kas rodas, kad pie
manis ir. Un tik, cik pie manis nodzīvo[ieskaitot vasaru], ir krietni vairāk nekā pie
omes vai mammas.
Olafa pieredze labi ilustrē reciprocitātes principu starp bērna aprūpi un uzturnaudu. Māte atsakās no uzturnaudas, tādējādi mazinot Olafa reciprokālās tiesības uz
bērna aprūpi – ja māte nepieņem uzturnaudu no tēva (jo viņa pati var sevi un bērnu
nodrošināt), tad viņai saskaņā ar reciprocitātes loģiku arī nav pienākuma “iznomāt”
bērnu tēvam:
Nē, es vairs nemaksāju[uzturlīdzekļus]. Mums kādu laiku bija tāds ping pongs
- es sūtu mātei, viņa man sūta atpakaļ. Es arī pēdējā sarunā Lienei piedāvāju,
ka ir ne tikai pieķeršanās bērnam, bet ir arī atbildība,par tiem uzturlīdzekļiem.
Bērns tomēr prasa izdevumus. Bet viņa ir turīga. Mani kā vīrieti nevajag,
vienkārši neinteresēju un arī nav vajadzīgs mans materiālais. Es vienkārši esmu
traucēklis viņu ģimenē.
Šķirtajās ģimenēs, kur attiecības ir konfliktējošas, uzturlīdzekļi nereti kļūst arī par papildu neuzticēšanās vai konfliktu avotu, kad viena puse uzskata, ka maksātā uzturnauda nav pietiekoša, savukārt, otra puse apšauba uzturnaudas godprātīgu izlietojumu.
Tāpat ir situācijas, kad uzturnauda kļūst par līdzekli, ar ko manipulēt, lai atrisinātu
saskarsmes jautājumu ar bērnu, kā tas redzams Gunta gadījumā:
Intervētājs: Vai esi kādreiz pārtraucis maksāt uzturlīdzekļus?
Guntis: Jā, mums bija viens strīds tieši tādēļ, ka bija atteikums bērnu ņemt uz
brīvdienām. Tad es teicu, ka tas ir vienīgais veids, kā es ar to situāciju varu tikt
galā – es vienkārši pārtraucu maksāt uzturlīdzekļus. Tā faktiski bija aizturēšana.
Es viņus turpināju maksāt tad, kad mēs to konfliktu atrisinājām.
Starp tiem tēviem, kas ir motivēt aktīvi iesaistīties bērnu aprūpē, faktiski nevar novērot
apzinātu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas.
“Ekonomiskā tēva” (tāds, kas bērna audzināšanā iegulda tikai naudas līdzekļus)
lomas uzsvēršana var stimulēt tēva attālināšanos no vēlmes satikties ar bērnu.
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Šī problēma ir īpaši svarīga ekonomiski mazāk nodrošinātajās ģimenēs. Pētījumi rāda,
ka tēvi, kas nevar piepildīt gaidas, kas tiek vērstas pret “ekonomisko tēvu” var attālināties no ģimenes, jo jūt kaunu par nespēju īstenot šo savu pienākumu. Turklāt
tas var būt iemesls, lai nestrādājošos tēvus vai tos, kam mazi ienākumi, izstumtu no
ģimenes (Carlson un McLanahan 2008, 473). Tādējādi tēvi var nonākt situācijā, kad
viņi ir gan bez darba, gan bez ģimenes. Savukārt pēc šķiršanās mazturīgo tēvu iespējas būt par labu “brīvdienu tēvu” arī ir apdraudētas, jo, kā jau iepriekš aprakstīts,
viņiem tam var vienkārši trūkt naudas. Šo problēmu varētu risināt, ja laba tēva tēlā
lielāku komponenti ieņemtu ieguldījums rūpju un laika ziņā.

12. JAUNIE DZĪVESBIEDRI
Attieksme pret jaunām partnerattiecībām ir atšķirīga atkarībā no tā, vai tās
izveidojas šķirtajam tēvam vai mātei. No tēva tiek sagaidīts, ka līdz ar jaunām
partnerattiecībām mazināsies bērniem veltītais laiks un uzmanība. Savukārt
mātēm jaunie partneri nereti aizstāj nerezidējošā vecāka tiesības un pienākumus.
Abos gadījumos bioloģisko tēvu saikne ar paša bērniem mazinās.
Uzskats par to, ka bērni ir sieviešu atbildības sfēra, rada risku, ka attiecībās, kas izveidojas pēc šķiršanās, tēva jaunā partnere būs mazāk toleranta pret bērniem no
iepriekšējām attiecībām. Tas skaidrojams ar fundamentālo uzskatu par to, ka bērni ir
galvenokārt sievietes atbildības sfēra. Līdz ar to vairums iesaistīto pušu uzskata, ka
bērniem pēc šķiršanās jāpaliek pie mātes. Citiem vārdiem sakot, ja vīrietis vēlas
dzīvot kopā ar sievieti, kam jau ir bērni, tad ir jārēķinās ar to, ka jaunizveidotajā
mājsaimniecībā iekļausies arī sievietes bērni no iepriekšējām attiecībām. Vīrieša
gadījumā tas notiek daudz retāk un tiek daudz mazāk tolerēts.
Nerezidējošajiem tēviem bijušās partneres jaunās attiecības dod jaunu pamatu diskomfortam. Bērnu ikdienas dzīvē parādīsies jauns pieaugušais vīrietis, mātes jaunais
vīrs. Tas vēl vairāk apdraud nerezidējošo tēvu lomu šo bērnu dzīvē un potenciāli vēl
vairāk iedragā viņu paštēlu un sociālo statusu. Praksē bērni reizēm sāk dēvēt mātes
vīru par tēti, ko bioloģiskajiem tēviem, it īpaši, ja viņi ir stipri pieķērušies saviem
bērniem, ir grūti pieņemt.
Jaunu partneru ienākšana mātes dzīvē, var būtiski ietekmē bērna un tēva attiecības.
Kaut arī visi šķirtie tēvi atzina, ka viņu kā tēvu loma tajā brīdī nepazūd, tomēr pārmaiņas attiecībās notiek. Tā, piemēram, Mārča gadījums parāda, kā mātes jaunais
partneris „aizvieto” Mārci kā tēvu lēmuma pieņemšanā attiecībā uz bērna reliģisko
audzināšanu:
viņu[meitu] tagad nokristīja, lai gan es negribēju, biju pret. Es sūtīju īsziņas, ka
nevajag bērnu, kurš nav sasniedzis pilngadību šitādām lietām. Viņai [mātei] tas
jaunais vīrs ir no Rēzeknes, tur ir Jesus diezgan spēcīgi. Es vispār nezinu, kas tur
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tajās mājās notiek.
Šķirtie tēvi savas pašreizējās partneres attieksmi pret bērniem no iepriekšējām
attiecībām lielākoties aprakstīja kā labas. Tomēr tas ir tikai tik ilgi, kamēr bērni dzīvo
kopā ar māti (t.i., nedzīvo kopā ar tēvu un viņa esošo partneri). Ja situācija mainās,
pastāv iespēja, ka tiks apdraudētas tēva jaunās attiecības, jo partnere neuzskatīs to
par pieņemamu. Tā, piemēram, Edijs stāsta par savu pieredzi pēc tam, kad bērni
pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi pie viņa:
Protams, tas nenāca bez saviem upuriem. Man tajā laikā bija jaunas stabilas
attiecības, kuras izjuka tieši šī jautājuma dēļ, ka bērni būs pastāvīgi pie manis, to
viņa nevarēja.
Ņemot vērā, ka bērni dzīvo pie mātes, nav pārsteigums, ka tēvu jaunās partneres
pieņem, ka vīrieša bērniem nevajadzētu būt nozīmīgiem jaunajā, pēcšķiršanās dzīvē.
Ja jau vīrietis ir šķīries, nedzīvo kopā ar iepriekšējo partneri, tad arī bērniem it kā būtu
jāpazūd no viņa dzīves. Tāpēc tēviem, kuri savas attiecības ar bērniem uztver nopietni, ir skaidri jādefinē sava apņēmība, vienlaikus nebaidoties pazaudēt jauno partneri.
Tā, piemēram, Gaidis skaidri novelk nepārkāpjamās līnijas attiecībā uz bērniem:
Manai šī brīža partnerei pašai nav bērnu. [..] Tā Frīdriha tēma, no vienas
puses, viņai nepatīk. Nu, nevis nepatīk, bet drīzāk viņa jūt, ka Frīdriham esmu
nozīmīgs, tad sākas tāda kā greizsirdība, rīvēšanās. Viņa redz, ka Frīdriha
mamma uzraksta, ka esmu gatavs Frīdriha dēļ skriet uzreiz tūlīt un tagad, tad es
jūtu tādu zināmu nepatiku. Es gribētu teikt, ka tas viss ir saprāta robežās. Es
nevarētu teikt, ka tas ietekmē mūsu attiecības. Es jau iesākoties mūsu
attiecībām, kuras iesākās pirms gadiem trijiem, skaidri definēju, ka man ir dēls,
kas man ir ļoti nozīmīgs, ļoti svarīgs. Es uzreiz pateicu, ka es nekad nenostādīšu
starp bērnu un attiecībām, kurās es esmu. Es pateicu, ka tā nebūs konkurence,
tas nekad nebūs salīdzināms. Nevis uzsverot, ka man bērns ir svarīgāks par
attiecībām, bet es nepieļaušu tādu situāciju, ka man kaut kādā brīdī ir jāatsakās
no sava bērna. Šī brīža izpratnē un vērtību skalā tā ir neiedomājama situācija.
Praksē tomēr ne visiem tēviem pietiek drosmes riskēt ar jaunajām attiecībām par
labu tam, lai noturētu attiecības ar bērniem. Apstākļi, kuros tēvs jau nedzīvo kopā ar
bērniem, kad institucionālajā līmenī tēva loma it kā var tikt kompensēta ar regulāriem
naudas pārskaitījumiem uz mātes bankas kontu, spiediens atteikties no tikšanās ar
bērniem var izrādīties pārāk vilinošs.
Tādējādi ikdienas dzīves līmenī šķirtie tēvi sastopas ar dažādiem faktoriem, kuri apgrūtina saiknes uzturēšanu ar bērniem. Šos apstākļus vēl problemātiskākus padara institucionālā vide, kurā tēvi sastopas ar pasauli, kas gandrīz pilnībā ir sieviešu veidota
un dominēta.
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13. IETEIKUMI RĪCĪBPOLITIKAI
Mūsu veiktā interviju un tiesu lēmumu analīze izgaismo dažādus, galvenokārt kultūrā
(iegājušies uzskati un rīcības modeļi, kuri tiek pārmantoti no paaudzes paaudzē, kurus
pieņem liela daļa sabiedrības un kuri tiek uzskatīti par vairāk vai mazāk pašsaprotamiem) balstītus šķēršļus, kuru dēļ tēvi, pat tad, ja viņi vēlas, nevar optimāli īstenot
savu lomu. Akadēmiskajā literatūrā šķirto tēvu problēmām ir veltīts pietiekoši daudz
uzmanības. Tomēr absolūtais vairums pētījumu koncentrējas uz iespējamajām vai esošajām problēmām no bērna vai (mazāk bieži) mātes pozīcijām. Daudz retāk uzmanība tiek pievērsta grūtībām, ar kurām sastopas paši tēvi. Šķirto ģimeņu jautājumos
pieņemtais diskurss ir runāt par bērna labklājību. Bērna labklājība ir arī visspēcīgākais
arguments, kad tiek prezentēts viena vai otra vecāka viedoklis par to, kur bērnam
būtu ideālā gadījumā jādzīvo. Tomēr būtu grūti noliegt to, ka tiesības dzīvot kopā ar
bērnu vai arī uzturēt jēgpilnas un regulāras attiecības ar viņu ir arī pašu vecāku atklāti
pausta vai slēpta interese. Intervijas ar tēviem nereti bija emocionāli smagas, jo intervētājiem bija jāsaskaras ar skumjiem dzīvesstāstiem, kuros dominēja bezspēcības
un zaudējuma sajūta. Šīs emocijas neizrietēja vien no bažām par to, ka bērnam ir
atņemta tik nepieciešamā iespēja satikties ar tēvu, bet gan no tīri personīgas zaudējuma un netaisnības sajūtas. Sekojot dominējošajam kognitīvajam modelim, mātes
zaudējuma sāpes, ja tai atņem bērnu, tiek viegli atpazītas. Attiecībā uz tēviem šāda
spēja ir mazāk novērojama. Tomēr gan intervijas, gan analizētie tiesu spriedumi, gan
novērojumi ikdienas dzīvē liecina, ka tēvu emocionālie pārdzīvojumi, zaudējot saskarsmi ar bērniem, var būt ne mazāk asi kā mātei vai jebkuram citam, kas bērnus audzina
kā savējos.
Tēvu emocionālo pārdzīvojumu ignorēšana, iespējams, ir viens no faktoriem, kas palielina vīriešu pašnāvību skaitu un kopumā dod ieguldījumu vīriešu salīdzinoši zemākā
dzīves ilgumā. Tāpēc būtiski ir pielikt pūles, lai veidotu sabiedrību, kurā ņemtas vērā
arī vīriešu emocionālās problēmas.
Tēvu lielāka iesaistīšanās bērnu audzināšanā ir ne tikai viņu pašu vai visas sabiedrības, bet arī sieviešu interesēs. Jo mazāk dominēs uzskats, ka sievietes automātiski ir
saistāmas ar neproporcionāli lielu ieguldījumu bērnu aprūpē, jo lielākas būs sieviešu
iespējas pilnvērtīgi iesaistīties citās, ar bērniem un ģimeni nesaistītās jomās.
Zemāk uzskaitītie rīcībpolitikas ieteikumi (kas nav sakārtoti kādā prioritātes secībā), izriet no pētījuma secinājumiem un augstākminētajiem apsvērumiem par nepieciešamību atvieglot tēvu iespējas uzturēt savu saskarsmi ar saviem bērniem. Pie katras
rekomendācijas norādītas arī nodaļas, kurās rodams ieteikumu empīriskais pamats.
1. 50:50 laika sadalījums starp šķirtajiem vecākiem kā ideāls. Līdzīgs laika sadalījums starp abiem vecākiem dotu vairākus pozitīvus ieguvumus. Tas ļautu vecākiem
vienmērīgāk uzņemties rūpes par bērniem un sniegt līdzīgāku ieguldījumu bērna
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dzīvē (Nodaļas 3, 5, 6, 9, 10). Līdzīgs sadalījums ļautu arī mazināt saspīlējumu, ko
starp vecākiem veido uzturnaudas veidotā savstarpējā finansiālā saistība. Situācijā,
kur bērns vienādu laiku pavada pie katra no vecākiem, uzturnaudas plūsma no viena
vecāka pie otra kļūtu mazāk nepieciešama vai tās vajadzība atkristu pilnībā (Nodaļa
11). Tālākā perspektīvā princips, ka gan tēvam, gan mātei jāiegulda līdzīgs
daudzums laika un pūļu bērna dzīvē, varētu transformēt arī diskriminējošo attieksmi
pret sievietēm darba tirgū, kur nereti tiek pieņemts, ka mātes pēc noklusējuma kavēs
darbu bērnu dēļ, bet tēviem pēc noklusējuma var likt strādāt vairāk. Laika sadalījums,
kas tuvojas 50:50 principam, iespējams, uzlabotu arī tēvu vēlmi kompensēt ar bērna
audzināšanu radušos izdevumus.
Neapšaubāmi mehāniska 50:50 laika sadalīšana būtu neadekvāta un daudzos gadījumos neiespējama (piemēram, vecāki dzīvo ļoti tālu viens no otra). Tomēr tiesām un
citām iesaistītajām institūcijām būtu jāpieņem, ka vienāds sadalījums ir ideāls un novirzes no tā ir nopietni jāpamato (nevis otrādi, kā ir pašlaik). Virzību uz vienādu laika
sadalījumu varētu īstenot arī, dalot saskarsmi ikdienas un brīvdienu saskarsmē: piem.,
darba dienas bērni pavada pie viena no vecākiem, bet visas (vai gandrīz visas) pie
otra (Nodaļas 8, 9, 10).
2. Tēvu informēšana par viņu tiesībām un iespējām. Intervijas demonstrēja, ka tēvi
nereti jūtas bezspēcīgi sieviešu dominētajā sistēmā. Publiskajā telpā ir pieejams
pietiekoši daudz informācijas, kura ir noderīga sievietēm, kas nonāk tradicionāli problemātiskās situācijās pirms vai pēc šķiršanās (piem., vardarbība ģimenē, tēvi
nemaksā uzturnaudu). Informācijas, kas būtu noderīga tēviem, koncentrētā veidā ir
daudz mazāk. No vienas puses šo tukšumu, protams, varētu censties aizpildīt ar dažādu valsts institūciju palīdzību (projekti, programmas, kas vērstas uz tēvu izglītošanu).
Tomēr no otras puses šis ir tipisks pašpalīdzības jautājums, kur nepieciešama tēvu
lielāka ieinteresētība pašiem aizstāvēt sevi un savas tiesības (Nodaļa 7).
3. Nepieciešamās izmaiņas tiesu praksē un sistēmā. Attiecībā uz saskarsmes
tiesībām Latvijas tiesām ir atstāta plaša rīcības brīvība. Mūsu analīze liecina, ka patlaban šī rīcības brīvība var novest pie sistemātiskas tendenciozitātes, kur mātes ikdienas aizgādība prevalē pār nerezidējošā tēva saskarsmes tiesībām. Šajā sakarā ir
nepieciešams veikt sekojošās darbības:
a. Jāpalielina vīriešu līdzdalība tiesās, kuras izskata strīdus starp vīriešiem un
sievietēm. Patlaban institūcijās, kuras lemj par strīdiem starp šķirtajiem vecākiem,
darbojas gandrīz tikai sievietes. Šāda situācija apdraud institūciju objektīvu darbu,
potenciāli var novest pie spriedumiem, kas ir sistemātiski tendenciozi par labu vienai
vai otrai pusei, kā arī ir pretrunā ar demokrātijas principiem. Šajā sakarā nepieciešams
veikt darbības, kas palielinātu vīriešu iesaistīšanos ģimenes jautājumus risinošajās institūcijās. Visproblemātiskākā situācija ir bāriņtiesās, bet gandrīz tikpat maza vīriešu
iesaiste ir tiesās un ģimenes lietās specializēto juristu vidū (Nodaļa 7) .
b. Saskarsmes tiesību lietas nedrīkst sasaistīt ar uzturlīdzekļu piedziņu. Mūsu
skatījumā saskarsmes tiesības un uzturlīdzekļi nav skatāmas vienā tiesvedībā, jo tas
traucē saskatīt fundamentālo atšķirību starp bērna sociālo audzināšanu un bērna
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materiālo uzturēšanu. Tā rada nevienlīdzības un sociālās atstumtības risku,
jo mazāk turīgus tēvus var atturēt sniegt prasību tiesā par saskarsmes tiesību
nodrošināšanu (Nodaļa 11).
4. Saskarsmes tiesību aizsardzība jāpadara efektīva. Saskarsmes tiesību liegšana
var būt pamats aizgādības tiesību pārtraukšanai (sk. Zalpētere, 2014, 21-23). Tomēr
šāda galēja sankcija var būt pretrunā bērna interesēm vai nesamērīga attiecībā pret
izdarīto pārkāpumu. Rezultātā ārpustiesas institūciju darbība saskarsmes tiesību
aizsardzībā bieži ir neefektīva. Tāpēc Latvijas sodu sistēmā būtu jāpaplašina sankcijas
saistībā ar bērnu aizgādību, tajā paredzot ne tikai sodu par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu (Administratīvā pārkāpuma kodeksa 173. pants), bet arī par vecāku
tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. (Nodaļa 6 ).
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PIELIKUMS NR. 1. KODĒŠANAS
INSTRUKCIJA TIESU SPRIEDUMIEM PAR
SASKARSMES TIESĪBĀM
1. Gadā ir 365 dienas (52 nedēļās).
No tām:
a. Darba dienas: 249;
b. Brīvdienas: 104;
c. Svētku dienas: 12.
2. Ja saskarsme noteikta konkrētā mēnesī, to skata kā 2017. gada attiecīgo mēnesi.
Piemēram, jūlija mēnesī ir 21 darba diena un 10 nedēļas nogales dienas.
3. Ja saskarsme noteikta laika periodā, kas pārsniedz viena gada robežas, to ņem pēc
iespējas tuvāk 2017. gadam. Piemēram, ja noteikta īpaša kārtība skolas mācību laikā
no septembra līdz maijam, tad aprēķinu veic, par pamatu ņemot 2016./2017. mācību
gadu.
4. Dzimšanas/vārda dienas ir darba dienas un tās laikā saskarsme ir sešas stundas, ja
nav noteikts citādi.
5. Svētku dienas vienmēr iekrīt darba dienās (izņemot 1. Lieldienas, kas tiek kodēta
kā parasta svētdiena (nedēļas nogale, ne svētku diena).
6. Kopējais svētku dienu skaits ir 12. Noteiktu svētku dienu skaits:
a. Jāņi: 2 dienas;
b. Lieldienas: 2 dienas;
c. Ziemassvētki: 3 dienas;
d. Jaungads: 2 dienas;
e. 1. maijs, 4. maijs, 18. novembris – viena diena.
7. Ja saskarsme noteikta konkrētos datumos, kas nav svētku dienas, tās tiek uzskatītas
par darba dienām.
8. Ja saskarsme noteikta konkrētās nedēļās, tad:
a. Pārbauda, vai konkrētajā nedēļā neiekrīt svētku dienas;
b. Pieņem, ka prioritāri saskarsmei tiek izmantotas svētku dienas un nedēļas nogales
(t.sk., ja paredzēts, ka tikai daļa saskarsmes laika ir ar nakšņošanu, tās prioritāri iekrīt
nedēļas nogalēs).
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9. Ja saskarsme noteikta vispārīgi vecāka atvaļinājuma laikā, tās ir nedēļas bez svētku
dienām (5 darba dienas + 2 brīvdienas).
10. Ja saskarsme noteikta periodā bez precīza laika perioda, stundu aprēķinā dienu
skaits tiek reizināts ar 24 stundām. Piemēram, viena nedēļa uzskatāma kā piecas darba dienas un divas brīvdienas jeb 168 stundas.
11. Mācību gads ir no janvāra otrās nedēļas līdz 31. maijam, kā arī no 1. septembra
līdz decembra priekšpēdējai nedēļai.
a. Mācību gads kopā ir 35 nedēļas jeb 8 mēneši:
i. Neieskaitot rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku: 170 darba dienas, 70 nedēļas
nogales dienas, piecas svētku brīvdienas.
b. Mācību brīvlaiki ir 17 nedēļas jeb 4 mēneši (78 darba dienas, 34 nedēļas nogales
dienas un septiņas svētku brīvdienas):
i. Pavasara un rudens brīvlaikā nedēļu: katrs piecas darba dienas un divas nedēļas
nogales dienas;
ii. Ziemas brīvlaikā divas nedēļas: piecas darba dienas, četras nedēļas nogales dienas, piecas svētku dienas;
iii. Vasaras brīvlaikā 13.14 nedēļas: 63 darba dienas, 26 nedēļas nogales dienas un
divas svētku dienas.
12. Pārejas periods šī pētījuma ietvaros ir tāds, kur ir konkrēti noteikts, kādā pastāvīgā
apmērā tiek īstenota saskarsme kādā noteiktā brīdī (tai skaitā, pēc psihologa atzinuma saņemšanas). Ja pēc pārejas perioda (pat ja ir nepieciešams psihologa atzinums)
ir tiesas noteikts konkrēts saskarsmes laiks (nevis to noteiks psihologs un/vai bāriņtiesa), datu masīvā tiek skaitītas stundas un dienas pēc pārejas perioda beigām.
13. Pārejas periods nav gadījums, kad spriedumā noteikts atšķirīgs saskarsmes režīms,
bērnam pieaugot. Visos šajos gadījumos tiek aprēķinātas saskarsmes tiesības no
pēdējā noteiktā vecuma, kā arī ailē “Dažāda saskarsme dažādos vecumos” norādīta
vērtība “1”.
14. Par ekspertiem netiek uzskatītas personas, kuras tiesas procesā nepiedalās pēc
būtības (tulki utml.).
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PIELIKUMS NR. 2. TIESU SPRIEDUMU
SASKARSMES LIETĀS LINEĀRAJĀ REGRESIJĀ
IZMANTOTO MAINĪGO VISPĀRĒJS
STATISTISKAIS RAKSTUROJUMS
Vidējais
aritmētiskais

Standarta
deviācija

Min

Max

-

-

2012

2016

-

-

0

3

0 - Sieviete;
1 - Vīrietis;
2 - 2 sievietes un1 vīrietis;
3 - Trīs sievietes

0,79

0,41

0

1

0 - Māte; 1 - Tēvs

1122,60

842,49

0

Vai paredzēta nakšņošana

0,68

0,47

0

1

0 - Nē; 1 - Jā

Vai paredzēta īpaša saskarsme darba
atvaļinājuma laikā

0,24

0,43

0

1

0 - Nē; 1 - Jā

Vai paredzēta īpaša saskarsme skolēnu
brīvlaikā

0,33

0,47

0

1

0 - Nē; 1 - Jā

Vai paredzēta īpaša saskarsme bērna/
tēva dzimšanas/vārda dienā

0,18

0,38

0

1

0 - Nē; 1 - Jā

Pretprasība par saskarsmes tiesībām

0,16

0,37

0

1

0 - Nē; 1 - Jā

-

-

0

3

0 - Meita;
1 - Dēls
2 - Vairāki;
3 - Nav zināms

Mainīgais
Lēmuma pieņemšanas gads

Tiesas sastāvs

Prasības sniedzējs
Kopā stundas gadā

Bērnu skaits un dzimums

Apraksts

3860 Kopā gadā 8760 stundas
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PIELIKUMS NR. 3. LINEĀRO REGRESIJU
REZULTĀTI PAR TIESU PIEŠĶIRTO SASKARSMES
STUNDU SKAITU TĒVIEM
(1)

(2)

(3)

Kopā stundas
gadā

Kopā stundas
gadā

Kopā stundas
gadā

141,1

-66,50

-50,55

(183,6)

(117,7)

(116,8)

-96,48

101,5

100,7

(185,2)

(135,4)

(136,8)

21,25

116,1

137,3

(204,7)

(139,9)

145,6

-44,87

-101,5

(104,5)

(123,4)

-196,9*

-467,6**

(109,5)

(227,5)

Tiesas sastāvs (reference: Sieviete)
Vīrietis

2 sievietes un 1 vīrietis

Trīs sievietes

Prasības iesniedzējs (reference: Māte)

Iesniegta pretprasība par saskarsmes noteikšanu

Prasības iesniedzējs: Tēvs * Iesniegta pretprasība

329,3
(258,4)

Sprieduma pieņemšanas gads (reference: 2016)
2012

2013

2014

306,6*

296,6

(183,3)

(184,6)

158,0

176,9

(124,0)

(123,3)

211.5

219,4

(156.4)

(158,4)
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2015

216.3*

212,2

(129.1)

(129,6)

15.93

2,393

(139.8)

(143.2)

129.8

131.7

(151.9)

(150.3)

-38.27

-47.89

(116.6)

(117.6)

-149.9

-146.7

(115.1)

(112,0)

-86.74

-104.4

(109.3)

(106.8)

141.6

158.3

(197.9)

(196.4)

-33.70

-48.47

(121.3)

(123.3)

766.3***

778.3***

(130.1)

(130.9)

322.3**

323.6**

(131.2)

(132.5)

683.3***

689.1***

(127.5)

(128.0)

Tiesu apgabals (reference: Rīga)
Kurzeme

Zemgale

Vidzeme

Latgale

Bērnu skaits un dzimums (reference: Meita)
Dēls

Vairāki bērni

Nav zināms

Paredzēta nakšņošana

Darba atvaļinājumā

Skolēnu brīvlaikos

47

Bērna/Vecāka dzimšanas/vārda dienās

Konstante

Novērojumu skaits
R2

113.5

119.6

(93.78)

(95.04)

1,113***

209.9

248.2*

(80.95)

(143.2)

(148.4)

177

177

177

0.004

0.615

0.618

Iekavās robustās standarta kļūdas; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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PIELIKUMS NR. 4. PĒTĪJUMA (DAĻĒJI
STRUKTURĒTO INTERVIJU) DALĪBNIEKI
Bērnu
skaits

Bērna/u
patstāvīga
dzīvesvieta

3

pie mātes

(Šķīries no bērnu mātēm (nereģistrētas laulības), nav jaunu
partnerattiecību

1

pie
sievasmātes /
mātes

Nedzīvo kopā ar bērna māti
(oficiāli laulība nav šķirta), nav jaunu partnerattiecību

Gaidis (35)

1

pie mātes

Šķīries (reģistrēta laulība), ir jaunas partnerattiecības

Olafs (41)

1

pie mātes

Nav bijusi ne reģistrēta, ne nereģistrēta kopdzīve (laulība) ar
bērna māti, ir jaunas partnerattiecības

Valdis (58)

5

pie mātes

Šķīries (reģistrēta laulība), ir jaunas partnerattiecības

Mārcis (37)

1

pie mātes

Šķīries no bērnu mātes (nereģistrētas laulības), ir jaunas
partnerattiecības

Mareks (37)

2

pie mātes

Nedzīvo kopā ar bērna māti
(oficiāli laulība nav šķirta), ir jaunas partnerattiecības

Guntis (35)

1

pie mātes

Šķīries (reģistrēta laulība), ir jaunas partnerattiecības

Edijs (34)

2

pie tēva

Šķīries (reģistrēta laulība), nav jaunas partnerattiecības

Pēteris (41)

3

pie mātes

Šķīries (reģistrēta laulība), ir jaunas partnerattiecības

Anna (41)

1

pie mātes

Šķīrusies (reģistrēta laulība), ir jaunas partnerattiecības

Elīza (38)

3

pie mātes

Notiek tiesvedība par laulības šķiršanu, nav jaunu
partnerattiecību

Vecāka vārds (vecums)

Kristaps (39)

Jāzeps (36)

Partnerattiecību statuss

Juriste - specializējusies ģimenes lietās,
regulāri pārstāv vecāku intereses tiesas procesā, ir bijusi tiesneša palīgs
Psiholoģe – klīniskais psihologs, psihoterapeits (pieredze vairāk kā 15 gadus), ir bijusi
mediators šķiršanās procesā
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