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PROSTITŪTU APTAUJAS REZULTĀTI LATVIJĀ 
Tatjana Kurova, Inna Broņislava Zariņa 

Latvijā, līdzīgi kā citās postsociālisma valstīs, ekonomisko pārmaiņu periodā 
ir vērojama strauja prostitūcijas izplatība. Tā izplatījusies līdz ar nabadzības straujo 
pieaugumu un nabadzības feminizāciju Latvijā, kas izveidojušās uz augsta 
bezdarba līmeņa fona [Eglīte 1999:30-35]. Pēc Latvijas "Gender" problēmu centra 
ekspertu aplēsēm 1996. - 1998. gadā valstī bija apmēram 10 līdz 15 tūkstoši 
prostitūtu. 

Vēl arvien prostitūcija Latvijā kā parādība nav pietiekami izvērtēta, un tā 
netiek plaši pētīta. Satraukumu pauž mediķi, kas saskaras ar prostitūtām saistībā ar 
seksuāli transmisīvo slimību (STS) izplatību. Pētījumus veikušas, galvenokārt, 
sabiedriskās organizācijas, piesaistot privātkompāniju vai starptautisku 
organizāciju līdzekļus, un Kriminoloģisko pētījumu centrs. Sabiedriskā 
organizācija "Gender", kuru vada ārste Tatjana Kurova, prostitūcijas problēmu 
apzināšanai ir veikusi vairākas aptaujas. Šīs organizācijas speciālisti 1995. gadā 
Rīgā veica prostitūtu aptauju (N=107), lai noskaidrotu to veselību, ienākumus un 
komercseksa motivāciju [Kurova et al 1998]. 1997. gadā tika aptaujāti iedzīvotāji 
(N=400) vecāki par 16 gadiem sabiedriskās domas izzināšanai par prostitūcijas 
legalizāciju un citiem jautājumiem. Aptaujas rezultāti tika izklāstīti ziņojumā 
Valsts Cilvēktiesību birojam. Tajā pašā gadā, t.i., 1997., organizācijas "Gender" 
speciālisti Rīgā veica otru prostitūtu aptauja (N=97), pievēršot lielāku uzmanību 
sociālajiem raksturojumiem, kā arī riska faktoriem, kam pakļautas kā prostitūtas, tā 
viņu klienti. Kriminoloģisko pētījumu centra speciālisti 1999. gadā aptaujājuši 
nepilngadīgās prostitūtas, lai apzinātu apstākļus un motivāciju, kas nosaka 
pusaudžu ienākšanu prostitūtu tirgū. Aptauju rezultāti galvenokārt izskanējuši 
semināros, konferencēs, dažādos ziņojumos, kā arī vairākos žurnālistu rakstos 
presē [Paparde 1998, 1999; Kanepone 1998]. 

Balstoties uz aptauju materiāliem, vairums ekspertu uzskata, ka prostitūcijas 
ierobežošanas pamatā ir jābūt profilakses darbam, nevis sodu sistēmai, jo pēdējā 
tiek vērsta uz prostitūcijas seku, bet nevis tās cēloņu apkarošanu. Efektīvākais 
līdzeklis reālai prostitūcijas mazināšanai būtu prostitūcijas sociāli ekonomisko 
cēloņu novēršana, vienlaikus izglītojot sabiedrību un īpaši jaunatni, atklājot 
prostitūcijas nepievilcīgo pusi. Tādējādi prostitūtu aptaujas kļūst par pietiekami 
svarīgu informācijas avotu mērķgrupu izvēlei. 

Organizācijas "Gender" Rīgā veiktās otrās prostitūtu aptaujas materiāli līdz 
šim nav publicēti. Aptaujas anketu izstrādājuši un prostitūtu aptauju veikuši 
organizācijas speciālisti, bet iegūtie aptaujas dati ir apstrādāti un apkopoti Latvijas 
sieviešu pētniecības un informācijas centrā. Iegūtie rezultāti ir izklāstīti šajā rakstā. 

Aptauja notika 1997. gadā Rīgā, aptaujājot 97 prostitūtas. Piekļūšana 
respondentēm ir samērā sarežģīta, un šī iemesla dēļ izlases kopums netika iepriekš 
plānots un veidots. Tāpēc respondentu izvēli noteica nejaušība un gatavība atbildēt 
uz anketas jautājumiem. Pieņemot ekspertu aplēsto prostitūtu skaitu Latvijā 
10-15 tūkstošu robežās par iespējamu, aptaujāto prostitūtu kopums aptver apmēram 
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0.7 % - 1.0 % no to kopskaita, bet vēl lielāku daļu no Rīgā strādājošajām. Diemžēl 
nevar apgalvot, ka respondenšu kopums atspoguļo ģenerālo kopumu pēc vecuma 
un izglītības, t.i., svarīgākajiem objektīvajiem raksturojumiem, kas ietekmē 
respondentu sociālo uzvedību. Šī iespējamā novirze ir jāņem vērā, vispārinot 
aptaujas rezultātus. Taču respondenšu atbildes vecuma grupu vai kādu citu sociāli 
demogrāfisku grupu ietvaros ir pietiekami ticamas un atspoguļo jautājuma būtību. 

Aptaujas anketā 1997. gadā kopumā ir 38 jautājumi, kurus nosacīti var 
apkopot piecās lielās grupās: 

1) jautājumi, uz kuriem sniegtās atbildes atspoguļo aptaujāto objektīvos 
raksturojumus un ir pamats aptaujāto kopuma vispārējam raksturojumam 
pēc vecuma, izglītības un tml.; 

2) jautājumi, uz kuriem dotās atbildes atspoguļo pieredzi un motivāciju 
intīmpakalpojumu sniegšanā, piemēram, intīmpakalpojumu uzsākšanas 
vecums, ilgums, apstākļi, kas rosinājuši uzsākt intīmpakalpojumus u.tml.; 

3) jautājumi intīmpakalpojuma, kā nodarbes raksturošanai, piemēram, cik 
dienu mēnesī nodarbināta, cik klientu vidēji dienā apkalpo, nodarbinātības 
forma un tml.; 

4) jautājumi, uz kuriem sniegtās atbildes atspoguļo intīmpakalpojumu vai 
komercseksa kā nodarbes drošību, riska pakāpi un klientūru. 

5) ar veselību saistīti jautājumi. 

Šajā rakstā pēdējās grupas jautājumi nav aplūkoti, jo prostitūtu veselība 
nebija galvenais analīzes aspekts. Lasītājiem ir pieejama pietiekami plaša 
medicīnas statistika, kur ir ziņas par seksuāli transmisīvo slimību izplatību Latvijā, 
kam ir vistiešākais sakars ar prostitūcijas izplatību valstī. 

Aptaujāto kopuma raksturojums 
Vecums 

Apmēram % prostitūtu ir jaunākas par 21 gadu, bet katra ceturtā prostitūta ir 
jaunāka par 18 gadiem (1. tabula). Respondenšu vidējais vecums ir 20.8 gadi. Tas 
ir par 4.1 gadu zemāks nekā 1995. gadā aptaujāto prostitūtu vidējais vecums, proti, 
24.9 gadi [Kurova et al 1998]. Kaut arī abu aptauju dati nav pilnībā salīdzināmi, 
tomēr var droši apgalvot, ka Rīgā strādājošās prostitūtas kļūst jaunākas. 

1. tabula 
Aptaujāto prostitūtu vecums un izglītība, Rīga, 1997 

• Age and education of prostitutes, Riga, 1997 

Visas 
• All 

t. sk. pa vecuma grupām • by age 

Visas 
• All 

t. sk. pec izglītības • by education 

Visas 
• All 15-17 18-20 21-27 28-46 

Visas 
• All 

nepabeigta 
vidējā 
• some 

secondary 

vidēja • 

secondary 

vairāk par 
vidējo 

• above 
secondary 

100,% 24 41 29 6 100,% 47 27 26 
Vidējais 
.vecums 
• Average 
age 

16.3 19.3 22.6 39.3 

Vidējais 
vecums 
• Average 

age 
18.2 20.6 25.8 

N=96 23 39 28 6 N=97 46 26 2 5 
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Kriminoloģisko pētījumu centra pētījums liecina, ka Latvijā prostitūcijā 
iesaistīto vidū nepilngadīgo īpatsvars 1999. gadā ir bijis 15%, un tas turpina 
palielināties [Paparde 1999]. Domājams, ka Latvijā vidēji nepilngadīgo prostitūtu 
īpatsvars ir mazāks par aptaujā konstatēto Rīgā, jo Rīgā prostitūtas caurmēra ir 
jaunākas uz nepilngadīgo iebraucēju rēķina. 

Respondenšu skaits vecuma grupās līdz 28 gadu vecumam svārstās no 23 
līdz 39 un ir pietiekams aptaujā iegūto viedokļu aplūkošanai šo vecuma grupu 
ietvaros. Diemžēl gados vecāku prostitūtu skaits aptaujāto vidū ir par mazu 
salīdzinājumiem pēc vecuma, tāpēc viņu atbildes netiek aplūkotas atsevišķi, bet tās 
ir iekļautas pēc vecuma nediferencēto atbilžu kopumā. Līdz ar to visās tabulās, 
izņemot 1., dati doti dalījumā pa trīs vecuma grupām. 

Izglītība 
Gandrīz pusei (47%) prostitūtu izglītība ir zemāka par vidējo (1. tabula). Arī 

1995. gadā aptaujāto vidū 47% bija bez vidusskolas izglītības. Bet 1997. gadā, 
salīdzinot ar 1995. gadu, prostitūtu vidū ir palielinājies personu skaits ar izglītību 
augstāku par vidējo, proti, no 17% 1995. gadā līdz 26% 1997. gadā. Visai 
iespējams, ka prostitūtu izglītības struktūras maiņu varētu veicināt plašāka 
studenšu iesaistīšanās prostitūcijā. Piemēram, 1995. gadā aptaujāto prostitūtu vidū 
bija apmēram 12% studenšu [Kurova et al 1998:84]. Diemžēl 1997. gadā 
respondentēm netika uzdots jautājums par nodarbinātību. 

Dzimšanas vieta 
Pārsvarā, t.i., 62% aptaujāto prostitūtu ir rīdzinieces no dzimšanas 

(2. tabula). Pārējās nākušas no citām pilsētām, laukiem un arī no citām valstīm. 
Kopš 1995. gada ir palielinājies rīdzinieču īpatsvars (54% - 1995. gadā) [Kurova et 
al 1998:84]. 

2. tabula 
Aptaujāto prostitūtu dzimšanas vieta un tautība, Rīga, 1997 

• Birth place and ethnicity of prostitutes, Riga, 1997 

Visas 
• All 

Pēc dzimšanas vietas 
• By birth place Visas 

• All 

Pēc tautības • By ethnicity 
Visas 
• All Rīga 

• Riga 

cita vieta 
• other 
places 

Visas 
• All latvietes 

• Latvian 
krievietes 
• Russian 

citas 
• others 

100,% 62 38 100,% 18 40 42 

Vid.vec. 
grupās 
• Average 
age 

21.6 19.6 

Vid.vec. 
grupās 
• Average 
age 

19.4 21.2 21.0 

N-97 60 37 N-97 17 39 41 

Rīdzinieces ir caurmērā vecākas par iebraucējām, bet pēdējo vidējais 
vecums ir zem 20 gadiem. Abas respondenšu grupas ir pietiekami pārstāvētas, 
proti, 60 rīdzinieces un 37 iebraucējas. Arī to vecumsastāvs ir atšķirīgs. Tāpēc 
rakstā vairāki aptaujā iegūtie rīdzinieču un iebraucēju subjektīvie vērtējumi un 
raksturojumi tiek aplūkoti atsevišķi, lai noskaidrotu ar izcelsmi saistītās īpatnības. 
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Tautība 
Salīdzinot ar 1995. gada aptauju, aptaujāto kopums būtiski atšķiras pēc 

etniskā sastāva, proti, 1997. gadā latvietes ir 17% no aptaujātajām, bet 1995. gadā 
to bija 2 reizes vairāk, t.i., 34%. Arī krieviešu īpatsvars ir samazinājies par 12% 
punktiem. Toties uz abu minēto etnisko grupu rēķina 1997. gadā ir pieaudzis pārējo 
etnisko grupu īpatsvars, kuru vidū vairums baltkrieviešu un ukrainiešu. Taču 11% 
prostitūtu nav norādījušas savu etnisko piederību. Ļoti iespējams, ka šīs 
respondentes nāk no jauktajām ģimenēm un viņām ir grūti pieņemt tikai vienu 
tautību par savu. Anketā netika paredzētas divas atbildes jautājumā par tautību. 
Diemžēl visjaunākās ir latvietes - caurmērā zem 20 gadiem. Pārējās etniskās 
grupās prostitūtu vidējais vecums ir apmēram vienāds - 21 gads. 

Intīmpakalpojumu pieredze, uzsākšanas vecums un motivācija 

Nodarbošanās ilgums 
Aptaujāto vidū pārsvarā (62%) ir prostitūtas, kas nodarbojas ar 

intīmpakalpojumiem ilgāk par gadu. Apmēram 2/5 darbojas šajā jomā nepilnu 
gadu, bet no tām gandrīz puse - mazāk par pusgadu (3. tabula). 

Kā rīdzinieces, tā ienācējas pēc "stāža" sadalās visai līdzīgi, neraugoties uz 
to, ka ienācējas ir jaunākas un to vidū ir mazāk ar stāžu, kas lielāks par gadu, 
piemēram, 15-17 gadu vecumā 39%, kamēr starp vecākajām - 72%. Tas vedina uz 
domām, ka Rīgā iebraukušās visjaunākā vecuma prostitūtas ir jau ieguvušas 
pieredzi vismaz gada garumā. Kopumā prostitūtu īpatsvars ar darba stāžu lielāku 
par gadu ir pieaudzis, salīdzinot ar 1995. gadu (54%). 

Uzsākšanas vecums 
Respondenšu iesaistīšanās intīmpakalpojumu sniegšanā vai komercseksā 

visbiežāk notikusi 16-17 gadu vecumā (31%). Taču tikai nedaudz mazāk - ceturtā 
daļa - iesaistījušās intīmpakalpojumos 15 gadu vecumā un pat agrāk. Tātad vairāk 
par pusi (57%) aptaujāto, uzsākot intīmpakalpojumus, bijušas nepilgadīgas. 
1/5 pievērsusies prostitūcijai 18-19 gadu vecumā, bet vēlāk - 23% aptaujāto 
prostitūtu. Rīdzinieču vidū, salīdzinot ar ienācējām, ir apmēram 2.5 reižu zemāks 
to prostitūtu īpatsvars, kas uzsākušas intīmpakalpojumus 15 gadu vecumā un pat 
jaunākas (2. tabula). 

Novērotais intīmpakalpojumu uzsākšanas vecums liecina, ka galvenā riska 
grupa Rīgā ir 16-17 gadu vecas meitenes, bet citās pilsētās un laukos vecuma 
robeža pazeminās, un riska grupā iekļaujas meitenes, sākot ar 14 gadiem. 
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3. tabula 
Intīmpakalpojumu uzsākšanas vecums un motivācija, Rīga, 1997 

• Starting age and motivation for prostitution, Rīga, 1997 
atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Jautājumi un izvēlei piedāvātās 
atbildes 

• Questions and categorized 
responses 

Vidēji • 

Average 

Pēc dzimšanas vietas 
• By birth place 

Vecuma grupas 
• In age groups 

Jautājumi un izvēlei piedāvātās 
atbildes 

• Questions and categorized 
responses 

Vidēji • 

Average 
Rīga 

• Riga 

cita vieta 
• other 
places 

15-17 18-20 21-27 

CIK ILGU LAIKU JŪS 
SNIEDZAT 
INTIMPAKALPOJUMUS? • 
HOW LONG HAVE YOU BEEN 
ENGAGED IN 
PROSTITUTION? 

100 100 100 100 100 100 

1-6 men. • months 17 20 14 26 23 7 
7-12 men. • months 21 18 24 35 15 21 
vairāk par gadu • more 62 62 62 39 62 72 

KĀDĀ VECUMĀ UZSĀKĀT 
INTIMPAKALPOJUMUS? 
• AT WHAT AGE DID YOU 
START PROSTITUTION? 

100 100 100 100 100 100 

15 un agrāk • 15 and earlier 26 17 43 57 23 4 
16-17 31 27 38 43 36 21 
18-19 20 25 11 - 31 25 
20-24 18 23 8 - 10 43 
25 + 5 8 - - - 7 

KAS JŪS ROSINĀJA UZSĀKT 
INTIMPAKALPOJUMUS? • 
WHAT MOTIVATED YOU TO 
ENGAGE IN PROSTITUTION? 

100* 100 100 100 100 100 

- iespēja nopelnīt • for earning 70 63 81 83 64 75 
- viegls darbs • easy job 14 15 14 9 20 14 
- bauda • delight (pleasure, treat) 11 13 8 9 13 4 
- ziņkārība • curiosity 16 18 11 17 8 21 
- cits • other 3 5 4 4 

* procentu kopsumma pārsniedz 100, jo caurmērā 17% respondenšu ir uzrādījušas vairāk par 1 motīvu 
• total more than 100% because more then 1 motive was given by 17% of respondents 

Motivācijā 
Atbildot uz jautājumu "KAS JŪS ROSINĀJA UZSĀKT 

INTIMPAKALPOJUMUS?", respondentēm izvēlei tika piedāvātās 5 atbildes: 
iespēja nopelnīt, viegls darbs, bauda, ziņkārība, cits kas (3. tabula). Īpatnība ir tā, 
ka respondentes varēja izvēlēties vairāk par vienu no piedāvātajām atbildēm. Vidēji 
14% aptaujāto ir devušas vairāk par vienu atbildi. Iespeja nopelnīt ir galvenais 
rosinātājs komercseksa uzsākšanai, un to minējušas vidēji 70% aptaujāto. Taču 
vērojamas atšķirības pēc vairākiem sociāli demogrāfiskiem raksturojumiem. Jo 
jaunākas ir respondentes, jo biežāk prostitūcija ir motivēta ar iespēju nopelnīt, 
piemēram, 15-17 - gadīgo vidū to min 83%. Salīdzinot ar rīdziniecēm, ienācējas 
daudz biežāk minējušas iespēju nopelnīt, atbilstīgi 63% un 81%. Jo zemāka ir 
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respondenšu izglītība, jo biežāk ir sastopama šī motivācija, piemēram, 76% to vidū, 
kam ir nepilna vidējā izglītība, bet 64-65% - kam ir vidējā izglītība un vairāk. 

Aplūkojot prostitūtu motivāciju saistībā ar darba formu, proti, vai 
respondentes strādā individuāli, ar suteneru vai firmās, jāsecina, ka motivācija lielā 
mērā ietekmē darba formu. Savu nodarbošanos ar iespēju nopelnīt motivējušas 
82% no strādājošām ar suteneru un 80% no tām, kas nodarbinātas firmās 
(4. tabula). Individuāli strādājošo vidū tādu ir par 30 procenta punktiem mazāk -
50%. 

4. tabula 
Intīmpakalpojumu motivācija atkarībā no nodarbinātības formas, Rīga, 1997 

• Motivation by the form of engaging in prostitution, Rīga, 1997 
atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Jautajumi un izvelei piedāvātās atbildes 
• Questions and categorized responses 

Vidēji 
• Average 

Strādā • Working Jautajumi un izvelei piedāvātās atbildes 
• Questions and categorized responses 

Vidēji 
• Average individuāli 

• individual 
ar suteneru 
• with pimp 

firmā 
• in firm 

KAS JŪS ROSINĀJA UZSĀKT 
INTĪMPAKALPOJUMUS? • WHAT 100* 100 100 100 MOTIVATED YOU TO ENGAGE IN 100* 100 100 100 

PROSTITUTION? 
- iespēja nopelnīt • for money 70 50 82 80 
- viegls darbs • easy job 14 13 11 20 
- bauda • pleasure 11 20 9 
- ziņkārība • curiosity 16 33 7 13 
- cits • other 3 3 4 

* procentu kopsumma pārsniedz 100, jo caurmēra 17% respondenšu ir uzradījušas vairak par 1 
motīvu • total more than 100% because more then one motive was given by 17% of respondents 

Motīvu vidū otrajā vietā pēc biežuma tiek minēta ziņkārība no 8 līdz 21% 
respondenšu vecuma grupās. Salīdzinoši biežāk šis iemesls sastopams rīdzinieču 
vidū (18%), gados visjaunāko vidū (17%) un arī relatīvi vecāko prostitūtu vidū 
(21%) (3. tabula). Jo augstāka ir prostitūtu izglītība, jo ziņkārība tiek biežāk minēta 
kā prostitūcijas motīvs, proti, augstākajā izglītības grupā to min katra ceturtā 
(24%), bet pie zemāka izglītības līmeņa attiecīgi 15% un 11%. Iespējams, ka savu 
ziņkārību prostitūtas vislabāk spēj apmierināt, strādājot individuāli, jo tieši pēdējo 
vidū ir visvairāk - lA, kas prostitūciju motivējusi ar ziņkārību. Turklāt ievērojami 
biežāk ziņkārību minējušas personas ar izglītību augstāku par vidējo un tieši viņu 
vidū salīdzinoši visvairāk, apmēram puse (48%), nodarbinātas individuāli. Jādomā, 
ka prostitūtām ar augstāku izglītību, t.sk. studentēm, ir vieglāk piekopt prostitūciju 
bez starpniekiem. 

Apmēram 14% prostitūtu par vienu no rosinātājiem nosaukušas to, ka darbs 
ir viegls. Gados visjaunākās gan tā domā retāk. Visbiežāk darba vieglums minēts 
kā viens no prostitūcijas motīviem, proti, 24%, starp respondentēm ar pabeigtu 
vidusskolas izglītību un vecumā 18-20 gadi (3. tabula). No tā var secināt, ka tāds 
priekšstats sastopams starp vidusskolu absolventēm. Apvienojot šo priekšstatu ar 
reālām grūtībām, kas saistās ar iestāšanos darbā vai augstskolā, ir izskaidrojams 

109 



fakts, kāpēc meitenes pēc vidusskolas iesaistās intīmpakalpojumos. Tādējādi arī 
vidusskolu absolventes iespējams pieskaitīt riska grupai ceļā uz prostitūciju. 
Pārsvarā respondentes 18-20 gadu vecumā ar vidējo izglītību strādā ar suteneru 
(41%-55%), mazāk - individuāli (30%-37%), bet vēl retāk firmā - 15%-22%. 

Salīdzinoši retāk prostitūcija ir motivēta ar baudu. Relatīvi reti šo 
motivāciju min gados visjaunākās prostitūtas (9%). Vēl retāk prostitūciju motivē ar 
baudu respondentes 21-27 gadu vecumā (4%). Visbiežāk (24%) baudu kā motīvu 
minējušas respondentes ar izglītību augstāku par vidējo. Tā kā individuāli 
strādājošo vidū bauda kā prostitūcijas motīvs ir minēta gandrīz tikpat bieži (20%), 
tad jāsecina, ka, šī motivācija tiek īstenota individuāli piekopjot prostitūciju. 

3. tabulā apkopotie dati par baudas kā prostitūcijas motīva relatīvi zemo 
izplatību vedina uz pārdomām, ka labvēlīgā ekonomiskā situācijā, pārvarot 
nabadzību un palielinoties sabiedrībā vidēji pārtikušo daļai, prostitūcijas izplatība 
varētu samazināties vai arī mainītos prostitūcijā iesaistīto sastāvs un motīvu 
struktūra. Tam pamatā ir pieņēmums, ka, pieaugot jaunu darba vietu skaitam un 
ienākumu apjomam, intīmpakalpojumiem galvenokārt varētu nodoties tikai uz to 
predisponētas personas. Nosacīti par predisponētām varētu pieņemt tās, kas 
minējušas baudu kā vienu no prostitūcijas motīviem. Turpinot pētījumus, 
izveidojot aptaujas kopumu ar pilnīgāk pārstāvētām galvenajām sociāli 
demogrāfiskām grupām, varētu izzināt to personu īpatsvaru, kas minējušas baudu 
kā vienīgo prostitūcijas motīvu, kas tad arī varētu būt nosacītais minimālais 
prostitūtu skaits sabiedrībā. 

Intīmpakalpojumi - ienākumu avots un nodarbe 

Aptaujāto atbildes uz jautājumu: "Vai intīmpakalpojumi ir Jūsu 
pamatienākums?" sniedz zināmu priekšstatu par intīmpakalpojumu lomu 
respondenšu kopējos ienākumos. Caurmērā starp prostitūtām intīmpakalpojumi kā 
pamata un vienīgais ienākums minēti robežās no 50% līdz 78% atkarībā no 
dzimšanas vietas un no 54% līdz 74% atkarībā no vecuma (5. tabula). Tieši starp 
ienācējām ir visvairāk to, kam intīmpakalpojumi ir pamata un vienīgais ienākuma 
avots. Tas nozīmē, ka prostitūcija lielai daļai ir bijusi Rīgā ierašanās mērķis, bet 
daļa iebraukušo meiteņu iesaistījušās prostitūcijā darba meklējumu procesā. 
Turklāt iebraukušo prostitūtu vidū, salīdzinot ar rīdziniecēm, ir 2.5 reizes vairāk 
visjaunāko, proti, 15-17 gadus veco meiteņu. Tieši gados visjaunākajām 
intīmpakalpojumi visbiežāk (74%) ir pamata un vienīgais ienākums. Nepilngadīgās 
iebraucējas ir prom no ģimenēm un radiniekiem, un viņas, acīmredzot, pilnībā 
nododas prostitūcijai kā pamatnodarbei. Arī viņu galvenā prostitūcijas motivācija ir 
iespēja nopelnīt (3. tabula). 

Starp rīdziniecēm tikai pusei ienākums no intīmpakalpojumiem ir pamata un 
vienīgais ienākums. Viņu vidū 28% gadījumu tas ir gan pamata, bet nav 
vienīgais. Aplūkojot rīdzinieces un iebraucējas kopumā pa vecuma grupām, 
jāsecina, jo prostitūtas ir vecākas, jo biežāk intīmpakalpojumi nav vienīgais 
ienākumu avots, pat, ja tas tiek uzskatīts par pamata ienākumu. 
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5. tabula 
Intlmpakalpojumi kā iztikas avots, Rīga, 1997 
• Prostitution as an income source, Riga, 1997 

atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Jautājums un izvēlei piedāvātās 
atbildes 

• Questions and categorized 
responses 

Vidēji 
• Average 

Pēc dzimšanas vietas 
• By birth place 

Vecuma grupas 
• In age groups Jautājums un izvēlei piedāvātās 

atbildes 
• Questions and categorized 

responses 

Vidēji 
• Average Rīga 

• Riga 

cita vieta 
• other 
places 

15-17 18-20 21-27 

VAI INTĪMPAKALPOJUMI IR 
JŪSU PAMATIENĀKUMS? • IS 
YOUR BASIC INCOME FROM 
PROSTITUTION? 

100 100 100 100 100 100 

- pamata un vienīgais ienākums 
• basic and only income 

62 50 78 74 59 54 

- pamata, bet ne vienīgais ienākums 
• basic but not only income 

24 28 19 17 23 28 

- tas nav pamatienākums 
• not basic income at all 

14 22 3 9 18 18 

Intīmpakalpojumi nav pamatienākums visbiežāk rīdziniecēm (22%) un 
pilngadīgām respondentēm, proti, vecākām par 18 gadiem. Tātad starp prostitūtām 
pilngadīgās rīdzinieces, galvenokārt, ir tās, kas piepelnās ar intīmpakalpojumiem, 
vienlaikus strādā vai, iespējams, arī mācās. 

Šajā aptaujā respondentēm netika jautāts par saņemtās maksas lielumu. Taču 
neatkarīgi no tās lieluma pēc ekspertu vērtējuma apmēram pusi ieņēmuma 
prostitūtas atdod starpniekam - suteneram vai seksluba īpašniekam. Jādomā, ka 
individuāli "strādājošās" pārsvarā saņem to maksu, par kādu vienojušās ar klientu 
[Kurova et al. 1998]. 

Abstrahējoties no intīmpakalpojuma morālā aspekta, zināmu priekšstatu par 
prostitūciju kā nodarbi sniedz atbildes uz jautājumiem: "CIK DIENU VIDĒJI 
MĒNESĪ JŪS SNIEDZAT INTĪMPAKALPOJUMUS?" un "CIK KLIENTU 
VIDĒJI DIENĀ JŪS APKALPOJAT?". Visbiežāk (42%) maksimāli, t.i., 
21-31 dienu mēnesī, tiek nodarbinātas ar suteneru strādājošās prostitūtas, turklāt 
pēdējo vidū 50% ir tādu, kas apkalpo 5 un vairāk klientu dienā (6. tabula). Tikai 
nedaudz mazāk intensīvs režīms, proti, mazāks klientu skaits dienā, ir klubos 
strādājošām prostitūtām. Viņu vidū vairumā gadījumu (47%) ir 2-4 klienti dienā. 

Atbildes uz šiem jautājumiem atsevišķās vecuma grupās liecina, ka 
visintensīvākajā režīmā strādā vairums nepilngadīgo. Visjaunāko, t.i., 15-17 gadus 
veco respondenšu vidū 43% strādā 21-31 dienu mēnesī, bet 61% apkalpo vidēji 
5 un vairāk klientu dienā (6. un 7. tabula). Nepilngadīgo vidū, kā zināms no 
iepriekš analizētā, ir pārsvarā ienācējas, nevis dzimušas rīdzinieces. Tam arī ir 
loģisks izskaidrojums, jo ienākušajām meitenēm bieži vien nav radinieku Rīgā un 
viņas ir absolūti neaizsargātas pret suteneru vai klubu īpašnieku izrīkošanos. 
Turklāt starpnieki izmanto arī šo meiteņu lielo vēlēšanos nopelnīt, par ko liecina 
nepilngadīgo iebraucēju prostitūcijas motivācija. 
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6. tabula 
Sniegto intīmpakalpojumu režīms atkarībā no nodarbinātības formas, 

Rīga, 1997 
• Engaging by the form of engaging in prostitution, Rīga, 1997 

atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Jautajumi un izvelei piedāvātas atbildes 
• Questions and categorized responses 

Vidēji • 

Average 

Strādā • Working Jautajumi un izvelei piedāvātas atbildes 
• Questions and categorized responses 

Vidēji • 

Average 
individuāli 

• individual 
ar suteneru 
• with imp 

firma 
• in firm 

CIK DIENU VIDĒJI MĒNESĪ JŪS 
SNIEDZAT INTIMPAKALPOJUMUS? 
• HOW MANY DAYS IN AVERAGE 
ARE YOU ENGAGED IN 
PROSTITUTION PER MONTH? 

100 100 100 100 

21 -31 31 10 42 40 
11-20 27 23 30 27 
1 - 10 41 63 28 33 

mazāk par 1 • less then 1 1 3 

CIK KLIENTU VIDĒJI DIENĀ JŪS 
APKALPOJAT? • HOW MANY 
CLIENTS ON AVERAGE HAVE YOU 
PER DAY? 

100 100 100 100 

mazāk par 1 • less then 1 1 3 
1 17 23 11 20 

2 - 4 44 47 39 47 
5 + 38 27 50 33 

Salīdzinoši "vieglākā" režīmā strādā pilngadīgās prostitūtas, bet starp tām 
savukārt rīdzinieces. Viņu vidū apmēram 25% - 30% apkalpo 5 un vairāk klientu 
dienā, kā arī ievērojami lielāks nekā nepilngadīgo vidū ir to īpatsvars, kas strādā 
mazāk par 20 dienām mēnesī. Šīs atšķirības daļēji nosaka tas, ka vecākās 
prostitūtas biežāk strādā individuāli, bet starp tām lielākā daļa (63%) nodarbinātas 
ar intīmpakalpojumiem 1-10 dienas mēnesī, apkalpojot caurmērā 2-4 klientus 
dienā. Acīmredzot šai gadījumā runa ir par piepelnīšanos. 

Prostitūtu psihiskā diskomforta raksturojumi 

Šeit izklāstītajā materiālā intīmpakalpojumi, citiem vārdiem, tirgošanās ar 
savu miesu netiek aplūkota no morālā aspekta, bet vien kā labprātīgi izvēlēta 
nodarbe, kā noticis fakts, ko nevar padarīt par neesošu. Aptaujas anketā nav arī 
iestrādāti īpaši jautājumi, kas ļautu ielūkoties intīmpakalpojumu vērtējumā no 
prostitūtu subjektīvā viedokļa. 

Taču anketā ir daži jautājumi, kas ļauj netieši spriest par prostitūtu attieksmi 
pret savu nodarbošanos. Divi no tiem skar nekomerciālus dzimumsakarus. Tika 
jautāts: "CIK JUMS IR BIJIS NEKOMERCIĀLU DZIMUMPARTNERU 
PĒDĒJĀ GADA LAIKĀ?" un "VAI JŪSU NEKOMERCIĀLIE 
DZIMUMPARTNERI ZINA PAR PROSTITŪCIJU?". Atbildes liecina, ka lielākas 
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atšķirības vērojamas starp nepilngadīgajam un pilngadīgajam, ndziniecem un 
ienācējām. 

7. tabula 
Sniegto intīmpakalpojumu režīms atkarībā no dzimšanas vietas 

un vecuma, Rīga, 1997 
• Schedule of prostitution by birth place and age , Rīga, 1997 

atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Jautājumi un izvēlei piedāvātās 
atbildes 

• Questions and categorized 
responses 

Videji • 

Average 

Pec dzimšanas vietas 
• By birth place 

Vecuma grupas 
• In age groups Jautājumi un izvēlei piedāvātās 

atbildes 
• Questions and categorized 

responses 

Videji • 

Average 
Rīga 

• Riga 

cita vieta 
• other 
place 

15-17 18-20 21-27 

CIK DIENU VIDĒJI MĒNESĪ 
JUS SNIEDZAT 
INTĪMPAKALPOJUMUS? 
• HOW MANY DAYS IN 
AVERAGE ARE YOU 
ENGAGED IN PROSTITUTION 
PER MONTH? 

100 100 100 100 100 100 

21 - 3 1 31 28 35 43 26 25 
1 1 - 2 0 27 17 46 35 31 18 
1 - 10 41 53 19 22 41 57 

mazāk par 1 • less then 1 1 2 2 

CIK KLIENTU VIDĒJI DIENĀ 
JŪS APKALPOJAT? • HOW 
MANY CLIENTS ON 
AVERAGE HAVE YOU PER 
DAY? 

100 100 100 100 100 100 

mazāk par 1 • less then 1 1 2 3 
1 17 23 5 4 15 32 
2 - 4 44 45 43 35 54 43 
5 + 38 30 52 61 28 25 

Nepilngadīgo vidū apmēram 65% nav nekomerciālu dzimumpartneru, bet 
pilngadīgo vidū apmēram 40% ir bijušas bez nekomerciāliem dzimumpartneriem 
pēdējā gada laikā (8. tabula). Iegūtās atbildes liecina, ka iesaistīšanās 
intīmpakalpojumu sniegšanā rada šķēršļus ilgstošu tuvu, uz mīlestību balstītu 
attiecību veidošanai. Vienīgi V3 rīdzinieču, vecākām par 20 gadiem, ir bijis 
1 nekomerciāls dzimumpartneris. Nav pietiekamas informācijas par to, kāpēc 
prostitūtas atturas no nekomerciāliem dzimumsakariem. Iemesli var būt visai 
dažādi: negrib pakļaut partnera veselību riskam, nav laika partnerim, nav satikusi 
sev tuvu cilvēku un tml. Viens no nopietnākajiem šķēršļiem acīmredzot ir tas, ka 
grūti noslēpt savu darbošanos intīmpakalpojumu jomā. Pilngadīgās prostitūtas, 
kam ir nekomerciāli dzimumpartneri, parasti (76%-83%) neatklāj viņiem savu 
nodarbošanos. Vienīgi nepilngadīgās biežāk (]A ) informē nekomerciālos partnerus 
par savu nodarbošanos ar prostitūciju. Caurmērā visretāk rīdzinieces stāsta savam 
nekomerciālam partnerim par iesaistīšanos prostitūcijā. Un tieši rīdzinieču vidū ir 
3.5 reizes vairāk nekā starp ienācējām tādu, kam ir 1 nekomerciāls 
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dzimumpartneris. Tas saistās ar iepriekš konstatēto pieaugušo rīdzinieču vidu 
izplatīto piepelnīšanos intīmpakalpojumu jomā. 

8. tabula 
Prostitūtu nekomerciāla rakstura dzimumpartneri, Rīga, 1997 

• Sexual relationships outside of prostitution, Rīga, 1997 
atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Jautājumi un izvēlei piedāvātās 
atbildes 

• Questions and categorized 
responses 

Vidēji 
• Average 

Pēc dzimšanas vietas 
• By birth place 

Vecuma grupas 
• In age groups Jautājumi un izvēlei piedāvātās 

atbildes 
• Questions and categorized 

responses 

Vidēji 
• Average Rīga 

• Riga 

cita vieta 
• other 
place 

15-17 18-20 21-27 

CIK JUMS IR BIJIS 
NEKOMERCIĀLU 
DZIMUMPARTNERU PĒDĒJĀ 
GADA LAIKĀ? • 
NONCOMMERCIAL PARTNERS 
LAST YEAR? 

100 100 100 100 100 100 

0 44 42 46 65 39 41 
1 22 30 8 13 15 33 
2-4 22 19 27 13 31 22 
5+ 8 7 11 9 15 4 

VAI JŪSU NEKOMERCIĀLIE 
DZIMUMPARTNERI ZINA PAR 
PROSTITŪCIJU? • DOES THE 
PARTNER KNOW ABOUT THE 
PROSTITUTION? 

100 100 100 100 100 100 

jā • yes 25 14 38 33 24 17 
nē • no 75 86 62 67 76 83 

Par prostitūtu diskomfortu netieši liecina atbildes uz jautājumiem, kas 
saistās ar veselību un risku saslimt ar seksuāli transmisīvajām slimībām (STS). 
Pie tādiem jautājumiem pieskaitāmi: "CIK AUGSTA, JŪSUPRĀT, IR RISKA 
PAKĀPE SASLIMT AR STS/AIDS?", "VAI JŪS BAIDĀTIES SASLIMT AR 
STS/AIDS?", "VAI JUMS PIETIEK ZINĀŠANU, LAI IZVAIRĪTOS NO 
SASLIMŠANAS?". 

Caurmērā riska pakāpi saslimt vērtē par augstu un ļoti augstu apmēram 
3A prostitūtu. Taču atšķiras pilngadīgo un nepilngadīgo subjektīvais vērtējums šajā 
jautājumā. Nepilngadīgo vidū 83% vērtē riska pakāpi saslimt kā augstu un ļoti 
augstu, bet pieaugušo vidū mazāk - 64%-68%. Tajā pat laikā nepilngadīgās, 
apzinoties augsto riska pakāpi saslimt, uz jautājumu par bailēm saslimt vairumā 
gadījumu atbild, ka tikai nedaudz baidās no saslimšanas (70%). Tikai 17% 
nepilngadīgo baidās saslimt. Turpretī starp prostitūtām, vecākām par 18 gadiem, to 
daļa, kas baidās saslimt, pieaug līdz ar vecumu (36% - 75%). To daļa, kas baidās 
saslimt ir jo lielāka, jo augstāka ir respondenšu izglītība. Tā domā 26% - ar nepilnu 
vidējo izglītību, 46% - ar vidējo un 88% - ar izglītību augstāku par vidējo. 

Tikai starp respondentēm, kas vecākas par 20 gadiem, apmēram puse ir tādu, 
kas uzskata savas zināšanas par pietiekamām, lai izvairītos no saslimšanas. 18 -
20 gadu vecumā tādu ir gandrīz uz pusi mazāk (27%). Nepilngadīgās kopumā 
apzinās (91%), ka tām nepietiek zināšanu, lai izvairītos no saslimšanas. Savu 
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zināšanu vērtējums ir atkarīgs no iegūtā izglītības līmeņa. Starp respondentēm ar 
vidējo izglītību, kā arī ar augstāku par vidējo apmēram puse savas zināšanas vērtē 
par pietiekamām, kurpretī to vidu, kam izglītība zemāka par vidējo, 84% uzskata 
savas zināšanas par nepietiekamām. 

Jāsecina, ka vairumam respondenšu ir bijusi pietiekama personiskā pieredze 
saskarsmē ar seksuāli transmisīvām slimībām, jo starp aptaujātajām 65% ir 
slimojušas ar slimībām, kas izplatās dzimumsakaru ceļā. 

Atsacīšanās no personiskās dzīves, bailes saslimt, bailes atklāt tuviem 
cilvēkiem savu nodarbošanos, veselības traucējumi no pārslimotām seksuāli 
transmisīvām slimībām ir augsne prostitūtu psihiskam diskomfortam. 
Kompensācijai tiek lietots alkohols un narkotikas. Par kompensāciju, protams, ir 
jāuzskata arī iegūtie ienākumi. Acīmredzot tie būs nozīmīgi tik ilgi, kamēr vien 
sabiedrībā, pirmkārt, nevarēs atrast darbu ar atalgojumu, kas nodrošina vidēju 
pārticību, bet, otrkārt, pastāvēs pieprasījums pēc intīmpakalpojumiem. Prostitūtu 
klienti ir vismazāk apzinātais prostitūcijas aspekts. Galvenās grūtības šajā jomā 
rodas tāpēc, ka neviena no pusēm nav ieinteresēta klientu uzrādīt. Turklāt, kā 
liecina nākamajā sadaļā aplūkotie dati, starp klientiem ir aktīvas personas, 
iespējams arī atpazīstamas, tāpēc ir maz ticams, ka kāds no klientiem gribētu darīt 
zināmu savu pieredzi prostitūtu izmantošanā, par nepilngadīgo 
intīmpakalpojumiem nemaz nerunājot. 

Klienti 

Prostitūtu aptaujas anketā ir tiešs jautājums: "KAS IR JŪSU KLIENTI?" 
Izvēlei piedāvātās atbildes raksturo klientu nodarbošanos visai vispārējā veidā: 
vietējie biznesmeņi, firmās nodarbinātie un ierēdņi, sportisti, policisti, šoferi un 
karavīri. Klientu sarakstā atsevišķi ir minēti tūristi, kā arī precēti un neprecēti 
vīrieši. Iegūtās atbildes nesniedz sīkākas ziņas par klientiem, piemēram, viņu 
vecumu, izglītību, bērnu skaitu vai citus raksturojumus. Bet, ņemot vērā, ka 
nodarbošanās korelē ar ienākumu lielumu, kā arī saistās ar zināmiem uzvedības 
stereotipiem, var iegūt aptuvenu priekšstatu par intīmpakalpojumu lietotājiem. 

Intīmpakalpojumu pieprasītāju kontingenta raksturošanai izmantots 
biežums, kas aprēķināts procentos un rāda, cik bieži tajā vai citā prostitūtu grupā 
vidēji minēta noteikta klientu kategorija. Tas savukārt nozīmē, ka analīze balstās uz 
šo biežumu savstarpēju salīdzinājumu (9. un 10. tabula). Abās tabulās respondenšu 
atbildes sakārtotas atbilstoši klientu kategorijas pieminēšanas biežumam, bet nevis 
aptaujas anketā dotajā atbilžu secībā. Caurmērā prostitūtu minētie klienti pēc 
biežuma sarindojas šādā secībā: 1. Vietējie biznesmeņi. 2. Tūristi. 3. Firmās 
nodarbinātie/ ierēdņi. 4. Sportisti. 5. Policisti. 6. Karavīri. 

Kopumā šī secība atbilst arī uzskaitīto kategoriju ienākuma lielumam, proti, 
prostitūtas biežāk apkalpojušas klientus, kam ir relatīvi augstāki ienākumi: 
biznesmeņus, tūristus, firmās nodarbinātos un ierēdņus. Bet tas nozīmē, ka augsti 
ienākumi ir viens no prostitūcijas pieprasījuma veicinošiem faktoriem, protams, ne 
vienīgais, bet kombinācijā ar citiem faktoriem, kas nav īpaši pētīti. 

Salīdzinot ar vidējo biežumu, atsevišķas klientu kategorijas tiek minētas 
ievērojami biežāk vai arī retāk atkarībā no prostitūtu dzimšanas vietas, vecuma, 
izglītības un prostitūtu darba formas (9. un 10. tabula). Rīdzinieces, salīdzinot ar 
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iebraucējām, biežāk apkalpo bagātākos klientus: biznesmeņus, tūristus, firmās 
nodarbinātos un ierēdņus. Nepilngadīgās, salīdzinot ar vecākām, ievērojami biežāk 
apkalpo policistus (78%) un šoferus (70%). Tajā pat laikā nepilngadīgās prostitūtas 
minējušas arī pietiekami bieži labi situētus klientus, proti, tūristus (65%) un 
vietējos biznesmeņus (61%). Raksturīgi, ka nepilngadīgajām prostitūtām ir 
vismazākās klientu izvēles tiesības (11. tabula). Šis apstāklis vēl jo vairāk 
pastiprina nepilngadīgo ekspluatācijas pakāpi. Jo augstāka ir prostitūtu izglītība, jo 
biežāk viņas apkalpo bagātākos klientus: biznesmeņus, tūristus, firmās 
nodarbinātos un ierēdņus. Un otrādi, prostitūtas ar nepilnu vidējo izglītību 
ievērojami biežāk apkalpo sportistus, policistus, šoferus un karavīrus. Vislielākās 
atšķirības klientūras vidū ir vērojamas atkarībā no prostitūtu darba formas. Ar 
suteneru strādājošās prostitūtas puslīdz vienādi bieži (48% - 63%) apkalpo visas 
minētās klientu kategorijas. Individuāli strādājošās visbiežāk (73%) savu klientu 
vidū min tūristus. Firmās (klubos) strādājošās prostitūtas apkalpo visas klientu 
kategorijas. Firmās praktiski visas (93%) prostitūtas apkalpo biznesmeņus, 
nedaudz retāk (73%) - tūristus, firmās nodarbinātos un ierēdņus. Vairāk par pusi 
(53% - 67%) firmās nodarbināto prostitūtu apkalpojušas karavīrus, šoferus, 
sportistus un policistus. 

9. tabula 
Aptaujāto atbildes pēc dzimšanas vietas un vecuma uz jautājumu 

KAS IR JŪSU KLIENTI? 
• Responses by birth place and age on a question 

WHO ARE YOUR KLIENTS? 
atbilžu skaits aptaujāto grupas, % • number of responses in groups, % 

Izvelei piedāvātās atbildes* 
• Responses* 

Vidēji • 

Average 

Pēc aptaujāto 
dzimšanas vietas • 

By birth place 

Vecuma grupas 
• hi age groups Izvelei piedāvātās atbildes* 

• Responses* 

Vidēji • 

Average Rīga 
• Riga 

cita vieta 
• other 
places 

15-17 18-20 21-27 

Vietējie biznesmeņi 
• local bussinesmen 65 68 60 61 69 54 

Tūristi • Tourists 62 67 54 65 54 68 
Firmās nodarbinātie/ ierēdņi 
• Employed in firms/ officers 59 65 49 52 54 61 

Sportisti • Sportsmen 54 52 57 65 49 54 
Policisti • Policemen 50 45 60 78 49 32 
Šoferi • Drivers 44 45 43 70 44 32 
Karavīri • Military 39 42 35 44 44 29 

* klienti sakartoti pēc biežuma, kadā tie minēti • clients are arranged by frequency 

9. un 10. tabulā apkopotās atbildes raksturo intīmpakalpojumu lietotājus un 
atšķirīgo katras grupas pieprasījumu. Vietējie biznesmeņi orientēti vairāk uz 18 -
20 gadus vecām rīdziniecēm ar pabeigtu vidējo vai arī augstāku izglītību un vēlas 
intīmpakalpojumu saņemt ar firmas starpniecību. 

116 



10. tabula 
Aptaujāto atbildes uz jautājumu KAS IR JŪSU KLIENTI? 
• Responses on a question WHO ARE YOUR KLIENTS? 

atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Izvēlei piedāvātās 
atbildes* 

• Categorized 
responses* 

Vidēji 
• Average 

Pēc aptaujāto izglītības 
• By education 

Pēc aptaujāto darba formas 
• By form of working 

Izvēlei piedāvātās 
atbildes* 

• Categorized 
responses* 

Vidēji 
• Average 

nepa-
beigta 
vidējā 
• some 
secon-
dary 

vidējā 
•secon-

dary 

vairāk par 
vidējo 

• above 
secon-
dary 

indivi-
duāli 

• indivi-
dual 

ar 
suteneru 

• by pimp 

firma 
• in firm 

Vietējie biznesmeņi 
• Local businessmen 

65 61 69 68 57 63 93 

Tūristi • Tourists 62 61 54 72 73 54 73 
Firmās nodarbinātie/ 
ierēdņi 
• Employed in firms/ 
officers 

59 56 65 56 60 54 73 

Sportisti • Sportsmen 54 63 54 36 43 57 60 
Policisti • Policemen 50 67 50 20 37 56 67 
Šoferi • Drivers 44 63 42 12 13 59 53 
Karavīri • Military 39 52 38 16 17 48 53 

* klienti sakartoti pec biežuma, kādā tie minēti • clients are arranged by frequency 

11. tabula 
Aptaujāto atbildes uz jautājumu 

VAI JUMS IR KLIENTU IZVĒLES TIESĪBAS? 
• Responses to the question HAVE YOU THE CHOICE OF CLIENT? 

atbilžu skaits aptaujāto grupās, % • number of responses in groups, % 

Izvēlei 
piedāvātās 
atbildes* 

• Responses * 

Vidēji 
• Average 

Pec vecuma • By age 
Pec aptaujato darba formas 

• By form of working 
Izvēlei 

piedāvātās 
atbildes* 

• Responses * 

Vidēji 
• Average 15-17 18-20 21-27 

individuāli 
• individual 

ar suteneru 
• by pimp 

firma 
• in firm 

Jā • Yes 60 23 62 86 70 51 67 
Nē • No 40 77 38 14 30 49 33 

Tūristi arī orientēti uz rīdziniecēm, bet pārsvarā uz nepilngadīgajām vai 
vecākām par 21 gadu ar izglītību augstāku par vidējo. Tūristi dod priekšroku 
individuāli strādājošām prostitūtām vai firmu pakalpojumiem. Šo kategoriju 
interesē divas kvalitātes: ļoti jaunas meitenes vai laba izglītība. Tā kā abas minētās 
kvalitātes nav savienojamas, tad jāsecina, ka labi izglītotu prostitūtu pakalpojumi 
tiek meklēti starp individuāli strādājošajām, bet nepilngadīgo prostitūtu 
pakalpojumus tūristi meklē ar firmu starpniecību. Firmās nodarbinātie un ierēdņi 
orientējas uz dažāda vecuma rīdziniecēm ar pabeigtu vidējo izglītību un meklē 
intīmpakalpojumus galvenokārt firmās. Sportisti pārsvarā izmanto 
intīmpakalpojumiem kā nepilngadīgās prostitūtas, tā arī vecākas ar nepabeigtu 
vidējo izglītību, kuras strādā ar suteneriem vai firmās. Policisti prostitūtu klientu 
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lomā izraisa īpašu interesi. Policisti mazāk orientēti uz rīdziniecēm. Taču tā ir uz 
nepilngadīgajām prostitūtām ar nepabeigtu vidējo izglītību visvairāk orientētā 
klientūras daļa. Policisti saņem galvenokārt ar suteneru vai firmās strādājošo 
prostitūtu pakalpojumus. Tā kā ar starpniekiem strādājošo prostitūtu pakalpojumi ir 
salīdzinoši dārgi, bet policistu ienākumi nav īpaši augsti, jāsecina, ka šī klientu daļa 
intīmpakalpojumus saņem, izmantojot savu dienesta stāvokli. Turklāt viņu 
pieprasījuma galvenā kvalitāte ir meiteņu jaunība. Tāpēc arī 15-17 gadus veco 
prostitūtu vidū 78% ir minējušas starp saviem klientiem policistus. Šoferi vienlīdz 
bieži izmanto rīdzinieču un iebraukušo prostitūtu pakalpojumus. Šoferi dod 
priekšroku nepilngadīgajām prostitūtām ar nepilnu vidējo izglītību un visbiežāk 
tām, kas strādā ar suteneru. Karavīri biežāk izmanto 1 5 - 2 0 gadus veco un 
nepilnu vidējo izglītību baudījušo rīdzinieču intīmpakalpojumus. Karavīri dod 
priekšroku firmās vai ar suteneri strādājošām prostitūtām. 

Raksturojot klientus pēc ģimenes stāvokļa, jāsecina, ka prostitūtu klientu 
vidū vienlīdz bieži tiek minēti kā vientuļi, tā precēti vīrieši. Abstrahējoties no 
klientu nodarbošanās, bet runājot kopumā par visiem vietējiem vīriešiem, kuri 
izmanto intīmpakalpojumus, aptaujas materiāli liecina, ka gan vientuļie, gan 
precētie vīrieši biežāk izmanto prostitūtas līdz 20 gadu vecumam. Vienlīdz bieži 
tiek izmantotas kā nepilngadīgās, tā arī sievietes 18-20 gadu vecumā pārsvarā ar 
nepilnu vidējo izglītību. Intīmpakalpojumi visbiežāk tiek saņemti ar suteneru vai 
firmu starpniecību. 

Secinājumi 

• Aptaujas materiāli liecina, ka Latvijas sabiedrībā ir vairākas riska grupas, 
kas pakļautas iesaistei prostitūcijā. Galvenās no tām: 
- 16-17 gadus vecas rīdzinieces, 
- citās pilsētās un laukos dzīvojošās meitenes, sākot ar 14 gadiem, 
- vidusskolu absolventes bez nodarbošanās, 
- jaunas sievietes ar nepilnu vidējo izglītību. 

• Nepilngadīgās meitenes ne vien tiek iesaistītas prostitūcijā, bet arī strādā 
visintensīvākā režīmā un ir neaizsargātas pret suteneru un firmu īpašnieku 
izrīkošanos. Turklāt darba intensificēšanai starpnieki izmanto nepilngadīgo 
prostitūtu pastiprināto vēlēšanos nopelnīt, par ko liecina prostitūcijas 
motivācija nepilngadīgo vidū; 

• Rīgā iebraukušās prostitūtas, kā arī nepilngadīgās ir vairāk pakļautas riskam 
saslimt nekā rīdzinieces vai pieaugušās prostitūtas; 

• Intīmpakalpojumus biežāk izmanto vīrieši ar salīdzinoši augstākiem 
ienākumiem. 

Aptaujas dati apstiprina triviālu patiesību, proti, ka intīmpakalpojumu tirgū 
no caurmēra klienta viedokļa galvenā prostitūtas kvalitāte ir jaunība. Tas ir viens 
no iemesliem, kāpēc ekonomiski attīstītās valstīs likums īpaši aizstāv 
nepilngadīgos un tiek piemēroti bargi sodi par nepilngadīgo iesaistīšanu 
prostitūcijā. Diemžēl tas netraucē šo valstu, ieskaitot Zviedriju, pilsoņiem doties uz 
Latviju un izmantot nepilngadīgās meitenes valstī, kur bērni nav pietiekami ar 

118 



likumu un reālu rīcību aizsargāti. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi, ko LR 
Ministru kabinets ir pieņēmis 1998. gada novembrī, nerisina problēmu 
[Prostitūcijas 1998]. Tie liecina, pirmkārt, par prostitūcijas legalizāciju; otrkārt, tie 
punkti, kas paredzēti bērnu pasargāšanai no iesaistes prostitūcijā, netiek dzīvē 
realizēti, jo Latvijā nav noteikumu ieviešanai nepieciešamā mehānisma. Atbilstoši 
noteikumiem to izpilde būtu jākontrolē Valsts policijas Tikumības policijai. 
Diemžēl, kā uzskata Kriminoloģisko pētījumu centra direktors Andrejs Vilks, 
noteikumi paliks tikai uz papīra, ja netiks atjaunota Tikumības policija un izveidots 
tās tīkls visā Latvijā [Paparde 1999]. 

Reālu prostitūcijas apkarošanu ierobežo fakts, ka prostitūtu pakalpojumus 
aktīvi izmanto policisti. Ja tiesībsargājošajās struktūrās strādājošie ir prostitūtu 
klientu vidū, tad no prostitūcijas apkarošanas viedokļa rodas daži nepievilcīgi 
secinājumi. Pirmkārt, tāds darbinieks var tikt šantažēts kā amatpersona; otrkārt, 
darbinieks var slēpt prostitūtu un viņu suteneru aktivitātes; treškārt, darbinieks var 
izmantot intīmpakalpojumus kā samaksu par prostitūtu un viņu suteneru slēpšanu 
vai brīdināšanu. Kā liecina žurnālistu veiktā izmeklēšana, tādi gadījumi Latvijā ir 
jau novēroti [Ratseps 1999]. 

Prostitūcijas apkarošana ir visai grūti īstenojama visās valstīs, ieskaitot 
ekonomiski augsti attīstītās, kurās augstie ienākumi uztur zināmu prostitūcijas 
pieprasījumu. Latvijā prostitūcijas apkarošana ir vēl daudzkārt sarežģītāka, jo 
turpina attīstīties faktori, kas sekmē gan prostitūcijas piedāvājumu, gan 
prostitūcijas pieprasījumu. Pašreiz Latvijā vērojamais iedzīvotāju ienākumu 
modelis, kam raksturīga ļoti strauja ienākumu polarizācija, proti, lieli ienākumi 
mazai iedzīvotāju daļai un ļoti zemi ienākumi lielākajai iedzīvotāju daļai, rada 
ideālu augsni prostitūcijas attīstībai. Praksē to apliecina visdažādāko prostitūcijas 
formu attīstība Latvijā, piemēram, "šoseju" prostitūcija, prostitūcija ārvalstīs, 
intīmpakalpojumu piedāvājumi internetā. 

Protams, uz nabadzības un nepietiekamas valsts tiesiskās attīstības fona ir 
grūti runāt par citiem prostitūcijas apkarošanas līdzekļiem. Taču ir lietas, ko var 
darīt situācijas uzlabošanai vienmēr, proti, tā ir iedzīvotāju izglītošana ar visiem 
sabiedrībai pieejamiem līdzekļiem, pirmkārt, mērķtiecīgi strādājot ar riska grupām 
skolās, otrkārt , izglītojot pieaugušos - tēvus, mātes, vectētiņus un vecmāmiņas, 
treškārt, izglītojot prostitūtas. īpaši uzmanīgiem ir jābūt žurnālistiem. Rakstot par 
prostitūcijas problēmām, būtu jāpatur prātā nepilngadīgais lasītājs un jāatturas no 
žurnālistiem raksturīgās manieres pielikt rakstam kādu pipariņu, bet vēl jo vairāk -
likt to virsrakstā [Ratseps 1999]. 
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Lasītājam piedāvātā antoloģija atspoguļo vairāku 
Zviedrijas un Latvijas pētnieku pēdējo gadu darba rezultātus 
par dzimumlīdztiesību minētajās valstīs. Atsevišķos rakstos ir 
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sasniegumi un izvēlētie darbības virzieni, analizētas galvenās 
problēmas dzimumlīdztiesības īstenošanā un iespējamie to 
risinājumi. 

Izdevuma mērķis ir parādīt lasītājam dzimumlīdztiesības 
daudzveidīgās izpausmes un saistību ar citām sociālajām 
norisēm, nepieciešamību vispusīgi apsvērt visu lēmumu 
iespējamās tiešās un netiešās sekas šajā jomā. 

This anthology offers readers the results of recent work 
by several researchers in Sweden and Latvia who focused on 
the issue of gender equality in both countries. Articles focus 
on legal norms and their influence on the actual equality of 
women at work and in society. The achievements and areas of 
operations of the two countries are compared, and the main 
problems and these solutions in the implementation of true 
gender equality are analyzed. 

The purpose of this publication is to offer the reader a 
look at the wide variety of ways in which gender equality is 
expressed and the links between gender equality and other 
processes in society. There is a need to consider the direct 
and indirect consequences of all decisions that are made and 
all fields of activity that are undertaken. 
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