
Eiropas sociālo partneru
nolīgums par digitalizāciju

INESE STEPIŅA 
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NATAĻJA PREISA

LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte





KOPĪGA APŅEMŠANĀS – ES SOCIĀLO PARTNERU DARBA PROGRAMMA 2019-2021

• Darba pasaulē digitalizācija var būt iespēja un
izaicinājums

• Visa pasaule un jo īpaši Eiropa šobrīd saskaras ar
būtiskām pārmaiņām darba pasaulē

• Daudzi pašreizējā digitalizācijas procesa aspekti vēl nav
skaidri vai saprotami

• ES sociālie partneri organizē situācijas izpēti par dažādo
pieredzi saistībā ar:

• digitālo prasmju apgūšanu

• darba organizāciju

• savienošanās un atvienošanās iespējām un kārtību

• darba apstākļiem u.c.

INSTRUMENTS: Situācijas novērtējums
un Pamatnolīgums par digitalizāciju



KOPĪGA APŅEMŠANĀS – PAMATNOLĪGUMS PAR DIGITALIZĀCIJU 

Pamatnolīgums ir Eiropas starpnozaru sociālo 

partneru kopīgā apņemšanās ar digitalizāciju saistītos 

ieguvumus paātrināt un risināt izaicinājumus darba 

pasaulē, kas rodas digitalizācijas procesos.  



KOPĪGA APŅEMŠANĀS – PROCESS

Kad? Sarunas ilga 9 mēnešus, sākot no 2019.gada jūnija līdz
2020.gada martam

Kurš?
Vairāk kā sešdesmit darba devēju un arodbiedrību
pārstāvji no dažādām valstīm

Apstiprināts attiecīgajās lēmējinstitūcijās un
oficiāli parakstīts Trīspusējā Sociālā samita
2020.gada jūnijā ietvaros

ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP un SMEUnited



Digitālā transformācija sniedz acīmredzamas priekšrocības gan darba devējiem, 

gan darba ņēmējiem, gan darba meklētājiem:

• jaunas darba iespējas

• lielāka produktivitāte

• darba apstākļu uzlabošana

• jauni darba organizācijas veidi

• pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošana

Ar pareizām stratēģijām digitālā transformācija var novest pie nodarbinātības 

pieauguma un darba vietu saglabāšanas

IEVADS
IEVADS

MĒRĶI

PIEMĒROŠANAS JOMA

DARBA DEVĒJU UN DARBA 
ŅĒMĒJU PĀRSTĀVJU 
PARTNERĪBAS PROCESS

1. Digitālās prasmes un nodarbinātības 
nodrošināšana 
2. Pieslēgšanās un atslēgšanās kārtība
3. Mākslīgais intelekts un cilvēkvadīta
kontroles principa garantēšana 
4.Cilvēka cieņas neaizskaramība un 
uzraudzība 

ĪSTENOŠANA UN IZPILDES 
PĀRBAUDE 



Digitālā transformācija rada izaicinājumus un riskus darba ņēmējiem un uzņēmumiem:

• Daži darba uzdevumi izzudīs un daudzi mainīsies

Lai gūtu panākumus digitālajā laikmetā, nepieciešama:

• pārmaiņu paredzēšana

• darbinieku un uzņēmumu prasmju nodrošināšana

• atbilstoša darba organizācija un darba apstākļi

• darba un privātās dzīves līdzsvars

• tehnoloģiju, tostarp infrastruktūras, pieejamība visā ekonomikā un reģionos

• īpašas pieejas, lai mazie un vidēji uzņēmumi (MVU) varētu izmantot digitalizāciju 

atbilstīgi to konkrētajiem apstākļiem
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Eiropas Savienības iestādēm un valstu valdībām ir svarīga loma:

• nodrošinot, ka pamatnosacījumi ļauj un palīdz darba devējiem un darba 

ņēmējiem izmantot iespējas un atstāj viņu ziņā rast piemērotus risinājumus 

izaicinājumiem

• paturot prātā, ka darba devēji un darba ņēmēji vislabāk pārzina situāciju uz 

vietas uzņēmumos un  kādi pasākumi ir vajadzīgi, lai sniegtu labumu 

uzņēmumiem un darba ņēmējiem
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4.Cilvēka cieņas neaizskaramība un 
uzraudzība 
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 Palielināt informētību un izpratni par 

transformācijas radītajām iespējām un izaicinājumiem 

darba pasaulē 

 Nodrošināt uz rīcību orientētu sistēmu, lai 

mudinātu, virzītu, palīdzētu izstrādāt un īstenot 

atbilstošus pasākumus un darbības

 Veicināt partnerības pieeju 

 Atbalstīt uz cilvēkiem orientētas pieejas izstrādi 

tehnoloģiju integrēšanai darba pasaulē, atbalstīt darba 

ņēmējus un palielināt produktivitāti 

MĒRĶI

Nolīgums attiecas uz:

• ES/Eiropas Ekonomisko zonu (EEZ)

• visiem darba ņēmējiem un darba devējiem publiskajā un 
privātajā sektorā

• visu veidu saimniecisko darbību, tostarp darbību, kurā 
izmanto tiešsaistes platformas, ja pastāv darba attiecības, 
kā noteikts valsts līmenī

„Uzņēmumi”: privātā un publiskā sektora organizācijas

“Darba ņēmēju pārstāvji”: arodbiedrību pārstāvji

PIEMĒROŠANAS JOMA 



Darba organizācija
Saturs

Prasmes
Apstākļi

Attiecības
Veselība

DIGITALIZĀCIJAS PARTNERĪBAS PROCESS

DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS

Problēmas

1. Digitālās prasmes un 
nodarbinātības nodrošināšana
2. Pieslēgšanās un atslēgšanās 
kārtība
3. MI un cilvēkvadītas kontroles 
principa garantēšana
4. Cilvēka cieņas 
neaizskaramība un uzraudzība

Izpēte
Sagatavošana

Izveide
Novērtēšana

Analīze
Pārskatīšana

Stratēģiju pieņemšana
Darbību pieņemšana

Uzraudzība
Mācīšanās



Visaptveroša pieeja - attiecas uz dažādiem aspektiem darba vietā

Piemērots veids nolīguma īstenošanai - kopīgi pārvaldīts dinamisks Digitalizācijas partnerības process

DARBA DEVĒJU UN DARBA ŅĒMĒJU PĀRSTĀVJU PARTNERĪBAS PROCESS

Darba saturs  – prasmes 

Darba apstākļi (nodarbinātības noteikumi un nosacījumi, darba un privātās dzīves 
līdzsvars)

Darba apstākļi (darba vide, veselība un drošība)

Darba attiecības 

Darba organizācija 

Procesa ietvaros jāapspriež un jāņem vērā: 

 Digitālās prasmes un nodarbinātības nodrošināšana

 Pieslēgšanās un atslēgšanās kārtība

 Mākslīgais intelekts (MI) un cilvēkvadītas kontroles 

principa garantēšana

 Cilvēka cieņas neaizskaramība un uzraudzība



PROCESA POSMI 

1) Kopīga izpēte/ sagatavošana/ pamatu izveide 

2) Kopīga kartēšana/ regulāra novērtēšana/ analīze   

3) Kopīga situācijas pārskatīšana un digitālās transformācijas stratēģijas pieņemšana 

4) Piemērotu pasākumu/ darbību pieņemšana 

5) Regulāra kopīga uzraudzība/ izpildes pārbaude, mācīšanās, novērtēšana

 Darba ņēmēju pārstāvjiem jānodrošina iespējas un informācija, lai efektīvi iesaistītos dažādos 
procesa posmos

 Process jāpielāgo dažādām valsts, nozaru un/vai uzņēmumu situācijām un darba attiecību sistēmām

 Pastāvošie digitālie rīki, apmācību pasākumi un procedūras jāņem vērā kopīgajā kartēšanā/regulārajā 
novērtēšanā/analīzē



Pamatelementi

Kopīgas intereses, bet atšķirīgas saistības

Sociālo partneru, darba vadītāju un arodbiedrību 
iesaiste 

Sociālo partneru atbalsts uzņēmumiem prasmju 
plānu izveidē

Mūžizglītība: kompetenču pieeja

Attieksmes maiņa pret apmācību kultūru 
sabiedrībā

Pozitīvā attieksme pret pārmaiņām

1 – Digitālās prasmes un nodarbinātības aizsardzība

Digitālo transformāciju stratēģija partnerībā:

• turpināta nodarbinātība

• jaunas darba vietas

• tehnoloģijas, kas veicina darba apstākļu uzlabošanos un 
produktivitāti



Pasākumi:

o Apņemšanās uzlabot prasmes vai pārkvalificēt

o Piekļuve apmācībām un to organizēšana

o Apmācību izdevumu segšana

o Fokuss uz kvalitāti un efektivitāti

o Atbalsts mobilitātei starp nozarēm vai nozares ietvaros

o Apmācību atzīšanas risinājumi

o Darba laika organizācija, kas ļauj savienot darbu ar apmācībām

Kopīgās apņemšanās stratēģijas:

• pārkvalifikācija un prasmju uzlabošana

• amatu pārveide, kas ļauj turpināt darbu uzņēmumā, ja darba vieta 
pazūd tehnoloģiju dēļ

• darba organizācijas izmaiņas, ņemot vērā darba uzdevumu, lomu un 
kompetenču izmaiņas

• vienlīdzīgas iespējas



2 – Savienošanās un atslēgšanās kārtība

Pasākumiem vajadzētu iekļaut:

o Apmācības un izpratnes veicināšanu

o Darba laika noteikumu ievērošanu

o Kontroli un atbilstības nodrošināšanu

o Vadlīnijas, atbalstu un informēšanu

o Skaidrus noteikumus par digitālo rīku izmantošanu privātām vajadzībām darba laikā

o Apņemšanos ieviest kultūru, kas izvairās no kontaktēšanas un pieslēgšanās  ārpus darba laika

o Kopīgu darba slodzes un darba organizācijas (personāla pietiekamība) novērtēšanu

o Noteikumu: darbiniekam nav jāatbild ārpus darba laika, par papildus darba laiku – virsstundu kompensācija

o Kultūru pasargāt darbinieku no vainošanas par to, ka nevar sazināties

o Regulāru informācijas apmaiņu 

o Brīdināšanas un atbalsta procedūras 

o Izolācijas novēršanu darba vietā

. 
• digitālo rīku ieviešana

• iespējas organizēt darbu 
elastīgi

• darba un privātās dzīves 
saskaņošana



Uzticams MI:

likumīgs, taisnīgs, pārredzams, drošs 

respektē ētiskus standartus, ES pamattiesības, 

vienlīdzību

izturīgs un ilgtspējīgs gan no tehniskā, gan sociālā 

viedokļa

3 – Mākslīgais intelekts (MI) un principa «kontrolē cilvēks» garantēšana

Pasākumu virzieni:

o MI sistēmu ieviešanā ievēro:

cilvēka vadības principu

drošību

taisnīguma principu

o MI sistēma ir pārskatāma un izskaidrojama

o Ja MI izmanto personāl vadībā, caurspīdīgumu nodrošina caur 
informācijas sniegšanu

o MI sistēmas atbilst Vispārējai datu aizsardzības regulai (VDAR)

• Cilvēku kontrole pār mašīnu 
• Atbilstība drošības prasībām

Daži virzieni un principi, kā un kādos apstākļos MI tiek ieviests 
darba pasaulē



4 – Cilvēka cieņas respektēšana un darbinieku uzraudzība

Pasākumiem jāietver:

o Darbinieku pārstāvju iespējas risināt darbinieku datu, piekrišanas, privātuma 
aizsardzības un uzraudzības  jautājumus

o Datu apkopošanas konkrēts un pārredzams mērķis: datus nedrīkst vākt vai glabāt tikai 
tāpēc, ka tas ir iespējams, vai nenoteiktam mērķim nākotnē

o Darba ņēmēju pārstāvju nodrošināšana ar aprīkojumu un (digitāliem) rīkiem, piem. 
digitāliem ziņojumu dēļiem, lai pildītu savus pienākumus digitālajā laikmetā

Datu minimizēšana un caurspīdīgums ierobežo personas datu agresīvās uzraudzības un 
ļaunprātīgas izmantošanas risku

Vispārīgā datu aizsardzības regulas (GDPR) 88.pants paredz iespējas koplīgumos noteikt 
darbinieku personas datu apstrādi darba attiecību kontekstā



Eiropas sociālo partneru BusinessEurope, SMEunited, CEEP and 

ETUC biedri apņemas veicināt un ieviest rīkus un pasākumus, ja 

nepieciešams, valsts, nozaru un/vai uzņēmumu līmenī

Sociālie partneri ievieš nolīgumu trīs gadu laikā

Dalīborganizācijas ziņo par nolīguma ieviešanu Sociālā dialoga 

komitejai

Sociālā dialoga komiteja gatavo ikgadējo ziņojumu

Ieviešana un tālāka darbība 





LDDK
Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Tel.: 67225162
E-pasts: lddk@lddk.lv
www.lddk.lv

LBAS
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001
Tel.: 6 7270351
E-pasts: lbas@lbas.lv
www.lbas.lv
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