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IEVADS

Veselības nozares darbinieki piedzīvo jaunus izaicinājumus, ko rada gan jaunu 
tehnoloģiju ieviešana, gan jaunas darba organizācijas formas, gan arī problēmas, kas 
izriet no pandēmijas COVID-19 sekām. Šīs izmaiņas daudzkārt ietekmē viņu darba 
apstākļus; galvenokārt tāpēc, ka tieši profesionālais sektors ir ļoti jutīgs pret šīm 
jaunajām situācijām, kuras no profesionāļiem prasa lielāku kvalifikāciju un piepūli: 
nepalielinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju personāla skaitu, palielinās 
viņu darba slodze, veltot uzmanību pacientiem un veselības nozares pakalpojumu 
lietotājiem. Turklāt dažkārt tiek apdraudēta viņu pašu fiziskā veselība, jo viņiem ne 
vienmēr ir bijis nodrošināts atbilstoši individuāli aizsardzības līdzekļi pret COVID-19.

Ņemot vērā šīs problēmas, darbinieku līdzdalība sociālajā dialogā, informēšanā 
un konsultācijās ar darba devējiem ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, jo jebkura no 
šīm izmaiņām ietekmē veselības nozares profesionāļu darba apstākļus. Taču 
cilvēki, kas strādā veselības aprūpes dienestos, ne vienmēr ir pietiekami sagatavoti 
šo jauno problēmu risināšanai; Turklāt daudzos gadījumos viņu pašu profesionālā 
darbība neļauj viņiem veltīt laiku vai pievērst uzmanību tam, lai piedalītos šo 
iestāžu vai darba centru lēmumu pieņemšanā, daudzos gadījumos kļūstot tikai 
par pasīviem šo lēmumu pieņemšanas procesu novērotājiem, aprobežojoties 
ar citu pieņemto lēmumu akceptēšanu.

Turklāt veselības nozares profesionāļi pašreizējā sociālajā brīdī ir noguruši un ar 
īpaši zemu motivāciju. Ir vairāki zinātniski pētījumi, kas parāda, ka darbinieki, kuri 
iesaistās savas darbavietas kopīgā pārvaldībā, ir vairāk apmierināti ar šo darbu; 
turpretī nepiedalīšanās šajos vadības procesos negatīvi ietekmē viņu darba kvalitāti 
un iesaistes līmeni, kā arī viņu profesionālo pašapziņu.

Astoņpadsmit mēnešu laikā no 2020. gada aprīļa, pandēmijas pirmā viļņa laikā, 
līdz 2021. gada oktobrim esam izstrādājuši projektu Kopā veidojot veselības 
pakalpojumu nozares veidojot darbinieku līdzdalības nākotni, kuram piešķirts 
Eiropas Savienības finansējums un kurā piedalās veselības nozares arodbiedrību 
un uzņēmumu organizācijas no piecām dažādām valstīm: Latvija (Rīgas Uzņēmēju 
biedrība); Itālija (Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori); Maķedonija 
(Maķedonijas Brīvo arodbiedrību konfederācija); Serbija (Sindikat zaposlenih u 
zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije) un Spānija (Madrides Darbinieku neatkarīgo 
arodbiedrību koalīcija, CSIT UNIÓN PROFESIONAL).

Projekts, kura galvenais mērķis ir palielināt veselības aprūpes darbinieku līdzdalību 
viņu darba vietās, nodrošinot zināšanas par šīs līdzdalības instrumentiem un 
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darbinieku pārstāvju, kā arī arodbiedrību aprīkošana ar prasmēm un rīkiem, kas 
ļauj labāk un aktīvāk piedalīties lēmumu pieņemšanā viņu darba vietās.

Turklāt, pamatojoties uz darbinieku pašreizējās līdzdalības lēmumu pieņemšanā 
veselības pakalpojumu nozarē analīzi un darbinieku apmierinātības un motivācijas 
pakāpi šīs līdzdalības veikšanā un viņu pašu profesionālajā darbībā, mēs esam 
definējuši vēl citus mērķus, kas mums ļauj sniegt informāciju un apmācību šiem 
darbiniekiem, tostarp:

• Pārzināt tādus mehānismus kā informācija, konsultācijas un koplīgumu 
slēgšana, lai palielinātu darbinieku līdzdalību un ietekmi uzņēmuma 
pieņemtajos lēmumos, pamatojoties uz Eiropas Savienības noteikumiem.

• Veicināt līdzdalību, lai uzlabotu veselības aprūpes speciālistu darba apstākļus

• Veicināt informētību, galvenokārt to darbinieku, kuri nav arodbiedrības biedri, 
izstrādājot līdzdalības procedūras, kas nozīmē lielāku ietekmi uzņēmumu 
lēmumu pieņemšanas procesos.

• Identificēt un veicināt labu līdzdalības praksi no projekta partneru viedokļa 
un starpvalstu sadarbības viedokļa.

Iesaistīto organizāciju un valstu dalība ir nodrošinājusi mums starptautisku vērienu, 
kas ļāvusi mums analizēt un izplatīt stratēģijas un datus; dalīties pieredzē un mācīties 
no dažās valstīs jau paveiktā un izplatīt labo praksi, kuru mēs visi varam izmantot

Darbības, kas realizētas projekta izpildes laikā.

Lai sasniegtu šos mērķus, COVID-19 pandēmijas izraisīto mobilitātes ierobežojumu 
dēļ ir veiktas šādas darbības tiešsaistē:

• Kick-off meeting [2020. gada 8. septembris]: Tajā tika prezentēti gan projekta 
partneri, gan projekta mērķi; tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi, 
uzdevumu sadalījums un pasākumu datumi.

Šajā pirmajā sanāksmē tika prezentēts izpētes posms, kura daļa jau bija 
sākusies maijā, un tika izklāstīts ieskats par Eiropas tiesību aktiem par darba 
ņēmēju līdzdalību darba vietās.

•  Working meeting expert I (Darba sanāksme eksperts I) [2020. gada 16. 
decembris]

•  Working meeting expert I (Darba sanāksme eksperts I)  [2021. gada 11. 
februāris].

Abu ekspertu semināru mērķis bija analizēt pārbaudes un valstu ziņojumus, 
kas konfigurējuši projekta izpētes posmu, un apspriest līdzdalības modeli, 
kas pielāgots veselības nozares izaicinājumiem un īpašajiem apstākļiem, 
kas ir arī šīs rokasgrāmatas mērķis.

•  International Training (Starptautiskās mācības) [2021. gada 15.–16. jūnijs]: 
Šajās mācībās tiks prezentēti un novērtēti sagatavotie mācību materiāli, 
izmantojot īpašus moduļus, kas paredzēti gan darbiniekiem, gan darbinieku 
pārstāvjiem, arodbiedrībām, gan pašiem uzņēmumu vadītājiem, un kuros 
ir izcelts veids, kā ar konkrētiem instrumentiem un metodēm mudināt 
darbiniekus būt aktīvākiem savu iestāžu vadības dzīvē.

Projekts noslēgsies ar noslēguma starptautisku konferenci un projekta partneru 
sanāksmi projekta izvērtēšanai (kas paredzēta 2021. gada oktobrī), kurā tiks 
paziņots Pētniecības projekta galīgais rezultāts un apspriesti tā secinājumi, nosakot 
nepieciešamos ieteikumus un labo praksi darbinieku pārstāvju līdzdalībai. Vienlaikus 
tiks veicināta sadarbības tīkla izveide turpmākajai sadarbībai starp šī projekta 
partnerorganizācijām.

Šo projekta laikā izstrādāto iniciatīvu un darbību galarezultāts ir šī rokasgrāmata, 
kurā mēs esam mēģinājuši izveidot jaunu veselības nozares darbinieku līdzdalības 
modeļa ietvaru, pamatojoties uz veiktajām analīzēm un no tām izrietošajiem 
secinājumiem, kā arī ņemot vērā šīs grupas pašreizējo sociālo un profesionālo 
situāciju un tiešos izaicinājumus, ar kuriem tā saskaras, tostarp tos, kas izriet no 
pašreizējās pandēmijas situācijas..

I. PROJEKTA IZPĒTES POSMA SECINĀJUMI

Projekta pētniecības posmu veido četras papildu darbības:

•  Tiešsaistes aptaujas veikšana, lai uzzinātu veselības nozares darbinieku 
vajadzības iesaistoties lēmumu pieņemšanā viņu darba vietās. Lai to izdarītu, 
mēs esam analizējuši šādus aspektus:
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 – Zināšanu pakāpe par informāciju un konsultācijām un to izmantošanu 
veselības nozarē.

 – Novērtējums un apmierinātības pakāpe ar šīm līdzdalības sistēmām 
darba vietā.

 – Līdzdalība īpašos aspektos, piemēram, apmācība un veselība, un 
drošība darba vietā.

 – Motivācijas līmenis un profesionālā atzinība darba vietā

 – Veselības nozares darbiniekam pieejamais veids, lai atrisinātu darba 
un profesionālās problēmas.

•  Katras valsts iecelts eksperts sagatavo nacionālo ziņojumu, kurā analizē 
valstu līdzdalības sistēmas un to izplatību veselības nozarē, uzsverot to 
piemērošanas specifiskās problēmas.

•  Projekta koordinējošais eksperts sagatavo ziņojumu un salīdzinošu analīzi 
no iepriekšējām divām darbībām diskusijām un secinājumu izdarīšanai 

•  2. Ekspertu darba sanāksme ar mērķi apspriest līdzdalības modeli, kas 
pielāgots veselības nozares izaicinājumiem, pašreizējiem secinājumiem 
un īpašajiem veselības nozares apstākļiem

Izpētes posma secinājumi

Secinājumus, kas iegūti, analizējot aptaujas, iesniegtos valstu ziņojumus un ekspertu 
sanāksmēs sagatavotās debates, mēs veidojam divos atšķirīgos blokos. Pirmkārt, 
mēs pievēršamies zināšanām par Eiropas direktīvām par darbinieku līdzdalību 
un to piemērošanu katrā valstī; kā arī darbinieku pārstāvju lomas novērtējumam 
līdzdalības procedūrās un darbinieka kā profesionāļa līdzdalības novērtējumam 
veselības nozarē tikpat svarīgos aspektos kā apmācība un profesionālā kvalifikācija; 
kā arī veselība un drošība darba vietā, izdarot šādus secinājumus: 

1. Pastāv būtisks informētības trūkums par darbinieka tiesībām pie-
dalīties lēmumu pieņemšanā savā darba vietā un par šādas dalības 
sistēmām gan Eiropas līmenī, gan atsevišķās valstīs:

 –  62 % aptaujāto nezina Eiropas normatīvus par darbinieku līdzdalības 

tiesībām un 35 % nezina, vai tie attiecas uz veselības nozari (49 % 
uzskata, ka tie attiecas, bet 16 %, ka neattiecas).

 –  36 % nav informēti par konkrētiem nozares normatīviem par darbinieku 
līdzdalību veselības nozarē.

2. Līdzdalības, informēšanas un konsultāciju sistēmas negatīvi vērtē 30 
% darbinieku, tāpēc ir skaidri redzams, ka ir nepieciešami uzlabojumi.

 –  Gandrīz puse darbinieku (52 %) uzskata, ka Eiropas normatīvi par darba 
ņēmēju tiesībām negarantē darba ņēmēju līdzdalību uzņēmumos

 –  Informācijas sistēmu pozitīvi vērtē 59 %, bet konsultāciju sistēmu 61 
%.

3. Ir iespējams uzlabot arodbiedrību lomu attiecībās ar darba ņēmē-
jiem: vairāk nekā 30 % darbinieku apšauba arodbiedrību saziņas un 
informācijas sistēmas vai to uzticamību.

 –  33 % darbinieku uzskata, ka arodbiedrība vai pārstāvji tos pienācīgi 
neinformē par darba devēju informēšanas un konsultāciju sistēmām.

 –  Līdz 40 % nerisina savas problēmas ar arodbiedrību starpniecību (lai 
gan to dara 60 %, skaitam palielinoties līdz 72 %, ja skaita arodbiedrības 
un darbinieku pārstāvjus kopā) un līdz 22 % darbinieku veic tiešas 
pārrunas ar darba devēju.

4. ELiela daļa darba ņēmēju (41%) nav apmierināti ar savu līdzdalību 
mācībās un profesionālā riska novēršanā.

 –  42 % NESAŅEM veselības un drošības apmācības un nepiedalās 
profilaktiskās aktivitātēs. [Šis skaitlis tiek uzlabots, runājot par veselības 
uzraudzību, ko norāda 65 % darbinieki, taču 35 % gadījumu nav šo 
periodisko medicīnisko pārbaužu].

 –  40 % NESAŅEM profesionālās mācības, bet no tiem darbiniekiem, 
kuri tās saņem, 35 % par nepietiekamu atzīst gan to biežumu, gan 
atbilstību darbinieka profesionālajam profilam

Otrkārt, pievēršam uzmanību darbinieku apmierinātības pakāpei savā darbavietā, 
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ņemot vērā viņu līdzdalību no diviem aspektiem: vispārīga izpratne lēmumu 
pieņemšanā viņu darba centros un līdzdalībā profesionālajā apmācībā, kā arī drošības 
un veselības aizsardzības jautājumos. Visbeidzot, mēs analizējam motivāciju un 
gandarījumu par profesionālo atzinību, ko veselības aprūpes darbinieks saņem, 
veicot savu darba aktivitāti. Šajā otrajā blokā iegūtie secinājumi ir šādi: 

5. Ir nepietiekama darbinieku apmierinātība ar vispārējo līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā darba vietā:

 –  54 % aptaujāto šī apmierinātība ir zema vai ļoti zema.

 –  53 % nav apmierināti ar līdzdalību drošības un arodveselības jomā, 
izņemot preventīvos pasākumus, kur 58 % respondentu ir apmierināti 
ar savu dalību

 –   Apmierinātība ar apmācības saņemšanu prasmju un iemaņu 
pielāgošanai ir augsta, 60 % saņem šādu apmācību; lai gan 35 % nav 
apmierināti ne ar tās piemērotību savam profesionālajam profilam, 
ne ar šo apmācību sniegšanas biežumu.

6. Ir augsts to darbinieku īpatsvars (31 %), kuri nekad vai gandrīz nekad 
nav motivēti savā darba vietā; salīdzinājumā ar 19 %, kuri apgalvo, ka 
ir ļoti bieži motivēti; un 47 %, kas apgalvo, ka ir motivēti tikai dažreiz.

 –  Darba ņēmēji Maķedonijā šķiet vismazāk motivēti: 51 % apgalvo, ka 
nekad nav vai gandrīz nekad nav motivēti, pārējie 49 % apgalvo, ka 
viņi bieži vai dažreiz ir motivēti; tālāk seko Spānija un Itālija ar vairāk 
nekā 30 % darbinieku, kuriem trūkst motivācijas.

 –  Turpretī Latvijas darbinieki ir visvairāk motivēti ar 59 % atbilžu “dažreiz” 
un 31 % “dažreiz” (kopumā 90 %: Latvijā neviens neatzīst, ka viņi nekad 
vai gandrīz nekad nav motivēti); tikmēr darbinieki no Serbijas atzīst, 
ka jūtas motivēti biežāk – 37 % (un dažreiz – 46 %).

7. Ir noteikta virkne aspektu, kas, pēc respondentu domām, būtu 
jāuzlabo, lai palielinātu darbinieku motivāciju, un tie šādā secībā ir:

 –  Labāks atalgojums (vienprātīga izvēle visās valstīs);

 –  Lielāka līdzdalība visu ar profesionālajiem jautājumiem saistīto lēmumu 

pieņemšanā (visvairāk izvēlēts Spānijā un Itālijā)

 –  Plašāka un labāka drošība un arodveselība darba vietā (nozīmīga 
izvēle Serbijā);

 –  Augstāka profesionālā atzinība par paveikto darbu (Latvijā visvairāk 
izceltā izvēle, kur dīvainā kārtā jau tā tika norādīts augsts apmierinātības 
un motivācijas līmenis)

 –  Vairāk profesionālo prasmju un iemaņu mācību (vissvarīgākā izvēle 
Maķedonijai)..

II. LĪDZDALĪBAS ROKASGRĀMATA: Jauna veselības nozares 
darbinieku līdzdalības modeļa ietvars 

II. A. Darba ņēmēju līdzdalības tiesības veselības nozarē, 
piemērojot Eiropas tiesību aktus

Apmācību materiālā, kas ir sagatavots projektā, mēs jau esam atsaukušies uz 
darbinieku tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā viņu uzņēmumos, kas noteiktas 
Eiropas normatīvajos aktos, un mēs to neatkārtosim šajā rokasgrāmatā; taču mēs 
vēlamies izcelt dažus šo tiesību aspektus, ko Parlaments un Eiropas Savienības 
Padome ir noteikusi ar dažādām direktīvām un rezolūcijām, kurās valstīm tiek 
lūgts garantēt darba ņēmējiem viņu tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā, 
galvenokārt izmantojot informācijas, konsultāciju un koplīgumu slēgšanas (vai 
sociālā dialoga) instrumentus.

Līdz ar to mēs atgādināsim par trīs direktīvām, kas attiecas uz informāciju un 
konsultācijām valsts līmenī, kurās darbinieka tiesības uz darba devēja tiesības 
tikt informētam un uzklausītam par virkni jautājumu, kas saistīti ar ekonomisko 
sniegumu un nākotnes uzņēmējdarbības attīstības plāniem, kas cita starpā var 
būtiski ietekmēt nodarbinātību.

•  Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/59/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (ar ko groza un atceļ 
Padomes Direktīvas 92/56/EK un 75/129/EK), saskaņā ar kuru darba 
devējam masveida atlaišanas gadījumā jāuzsāk sarunas ar darba ņēmējiem, 
lai noteiktu, kā izvairīties no kolektīvās atlaišanas vai samazināt atlaižamo 
darba ņēmēju skaitu... 
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Direktīva nosaka kolektīvās atlaišanas jēdzienu, pamatojoties uz atlaišanas 
gadījumu skaitu, lai gan tās definīcija ir atstāta katras dalībvalsts ziņā, un 
regulē darba devēja pienākumus (un darba ņēmēja tiesības ar viņu pārstāvju 
starpniecību) pirms minēto atlaišanu uzsākšanas: Darba devēja pienākumi 
un darbinieka tiesības ir noteiktas šādi::

 –  Darba devējs rakstiski sniedz darbinieku pārstāvjiem visu nepieciešamo 
informāciju par atlaišanas projektu: Atlaišanas iemesli; ietekmētās 
kategorijas un darbinieki, kuri tiktu atlaisti; kandidātu izvēles kritēriji un 
kompensācijas aprēķins. Tāpat šo informāciju viņš sniegs kompetentajai 
valsts iestādei.

 –  Darba devējam jākonsultējas ar darba ņēmēju pārstāvjiem, lai panāktu 
vienošanos par atlaišanu vai to samazināšanu; vai vismaz lai mazinātu 
atlaišanas sekas, piemērojot sociālos pasākumus atlaisto darbinieku 
readaptācijai un pārorientācijai.

•  Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/23 /EK attiecībā uz darbinieku 
tiesību aizsardzību un to informēšanu uzņēmumu īpašnieka maiņas gadījumā.

•   Un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai 
un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, nosakot procesuālo lietu obligātos 
standartus viņu tiesību aizsardzībai, un uz ko mēs konkrēti atsauksimies 
vēlāk.. 

Šīs trīs direktīvas tika novērtētas 2013. gada piemērotības pārbaudē (Fitness Check), 
kurā tika noteikts, ka abas ir: „būtiskas, efektīvas un konsekventas, kā arī savstarpēji 
pastiprinošas”; lai gan tiek atzīta arī virkne trūkumu gan to piemērošanas jomās, 
gan tajā, kā tās praksē pielieto dažādās valstīs; un īpaši izceļas divi aspekti:

• Nepietiekama piemērošana valsts pārvaldes iestādēm (valsts sektoram), 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un jūras kuģu apkalpēm; 

• Nepieciešamība veicināt informēšanas un uzklausīšanas kultūru valstīs ar 
mazāk attīstītām tradīcijām, lai uzlabotu šo direktīvu efektivitāti, novērtējot 
tādus faktorus kā: valsts un tās darba attiecību sistēma, darba vietas lielums, 
sociālā dialoga kultūra, sociālo partneru attieksme vai darba ņēmēju un 
darbības sektora atbalsts.

Šajā ziņā mēs uzskatām, ka ir jāatceras, ka, neraugoties uz sākotnējo pielietojuma 
trūkumu publiskajā sektorā, kurā lielu daļu aizņem veselības nozare, kā esam 
uzzinājuši izpētes posmā, pastāv Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kas ietver 20 
pasākumus, kuriem ir “obligāts” raksturs visai Savienībai un kura mērķis ir kalpot 
kā ceļvedim efektīvu sociālo un nodarbinātības rezultātu sasniegšanai, kā arī kā 
arī garantēt labāku regulējumu un sociālo tiesību piemērošanu. Šis pīlārs… saistībā 
ar darbinieku līdzdalību savā 8. principā nosaka: 

visu nozaru darbiniekiem ir tiesības uz informāciju un uzklausīšanu jautājumos, 
kas viņiem ir svarīgi, jo īpaši par uzņēmumu pārcelšanu, pārstrukturēšanu 
un apvienošanu un par kolektīvo atlaišanu, lai uzlabotu darba ņēmēju 
aizsardzību šādās situācijās

Šis pīlārs pārsniedz pašreizējo Savienības acquis, jo tas ir piemērojams neatkarīgi 
no skarto darba ņēmēju skaita, un paredz darba ņēmēju tiesības ne tikai saņemt 
informāciju, bet arī tiesības būt uzklausītiem saistībā ar šāda veida darbībām. 

Dalības, informēšanas un uzklausīšanas sistēmu izmantošana, piemērojot 
Direktīvu 2002/14

Direktīva 2002/14/EK, kas ir obligāta atsauce attiecībā uz darbinieku līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā, šīs līdzdalības elementus iekļauj informācijas un konsultāciju 
sistēmās, tos definējot šādi:

•  Informēšana tiek definēta kā informācijas pārsūtīšana no darba devēja 
puses darba ņēmēju pārstāvjiem, lai viņi varētu iepazīties ar tēmu un to 
izskatīt, un attiecas uz: personāla politiku; atalgojuma un nodarbinātības 
attīstību; uzņēmuma ekonomikas sektora attīstību utt.

•   Konsultācijas ir viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana darbinieku 
pārstāvju un darba devēju starpā, un attiecas uz darbinieku darba 
organizāciju un profesionālo darbību: personāla pārstrukturēšanu, darba 
laika samazināšanu, pilnīgu vai daļēju pārcelšanu, apvienošanās procesiem, 
iekļaušanu, profesionālās apmācības plāniem utt.

Abām līdzdalības sistēmām tiek izveidota vispārēja sistēma ar šādiem procedūras 
noteikumiem:

• Gan informēšana, gan uzklausīšana tiek īstenota attiecībā uz tādiem 
aspektiem kā uzņēmuma ekonomiskā situācija, nodarbinātības struktūra 
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un iespējamā attīstība, un lēmumi, kas var izraisīt būtiskas izmaiņas darba 
organizācijā vai līgumattiecībās

• Informācijas un uzklausīšanas laikam jābūt piemērotam, lai varētu notikt 
debates par šo tēmu starp darba devēju un darbinieku pārstāvjiem.

• Darba devēja sniegtajai informācijai jāļauj darba ņēmēju pārstāvjiem 
uzzināt reālo situāciju un sagatavot atbildi (uzklausīšanas posms) par 
izvirzīto jautājumu.

• Informēšanu un konsultācijas veic ar darba ņēmēju pārstāvjiem (uzņēmuma 
komitejām vai valsts amatpersonu pārstāvniecības struktūrām) vai tieši 
caur arodbiedrībām.

• Konsultēšanās mērķis ir panākt vienošanos par lēmumiem, kas varētu 
izraisīt būtiskas izmaiņas darba organizēšanas veidā vai līgumattiecībās.

Turklāt Direktīvas mērķis ir garantēt tās informācijas, ko darba devējs piedāvā 
arodbiedrībām, konfidencialitāti, ieviešot slepenības pienākumu, ar kuru darba 
ņēmēju pārstāvji un viņu padomnieki nedrīkst publiskot jebkādu no uzņēmuma 
konfidenciālā veidā saņemto informāciju, kā arī nodrošināt Konfidenciālas informācijas, 
ar kuru darba devēji var ierobežot tiesības informēt vai konsultēties ar darbinieku 
pārstāvjiem, ja tas nopietni kaitē uzņēmuma darbībai, aizsardzību.

Darbinieku līdzdalība darba drošības un arodveselības jautājumos

Šobrīd, kad veselības nozares jomā aprūpējot iedzīvotājus un veselības centru 
lietotājus, kurus ietekmē COVID-19 (daudzos gadījumos, kad veselības aprūpes 
profesionāļiem trūkst pamata drošības pasākumu, kas ir pietiekami un efektīvi 
pandēmijas risku apkarošanai), uzskatām, ka vairāk nekā jebkad agrāk ir jāpievērš 
īpaša uzmanība šai veselības nozares darbinieku līdzdalībai viņu drošības un veselības 
aizsardzībā, rūpīgi konstatējot arodapdraudējumus un izveidojot nepieciešamos 
preventīvos pasākumus, lai apkarotu tos, izmantojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus (IAL), izveidojot apmācības un informāciju, kas nepieciešama, lai izvairītos 
no šiem riskiem vai apkarotu tos, kā arī izstrādājot integrētas profilakses politikas, 
par kurām jāvienojas ar dažādu darba centru darbinieku pārstāvjiem.

Šī iemesla dēļ kopā ar iepriekš minēto normatīvo regulējumu par darbinieku 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā viņu darba vietās, šajā rokasgrāmatā mēs vēlamies 
pieminēt vēl vienu noteikumu kopumu, kas reglamentē šīs darbinieku līdzdalības 

procedūras, īpaši attiecībā uz arodveselību un drošību.

Šo direktīvu īpatnība (ko apskatīsim turpmāk) ir tāda, ka tās reizē ar darbinieku 
līdzdalības tiesībām nosaka īpašus pienākumus, kas darba devējam jāievēro, 
lai garantētu darba ņēmējiem atbilstošus veselības un drošības nosacījumus, 
un kas mums jāpārzina, lai pieprasītu to īstenošanu un ievērošanu..

•  Padomes direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu 
darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, kas ietver:

 – Darba devējs informē darba ņēmējus (10. pants), pamatojoties uz 
valstu likumu, paražu un prakses noteikumiem un par risku esamību, 
to novērtēšanu un aizsardzību un/vai profilakses pasākumiem un 
darbībām

 – Konsultācijas ar darbiniekiem vai to pārstāvjiem (11. pants)

 – Pietiekama līdzdalība saskaņā ar valstu tiesību aktiem (11. pants)

 – Un atbilstoša un pietiekama darbinieku apmācība drošības un veselības 
aizsardzības jomā; jo īpaši – informācija un instrukcijas (12. pants) 
saņemšana.

Šajā direktīvā darba ņēmēju pārstāvja jēdziens darba drošības un veselības 
aizsardzības nolūkos ir definēts kā:

“Katra persona, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi ievēlēta, 
izraudzīta vai norīkota pārstāvēt darba ņēmējus, ja rodas problēmas ar darba 
ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā”.

Šiem pārstāvjiem tiek piešķirtas tiesības būt par sarunu partneriem darba 
aizsardzības jautājumos, nosakot garantijas (pietiekama darba atļauja, nezaudējot 
algu un visus nepieciešamos līdzekļus savu funkciju veikšanai) šo funkciju veikšanai, 
un viņu tiesību atzīšanu, lūgt darba devēju veikt atbilstošus pasākumus, lai mazinātu 
darba ņēmēju risku, un vērsties kompetentajā iestādē, ja tie uzskata, ka darba 
devējs neveic nepieciešamos pasākumus.

Turklāt šī direktīva uzliek darba devējam pienākumu garantēt darba ņēmēju 
drošību un veselību visos ar darbu saistītajos aspektos, šim nolūkam nosakot 
šādus profilakses principus:
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 –  Novērtēt riskus, no kuriem var izvairīties; un izvairīties no tiem;

 –   Novērst riskus to rašanās vietā un nodrošināt darbiniekus ar 
nepieciešamajiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem (IAL)

 –  Pielāgot darba vietu darbiniekam, izvēlēties IAL un darba metodes, 
samazināt monotonu un darbu normētā tempā un samazināt šāda 
darba iespaidu uz veselību

 –  Izveidot saskanīgu vispārējas profilakses politiku, aptverot tehnoloģiju, 
darba organizāciju, darba apstākļus, sabiedriskās attiecības un darba 
vides faktoru ietekmi

 –  Sniegt instrukcijas, informāciju un apmācību, kas pienākas darbiniekiem

 –  Noteikt aizsardzības pasākumus pirmās palīdzības, ugunsdzēsības 
un darbinieku evakuācijas jautājumos.

 –  Veikt periodisku un brīvprātīgu darbinieku veselības uzraudzību.

•  ES stratēģiskais satvars veselībai un drošībai darbā 2017. – 2021. Gadam, 
apstiprināts 2021. gada 28. jūnijā; atsaucās uz drošību un veselību darbā 
pasaulē, kurā pastāvīgi notiek pārmaiņas, un nosakot tās prioritātes, 
izmantojot trīspusēju pieeju (darbinieki -sociālie sarunu biedri -, darba 
devēji un valdības) ar trim transversāliem mērķiem:

 – Paredzēt un vadīt pārmaiņas ekoloģisko, digitālo un demogrāfisko 
pāreju kontekstā

 – Uzlabot nelaimes gadījumu darbā un slimību profilaksi, meklējot 
“nulles redzējuma” pieeju attiecībā uz nāvi, kas saistīta ar darbu

 – E, palielināt gatavību reaģēt uz pašreizējām un nākotnes veselības 
krīzēm.

Tās mērķis ir pielāgot darba vietas jaunām darba situācijām, 
piemēram, digitalizācijai, zaļināšanai, stresam un psihosociāliem 
riskiem, COVID-19 vai darba nelaimes gadījumu un arodslimību 
risku novēršanai, kā arī aizsargāt 170 miljonus cilvēku. darba 

ņēmējiem ES; veicinot tādas darbības kā: efektīva piemērošana 
ES, valstu, nozaru un uzņēmumu līmenī, izmantojot sociālo 
dialogu; finansējumu, izmantojot Eiropas fondus, jo īpaši 
atveseļošanās un noturības mehānismu, MRR; vai palielināt 
izpratni par riskiem, kas saistīti ar nelaimes gadījumiem darbā, 
traumām un arodslimībām.

Attiecībā uz darbinieku līdzdalību tiek noteikti vairāki apsvērumi, 
izceļot:

 –   darba ņēmēju pilnīgas iesaistīšanās, līdzdalības un pārstāvības 
nozīme uzņēmumos un vadības apņemšanās, lai veiksmīgi novērstu 
risku darba vietā.

 –  nepieciešamība stiprināt pārstāvju un vadītāju kompetenci veselības 
un drošības jomā saskaņā ar valsts likumiem un praksi

Šajā sakarā dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt darba ņēmēju aktīvu 
līdzdalību preventīvo pasākumu piemērošanā veselības un drošības 
jomā darbā un garantēt, ka kompetentie pārstāvji veselības un drošības 
jomā var saņemt apmācību, kas netiek sniegta. Neierobežojiet sevi 
ar pamata moduļiem.

 –  ka tiesību aktu grozījumi jāveic pārredzami un demokrātiski, iesaistot 
sociālos partnerus un nekādā gadījumā neizraisot veselības un 
drošības līmeņa pazemināšanos darbā; uzsverot, ka ir jāņem vērā 
izmaiņas tehnoloģiskajā progresā darba vietā.

 –  Un uzsver, ka visu līmeņu darbinieku un sociālo partneru līdzdalība 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi ir nepieciešama prasība, 
lai veiksmīgi īstenotu tiesību aktus par veselību un drošību darbā.”

Visbeidzot, risinot dažādus profesionālos jautājumus, jāatsaucas uz trim īpašām 
direktīvām veselības aprūpes nozares darbiniekiem, kas ietver regulējumu par 
darba ņēmēju tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā un dažādus darba devēja 
pienākumus, risinot veselības nozares darbinieku profesionālos aspektus:

•  10. maija Direktīva 2010/32/ES par traumu novēršanu slimnīcu un veselības 
aprūpes sektorā, ar ko īsteno HOSPEEM (European Hospital and Healthcare 
Employers´ Association) un EPSU European Federation of Public Services 
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Unions) noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu 
novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē un kas “attiecas uz visiem 
darbiniekiem slimnīcu un veselības aprūpes nozarē, kā arī uz visiem darba 
devēju vadībā un uzraudzībā esošajiem darbiniekiem”; kurā noteikti::

 – Darbinieku līdzdalības principi (4. punkts), kad darba devēju un darba 
ņēmēju pārstāvju sadarbība ir paredzēta, lai aizsargātu darba ņēmēju 
veselību, novērstu riskus vai noteiktu individuālo aizsardzības līdzekļu 
izvēli, nosaucot dažus.

 – Darba ņēmēju informēšanas un apmācības elementi (7. un 8. punkts), 
ar kuriem darba devējam jāsniedz darbiniekiem informācija un 
instrukcijas par asu instrumentu lietošanu un ar to saistītajiem riskiem, 
tiesību aktiem, labu profilaktisko praksi

•  18. septembra Direktīva 200/54 par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, 
kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā; kas tiks piemērotas 
darbībām, kurās darba ņēmēji ir vai var tikt pakļauti bioloģisko aģentu 
iedarbībai viņu profesionālās darbības rakstura dēļ, tostarp darba vietās gan 
veselības aprūpē, gan darbos klīniskajās, veterinārajās vai diagnostiskajās 
laboratorijās, un kas atsaucas uz Direktīvu 89/391 attiecībā uz konsultāciju 
un sarunu instrumentiem.

Attiecībā uz darbinieku informēšanu un sagatavošanu (9. pants) ir noteikts, 
ka darba devējs veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba 
ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji uzņēmumā vai iestādē, pamatojoties 
uz visu pieejamo informāciju par iespējamiem veselības apdraudējumiem, 
piesardzības pasākumiem, IAL lietošanu, labu higiēnas praksi utt., tiek 
pietiekamā apjomā un pienācīgi sagatavoti.

•  29. maija Direktīvu 90/269 par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību 
un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam 
darba ņēmējiem gūt muguras traumas, kas nosaka, ko nozīmē manuāla 
kravu apstrāde, ieskaitot cilvēku vai dzīvnieku pārvietošanu.

Šī direktīva pieprasa, lai darba devējs veic atbilstošus organizatoriskus 
pasākumus vai izmanto atbilstošus līdzekļus, īpaši mehāniskās iekārtas, 
lai izvairītos no nepieciešamības darbiniekiem manuāli rīkoties ar kravām, 
novērtējot darba apstākļus un cenšoties izvairīties vai mazināt riskus, īpaši 
mugurai.

Gan darba ņēmēju konsultēšanās un līdzdalības, gan darbinieku informēšanas 
un sagatavošanas jautājumos tā atsaucas uz jau komentēto Direktīvu 
89/391/EEK.

Sociālais dialogs un kolektīvās sarunas

Saskaņā ar katras valsts pašreizējo attīstību viena, otra vai abu sistēmu ieviešana 
ir trešais instruments, kas garantē darbinieku līdzdalību viņu darba vietās. Jau 
esam minējuši, ka dažkārt sociālais dialogs vai kolektīvās sarunas var būt galīgais 
rezultāts uzklausīšanas periodam no brīža, kad sarunas brīvi veic puses, kurām ir 
tiesības to darīt, un saskaņā ar katrā valstī pastāvošā tiesiskā regulējuma pakāpi.

Kolektīvās sarunas ir Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pamatpostulāts, 
kas nodibināts kopā ar biedrošanās brīvību, kas nodibināta 1919. gadā, atkārtoti 
apstiprināta 1944. gadā un attīstīta 151. un 154. konvencijā, un kas tiek pasniegta 
kā darba strīdu risināšanas procedūra.

Saskaņā ar 154. konvencijas 2. pantu:

“Kolektīvās sarunas notiek, lai: panāktu vienošanos par darba noteikumiem 
un apstākļiem, par attiecībām starp darba devējiem un darbiniekiem, par 
attiecībām starp darba devējiem vai viņu organizācijām un darbinieku 
organizāciju vai organizācijām.”.

Turklāt tā nosaka virkni pasākumu, lai veicinātu šo koplīgumu slēgšanu, kuru 
starpā varam izcelt:

• Pieejamas visiem darba devējiem un visām darba ņēmēju kategorijām;

• Pakāpeniski attiecināmas uz visiem darba apstākļiem;

• Šīs konfliktu risināšanas procedūras veicina kolektīvās sarunas;

• Sarunas notiek jebkurā līmenī: uzņēmuma, reģionālā un valsts līmenī

• Sarunu pusēm ir nepieciešamā informācija, lai vestu sarunas par risināmo 
jautājumu

Ja skatāmies Eiropas līmenī, redzams, ka kolektīvās sarunas tiek atzītas par 
tiesībām ES Pamattiesību hartas 28. pantā; to procedūra tiek reglamentēta Līguma 
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par Eiropas Savienības darbību (LESD) 152., 154. un 155. pantā.

Šis īsais normatīvs ietver kodolīgu koplīgumu slēgšanas tiesisko regulējumu, 
kuru, lai arī tas ir minimāls, sociālie partneri uzskata par pietiekamu pašreizējai 
praksei. Konkrētāk LESD 152. pants nosaka kolektīvās autonomijas un biedrošanās 
brīvības ievērošanu un leģitimē sociālos partnerus regulēt darba attiecības, kurās 
viņi piedalās, pārvēršot koplīgumu slēgšanu par alternatīvu tiesību normu izstrādes 
veidu un atsakoties no savas sākotnējās lomas kā papildinājumam šajā jautājumā

Savukārt LESD 155. panta 1. punktā ir noteikts, ka:

“Ja darba devēji un darba ņēmēji to vēlas, viņu dialogs Savienības līmenī var 
radīt līgumattiecības, tostarp nolīgumus”.

Ņemot vērā šos apsvērumus, ir jānorāda, ka varam nošķirt divus sarunu procesus:

 –  Neformāla kolektīvā apspriešanās, kur sarunas regulē noteikumi, 
kurus sarunu subjekti paši ir izstrādājuši, neatkarīgi no iespējamā 
tiesiskā regulējuma un kas nosaka arī to līgumu darbības jomu, kurus 
attiecīgā gadījumā varētu panākt.

 –  Vēl viens process – formāla kolektīvā apspriešanās, kas tiek īstenota 
regulētā veidā saskaņā ar visiem attiecināmajiem vispārīgajiem 
noteikumiem attiecīgajā jomā un kuras sekas parasti ir koplīgums, 
kas tiek atzīts par normatīvu un saistošu visām ietekmētajām pusēm.

II. B. Labā prakse, lai uzlabotu veselības nozares darbinieku 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā savās darbavietās nozares 
pašreizējā situācijā ar jauniem profesionālajiem izaicināju-
miem

Analizējot mūsu pētniecības posmu, mēs esam konstatējuši, ka projekta 
partnervalstu veselības nozares darbinieki ir ievērojami neapmierināti, kas būtu 
jārisina, paaugstinot līdzdalību lēmumu pieņemšanā savā darba vietā; un mēs 
varam secināt, ka pastāv n nozīmīgas iespējas uzlabot šo darbinieku līdzdalību 
veselības nozarē, kā arī arodbiedrību lomu tajā..

Turklāt ir konstatēti trūkumi direktīvu piemērošanā attiecībā uz darba drošības un 

veselības aizsardzības jautājumiem gan valstu tiesību aktos, gan to piemērošanā tieši 
veselības nozares jomā; konstatēti trūkumi darbinieku, viņu pārstāvju informēšanas, 
konsultēšanas, līdzdalības un apmācības instrumentu piemērošanā; un, visbeidzot, 
tiek konstatēti arī pašu darbinieku individualizētās līdzdalības trūkums, daudzos 
gadījumos tāpēc, ka viņi nezina savas tiesības šajā jautājumā un rezultātus, ko 
viņu līdzdalība varētu nest gan attiecībā uz viņu motivāciju, gan darba apstākļu 
uzlabošanu.

Tādējādi uzlabošanas pasākumi, kurus uzskaitīsim turpmāk, ir domāti, lai labotu 
konstatētos trūkumus, un tāpēc esam norādījuši ļoti specifiskus pasākumus, kurus 
mēs varam veikt gan pēc arodbiedrības iniciatīvas gan pēc pašu darba ņēmēju 
iniciatīvas, kā arī šos pasākumus var ierosināt tieši no darba devēju puses. Uzlabojumi 
tiek noteikti ņemot vērā gan spēkā esošos noteikumus par darba ņēmēju tiesībām 
piedalīties lēmumu pieņemšanā viņu darba vietās, gan izpētes posma secinājumus 
(norādīti iepriekšējā punktā), un tie ir sadalīti trīs darbības blokos:

• Līdzdalība vispārējos un profesionālajos aspektos,

• Veselības aizsardzība un darbinieku līdzdalība darba drošības un 
arodveselības jautājumos,

• Arodbiedrību un/vai darbinieku pārstāvju loma darbinieku līdzdalībā.

1) Līdzdalības uzlabošana par vispārīgiem un profesionāliem aspektiem

Lai uzlabotu darbinieku līdzdalību viņu darbavietās un, ņemot vērā, ka līdzdalība 
attiecas gan uz profesionālajiem aspektiem, gan uz apmācību, gan, protams, uz 
darbinieka darba apstākļiem, mēs uzskatām, ka šie jautājumi jārisina konkrētu 
darbību jomās, iesaistot katrā gadījumā attiecīgos dalībniekus (valdības, noteiktos 
gadījumos – uzņēmumu vai sabiedrisko pakalpojumu vadītājus, vai darba centru 
darba devējus un direktorus) šādu jautājumu risināšanā:

•  Veicināt reālu un efektīvu darbinieku, arodbiedrību un valsts administrācijas 
līdzdalības un sociālā dialoga kultūru, īstenojot izpratnes veidošanas 
pasākumus, kas ļauj virzīt sarunas par jebkuru veselības un aprūpes 
personāla profesionālo un darba aspektu darba vietā.

•  Paplašināt Direktīvā 2002/14/EK un Pamatdirektīvā 89/391 par arodveselību 
noteiktās pamattiesības uz informāciju, uzklausīšanu un līdzdalību, 
attiecinot to arī uz sabiedrības veselības nozares darbiniekiem, garantējot 
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to piemērošanu visās Eiropas jomās gan dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs;

•  Stiprināt informācijas un konsultāciju procedūras, pārskatot pastāvošos 
trūkumus to piemērošanā dažādās Savienības valstīs;

•  Stiprināt darbinieku un/vai arodbiedrību pārstāvjus Sabiedrības veselības 
nozares jomās, lai veicinātu viņu līdzdalību stratēģisko lēmumu pieņemšanas 
procesos viņu darba vietās;

•  Stiprināt arodbiedrību un darbinieku pārstāvju kapacitāti līdzdalības sistēmās, 
nodrošinot, ka viņi saņem nepieciešamo un pilnīgu informāciju, kas ļauj 
viņiem panākt vienošanos konsultāciju procedūras laikā, pirms darba devēji 
pieņem lēmumu;

•  Noteikt efektīvas sankcijas darba devējiem veselības nozarē gadījumos, 
kad tiek nopietni pārkāpti darba ņēmēju un viņu pārstāvju tiesības uz 
informāciju un konsultācijām.

Līdzdalības uzlabošana profesionālajos aspektos:

Veicot pasākumus attiecībā uz veselības aprūpes darbinieku profesionālajiem 
aspektiem ir nepieciešams:

•  Veicināt starpnozaru forumu institucionalizāciju debatēm un apspriedēm par 
stratēģiju un politikas īstenošanu cīņā pret COVID-19 pandēmiju veselības 
nozarē ar arodbiedrību līdzdalību;

•  Veicināt reģionālu dialogu izveidi veselības nozares jomā, lai identificētu 
un pārvaldītu veselības un aprūpes politikas ietekmi katrā teritorijā;

•  Paplašināt koplīgumu piemērošanu uzņēmuma līmenī tādos jautājumos 
kā nodarbinātība, profesionālā pārkvalifikācija, atalgojums un ietekme uz 
darbinieku veselību un drošību veselības nozarē;

•  Novērtēt un noformēt jaunas profesionālās prasmes un iemaņas jaunās 
darbavietās, kas var rasties Veselības nozarē, veicinot veselības un aprūpes 
speciālistu mūžizglītību. Jo īpaši attiecībā uz darbiniekiem ar zemāku 
kvalifikāciju, nestabilāku nodarbinātību vai ar paaugstināta riska darba 
situācijām. 

2) Darbinieku veselības aizsardzības uzlabošana, uzlabojot līdzdalību darba 
drošības un veselības aspektos:

Jau esam pieminējuši, kā pēdējos gados esam bijuši liecinieki jauniem veselības 
nozares darbinieku izaicinājumiem, ko rada tehnoloģisko sasniegumu ieviešana 
un jaunas organizatoriskās formas, kam tagad pievienojies vēl lielāks izaicinājums 
– cīņa pret COVID-19 pandēmiju. Visas šīs izmaiņas ietekmē veselības aprūpes 
darbinieku darba apstākļus – nepieciešama augstāka kvalifikācija, bet darbinieku 
skaits samazinās, vienlaikus palielinoties darba slodzei.

Šīs situācijas, kas tieši saistītas ar darba organizāciju, jaunu uzdevumu saturu 
un izpildi, kā arī veselības aizsardzību pandēmijas apstākļos, palielina jaunu un 
augstāku psihosociālo risku parādīšanos, kas var izraisīt stresu darbā, kā arī citas 
psihosomatiska rakstura situācijas

Tāpēc mēs saskaramies ar scenāriju, kurā vairāk jāattīsta darba organizācijas 
sistēmas, kas veicina darbinieku motivāciju un labklājību, un tas prasa lielāku 
viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. [Tādos ziņojumos kā “Darba organizācija 
un darbinieku iesaistīšana Eiropā” tiek atzīts, ka darbinieku līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā savā darbavietā ir saistīta ar produktivitāti un viņu labklājību, it īpaši 
psiholoģisko]. 

2a) Uzlabot darbinieku veselību aizsargājot veselībai labvēlīgus darba apstākļus:

Veselības aizsardzība darbavietā ir viena no darbinieku pamattiesībām, un to 
aizsargā pašreizējie tiesību akti gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Jebkuram 
sabiedriskam vai privātam uzņēmumam ir pienākums nodrošināt veselīgus darba 
apstākļus, rēķinoties ar darbinieku līdzdalību lēmumu pieņemšanā šajos jautājumos, 
kā esam apskatījuši šīs rokasgrāmatas pirmajā daļā.

Šobrīd, sadzīvojot ar pandēmiju, kas joprojām nav kontrolēta daudzās valstīs, 
veselības nozares profesionāļi katru dienu darba dēļ saskaras ar augsta psihosociālā 
riska situācijām, ieskaitot faktorus, kas saistīti ar darba pienākumiem, motivējošu 
elementu neesamību, rutīnu, pārmērīgu darba slodzi, sliktu darba organizāciju 
vai tiešu darbu ar cilvēkiem, kas reprezentē dubultu izaicinājumu profesionālā un 
personīgā ziņā, sadzīvojot ar šo cilvēku ciešanām.

Šī pašreizējā veselības aprūpes speciālistu pieredze rada virkni psihosociālu 
risku, kas veselības nozari padara par grupu, kuru īpaši ietekmē augsts darba 
stresa līmenis (*)
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Tiesa, nav universālu risinājumu cīņai pret psihosociālajiem riskiem un līdz ar to 
arī pret darba stresu, taču tie ir jāatrod katrai darbavietai un katrai profesionālajai 
grupai, pamatojoties uz to riska faktoru diagnozi, un darbiniekiem, arodbiedrībām 
un darba devējiem kopīgi jārisina. Tādā veidā šo psihosociālo riska faktoru pats 
noteikšanas process, ne tikai rezultāts, ir būtiska to preventīvo pasākumu efektivitātes 
sastāvdaļa, kurus mēs varam ieviest. Nedrīkst aizmirst, ka profesionālo risku 
novēršana, veselības veicināšana un darbinieku aizsardzība viņu darba vietā ir 
būtiska, lai uzlabotu darba apstākļus.

Līdz ar to šajā kontekstā, kad veselības nozares darbinieki ievērojamā mērā 
saskaras ar psihosociāliem riskiem un cieš no stresa situācijām, kas saistītas ar darbu, 
esam izstrādājuši virkni uzlabošanas pasākumu gan no organizatoriskā viedokļa, 
gan no individualizēta viedokļa, ņemot vērā mērķi cīnīties ar šādām darba stresa 
situācijām, lai radītu veselīgākus darba apstākļus un veicinātu veselības nozares 
darbinieku labklājību.

Organizatoriskie pasākumi: Pasākumi, lai kolektīvi darbotos pret stresa cēloņu 
faktoriem, maksimāli samazinot tos:

•  Palielināt darbinieku līdzdalību darba organizācijā, lai samazinātu slodzi 
un izjusto spiedienu darbā;

•  Izveidot pilnvaru deleģēšanas un pašpārvaldes sistēmas, atļaujot noteiktu 
autonomiju funkciju izpildē.

•  Izstrādāt darba funkcijas, ņemot vērā darbinieka pieredzes, atbildības 
pakāpes un psihofizisko spēju kritērijus.

•  Tiekties uz pārredzamību un taisnīgumu atalgojuma aspektos.

•  Veicināt darbinieku apmācību, domājot par profesionālu pielāgošanos 
jaunu tehnoloģiju vai jaunu darba metožu ieviešanai.

•  Veidot pievilcīgu, ērtu un patīkamu darba telpu un labu darba klimatu, 
veicinot personīgu atzinības izteikšanu saistībā ar darbu;

•  Ieviest konfliktu risināšanas procedūras un izveidot profesionālas un 
konfidenciālas konsultāciju sistēmas darbiniekiem.

•  Veikt informatīvas sarunas par stresa pārvaldību, nodrošinot darbiniekiem 
pietiekamas prasmes, lai mazinātu šo situāciju.

Individuāli pasākumi: Tie ietver tādus pasākumus kā stresa izraisītāju identificēšana, 
pamatojoties uz darbavietu, profesionālo darbību, darbinieka kvalifikāciju un 
veicamajām funkcijām, lai mazinātu ar to saistītās stresa situācijas:

•  Noteikt darba laiku, lai atvieglotu darbinieku iespējas savienot darba 
pienākumus personīgajiem un ģimenes pienākumiem.

•  Novērtēt slodzi un ļaut fiziski un garīgi atjaunoties pēc īpaši sarežģītiem 
uzdevumiem

•  Veidot uzdevumus, funkcijas un pienākumus kā stimulu darbiniekam, 
piešķirot nozīmi tam, ko viņš dara

•  Veicināt sociālo mijiedarbību darbavietā, tostarp sniegt palīdzību vai apgūt 
jaunas metodes.

•  Klausīties un ņemt vērā sūdzības par organizācijas darbību

•  Veicināt katram darbiniekam piemērotas profesionālās karjeras attīstību 
un nodrošināt pienācīgu un pietiekamu algu par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu, izveidojot uz sniegumu balstītas atalgojuma sistēmas;

•   Veikt periodisku darba ņēmēju veselības uzraudzību, izmantojot 
arodveselības dienestus;

•  Izveidot darbinieku atveseļošanās sistēmas (terciārā profilakse) pēc tam, 
kad darba stresa dēļ viņi dodas slimības atvaļinājumā.

2b) Uzlabot darbinieku līdzdalību darba drošības un arodveselības jautājumos

Papildus iepriekš uzskaitītajiem pasākumiem, lai aizsargātu darbinieku veselību 
viņu darba vietā, mums tāpat ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu šo darbinieku līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā. Līdzdalība, kā jau norādījām, ir būtiska, lai veicinātu viņu 
nodarbinātības apstākļu uzlabošanos, padarot darbiniekus veselīgākus..
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reakcijas modelis uz negatīviem un neveselīgiem darba satura, darba organizācijas un darba vides aspektiem. Tādējādi 
cilvēki izjūt ar savu darba pienākumu veikšanu saistītu stresu, izjūt nesamērību starp to, kas no viņiem tiek prasīts, un 
resursiem, kas pieejami šo prasību izpildei, proti, ja darba prasības pārsniedz darbinieka spējas tās izpildīt vai kontrolēt.



Tādējādi esam izstrādājuši virkni pasākumu, kas ļauj mums ietekmēt šos darbinieku 
līdzdalības procesus veselības nozarē, pastiprinot sociālo dialogu un koplīgumu 
slēgšanu, lai radītu labvēlīgus apstākļus arodveselības jomā. Mēs uzskatām, ka 
daži no šiem pasākumiem būtu jānodod Eiropas Savienības iestādēm, lai panāktu 
lielāku apņemšanos to sasniegšanā.

•  Veicināt lielāku sociālo partneru dalības kultūru veselības nozarē un jo 
īpaši psihosociālo risku novēršanā, paplašinot Eiropas regulās noteiktās 
pamattiesības uz informāciju, konsultācijām un līdzdalību.

•  Veicināt izpratnes veicināšanas pasākumus, kuri vērsti gan par veselības 
nozari atbildīgajām personām, gan darbinieku pārstāvjiem, un kuri ļauj vadīt 
sarunas par psihosociālo risku novēršanu darbavietā un līdz ar to uzlabot 
veselības aprūpes profesionāļu veselības stāvokli.

•  Novērtēt jaunu risku esamību veselības nozarē, ko rada jaunu tehnoloģiju 
ieviešana, jaunas darba organizācijas un piegādes sistēmas, kā arī COVID-19 
sanitārā krīze, un noteikt atbilstošus profilakses pasākumus; informēt un 
apmācīt darbiniekus, palielinot risku novēršanu, izmantojot koplīgumus.

•  Ņemot vērā to, ka veselības aizsardzības un drošības jautājumos lēmumu 
pieņemšanā ir nepietiekami pārstāvētas sievietes, mudināt sievietes vairāk 
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar labākās prakses 
izstrādi veselības jomā viņu darba vietās, ņemot vērā dzimumu līdztiesības 
dimensiju un aizsardzību pret īpašiem riskiem, tostarp seksuālas uzmākšanās 
darba vietā risku.

•  Veikt starptautiskas darbības, lai izstrādātu atbalsta programmu darbiniekiem, 
kuri cieš no psihosociāliem riskiem (ieskaitot stresu, depresiju, profesionālu 
izdegšanu vai izdegšanas sindromu) ar efektīvām vadlīnijām un ieteikumiem 
šo risku apkarošanai.

•  Ierosināt Eiropas Komisijai izstrādāt Savienības direktīvu par veselību un 
drošību saistībā ar psihosociālajiem riskiem veselības nozarē, ko īpaši 
izraisa pandēmijas COVID-19 sekas; kā arī no tās izrietošo noteikumu 
attiecināšanu uz kandidātvalstīm, veicinot Kopienas tiesību aktu iekļaušanu 
to nacionālajos tiesību aktos.

•  Ierosināt Eiropas Komisijai iekļaut izdegšanas sindromu kā ar darbu saistītu 
stresa slimību Sabiedrības veselības nozares jomā, iekļaujot attiecīgos 

psihosociālos riskus darba stresa apstākļos, kā to jau ir noteikusi Pasaules 
Veselības organizācija.

•  Iekļaut skaidras atsauces Eiropas un valstu noteikumos par COVID-19 
ietekmi uz veselības nozares profesionāļiem; to vidū: pandēmijas ietekmes 
uz profesionāļiem atzīšana par arodslimību vai nelaimes gadījumu darbā.

•  Stiprināt inspekcijas dienestu lomu darba drošības un veselības aizsardzības 
jautājumos, lai tiktu nodrošināta veselības aprūpes speciālistu veselības 
aizsardzība.

3) Arodbiedrību un darbinieku pārstāvju lomas uzlabošana darbinieku līdzdalībā 
darba vietā

Neskatoties uz to, ka visām darbībām attiecībā uz darba un profesionālo vadību ir 
nepieciešama darbinieku līdzdalība, esam konstatējuši, ka arodbiedrības ne vienmēr 
tiek “konsultētas” par sociālo vai darba interešu aspektiem, ka, konsultējoties ar 
tām, uz viņu pieprasījumiem tiek atbildēts reti un ka arodbiedrības ne vienmēr 
apzinās, cik svarīgi ir iesaistīties tajos instrumentos, kas ļauj darbiniekiem piedalīties 
lēmumu pieņemšanā viņu darba vietās.

Šajā ziņā pēdējais pasākumus, kuram mēs pievēršamies uzlabošanas praksē 
ir šāds: mūsu ieskatā, tāpat kā jāpalielina valdības, veselības nozares vadītāju un 
darba centru darba devēju izpratne, ir nepieciešams sagatavot arī arodbiedrības 
un darbiniekus, lai padarītu viņu komunikāciju un funkcijas efektīvākas. Tādējādi 
mūsu labā prakse šo funkciju uzlabošanai ir īstenojama ar šādiem pasākumiem:

•  Informēt arodbiedrību vadītājus par to, cik svarīgi ir sniegt darbiniekiem 
pilnīgu un pareizu informāciju par to, ko darba devējs nodrošina informācijas 
un konsultāciju procedūrā;

•  Nodrošināt arodbiedrību vadītājiem pietiekamu apmācību tajos jautājumos, 
kas nepieciešami, lai aktīvi piedalītos veselības nozares attīstības stratēģiju 
izstrādē un īstenošanā;

•  Iesaistīt arodbiedrību kopumā, izmantojot debates, paziņojumus 
un priekšlikumus, kas to iesaista veselības nozares konkrētu darbību 
aizstāvēšanā;

•  Aizsargāt darbinieku nodarbinātības kvalitāti un darba apstākļus veselības 
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nozarē, ņemot vērā jaunu veselības un psihosociālu risku pastāvēšanu, jo 
īpaši COVID-19 pandēmijas sekas;

•  Analizēt veselības nozares darbinieku veselības un drošības apstākļus, 
izveidojot mehānismus, kas ļauj gūt panākumus jaunu iespējamo riska 
situāciju novēršanā;

•  Garantēt veselības aprūpes speciālistu kvalifikācijas pielāgošanos jaunajām 
organizatoriskajām vai tehnoloģiskajām sistēmām, veicinot apmācību kā 
darba kapacitātes instrumentu, ņemot vērā jaunu tehnoloģiju ieviešanu 
un jaunas nodarbinātības formas;

•  Izveidot lielāku saikni starp dažādiem veselības nozares profesionāļiem, 
tiecoties uz lielāku arodbiedrību klātbūtni darba vietā, kas ļauj labāk 
aizsargāt šo darbinieku darba un profesionālos apstākļus;

•  Veicināt arodbiedrības un darba ņēmēju pārstāvju kā likumīgu sarunu 
biedru atzīšanu darba devēja priekšā, novēršot depersonalizācijas situācijas 
lēmumu pieņemšanas procesā un izvairoties no uzskatīšanas par ekonomiski 
sociāliem procesiem pakārtotu elementu.
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