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Pēdējos gados Eiropa cīnās ar rekordaugstu bezdarba līmeni, bet vienlaicīgi informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (ICT) nozare cieš no būtiskas pieredzējušu darbinieku deficīta
problēmas. Neskatoties uz brīvām darba vietām, vecāka gadagājuma ICT darbinieki saskaras
ar šķēršļiem, kas traucē profesionālai mobilitātei savas nozares robežās. Tieši šis jautājums ir
galvenais punkts Eiropas Komisijas finansētajā projektā „CAMEO – vecāka gadagājuma
darbinieku profesionālā mobilitāte Eiropā”.
Darbinieku mobilitāte ieņem augstu vietu starp Eiropas Savienības politiskām prioritātēm, jo
padara par iespējamu dažādu sociālo, ekonomisko un tehnoloģisko tendenču pārvaldi. Tiek
paredzēts, ka profesionālā mobilitāte var sniegt sociāli ekonomiskus ieguvumus gan darba
devējiem, gan darba ņēmējiem. Taču vecāka gadagājuma darbinieku vidū (it īpaši ICT
nozarē), ir novērota mobilitātes ierobežotības tendence. Vecākus darbiniekus (šī pētījuma
vajadzībām definēti kā vairāk kā 45 gadus veci darbinieki) raksturo mazākas mobilitātes
modeļi, un viņu profesionālā mobilitāte dažādu iemeslu dēļ ir negatīvu signālu motivēta.

Metodoloģija:
CaMEO pētījums aptvēra ICT nozares darbības virzienu, prakses un darbinieku
attieksmes analīzi, lai pārbaudītu to saistību ar vecāku darbinieku mobilitāti. Tas tika
veikts laikposmā starp 2014. gada septembri un decembri 11 valstīs. 136 ICT sektora
darba devējiem 12 Eiropas valstīs tika nosūtīta online aptauja. Aptaujāto vidū bija
uzņēmumu īpašnieki, cilvēkresursu vadītāji, rīkotājdirektori, kā arī ICT departamentu
vadītāji no publiskām un privātām vienībām, tajā uzņēmumos no MVU sektora. Atvērtie
jautājumi saistījās ar rīcības virzieniem, kas ir spēkā respondentu darba vietā un
profesionālās, ģeogrāfiskās un virtuālās mobilitātes uztveri, kur profesionālā mobilitāte
tiek definēta kā pāreja no vienas profesionālās lomas citā, ģeogrāfiskā mobilitāte kā
pārcelšanās darba dēļ no vienas vietas citā un virtuālā mobilitāte kā spēja piedalīties
veiktajos uzdevumos citā vietā vai citā profesionālā lomā bez faktiskas vajadzības fiziski
mainīt atrašanās vietu vai profesionālo lomu.
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Vecāka gadagājuma ICT sektora darbinieku mobilitātes
uztvere no darba devēja skatījuma
Aptaujātie piekrīt apgalvojumam, ka ģeogrāfiskā mobilitāte nes sev
līdzi dažas svarīgas priekšrocības. Piemēram, respondenti apgalvo,
ka šāda veida mobilitāte nodrošina lielāku darba izvēli, kas veicina
labāku darbinieku prasmju piedāvājuma un pieprasījuma
saskaņošanu, kā arī stimulē radošumu. Ģeogrāfiskā mobilitāte
uzlabo laika pārvaldi, laižot produktus tirgū, un multietniskā vide
atspoguļo klientu sociāli demogrāfisko profilu, kas savukārt nāk par
labu uzņēmējdarbībai. Bez tam tas ļauj efektīvi nodot zināšanas
dažādu reģionu ietvarā. Realitātē tomēr ģeogrāfiskās mobilitātes
realizācija ir ierobežota. Nav vienkārši iecelt iekšējo personālu IT
vadītāju amatiem citos tirgos un pārnest kvalificētus darbiniekus ar
mērķi nodrošināt zināšanu apriti reģionos, kur tā ir nepieciešama.

Pēc respondentu domām, par iemeslu tam ir fakts, ka
vecāki ICT nodaļu darbinieki vēlas saglabāt sasniegto
dzīves līmeni un līdzsvaru starp profesionālo un privāto
jomu. Viņiem var būt grūtības pielāgoties jauniem
(darba) apstākļiem, kā arī var pietrūkt pietiekamu
valodas kompetenču. Mūsdienu atvieglojumi, ko izmanto
pieņemot ICT darbiniekus no citām valstīm, kā
piemēram, papildu alga, mājoklis un darba auto (ar
vadītāju), nav efektīvi. Pat piedāvājumi, kas segtu
braukšanas izdevumu izmaksas vairākas reizes nedēļā
uz personas attiecīgo valsti, ja persona nevēlas
pārcelties, nav pietiekams stimuls.

Lai palīdzētu uzņēmumiem ar mobilitāti saistīta izaicinājuma ietvaros, ir jāinvestē pētniecības un izstrādes resursi:
labākā ICT sektora darbinieku piedāvājumā no dienvid- un austrumvastīm uz ziemeļ- un rietumvalstīm,
labākā izpratnē par to, kādā veidā atkārtoti pieņemt darbā vecākus ICT sektora darbiniekus,
darba pārnešanā uz reģioniem ar zemu nodarbinātības līmeni, nevis cilvēku pārcelšanā uz reģioniem, kur ir
nepieciešami darbinieki.
Darbības, kuru mērķis ir veicināt vecāka gadagājuma darbinieku mobilitāti, būtu arī jāiekļauj kopienu vai valsts
atalgojuma sistēmās.

Labas prakses piemērs saistībā ar ģeogrāfisko mobilitāti:
„59 gadus vecs šveiciešu tehniķis pārcēlās uz Indiju un pārņēma vispārējo vadību vietējās rūpnīcas tehniskajā nodaļā.
Uzņēmumam tas bija liels panākums, jo darbiniekam bija plašas specializētas zināšanas. Indijā viņš varēja parādīt visu
savu pieredzi. Pirms viņš pārņēma vadību, apgrozījums sastādīja 70 miljonus, bet pēc tam palielinājās līdz 1,4
miljardiem” (R68).

Vecāka gadagājuma ICT sektora darbinieku mobilitātes
uztvere no darba devēja skatījuma
Respondenti piekrita apgalvojumam, ka profesionālā mobilitāte ir nepieciešama, lai varētu izmantot kvalificētu
darbinieku resursus, kas spēj pielāgoties mainīgajām prasībām. Piemēram, profesionālas attīstības nodrošināšanas
iespējas ir darbinieku saglabāšanas darbavietās vadības pamats. Pasākumi profesionālās mobilitātes jomā rada labāku
darbinieku prasmju un pieredzes atpazīšanu, tādējādi optimizējot cilvēkresursu plānošanu. Iekšēja personāla atlase ir
saistīta ar zemākām darbā pieņemšanas un apmācības izmaksām. Tāpēc respondenti augstu vērtē iekšējo
profesionālo mobilitāti.
Tomēr, neskatoties uz respondentu ieinteresētību
darbinieku paaugstināšanā uzņēmuma ietvaros, viņi
pieņēma, ka vecāka gadagājuma darbinieki ICT
nodaļās:
var izrādīt mazāku inovāciju potenciālu,
 pārmaiņu vietā dod priekšroku stabilai darba videi,
 pieredz grūtības savu kompetenču aktualizēšanā vai
paplašināšanā, kā arī bieži mainīgo zināšanu resursu
apguvē.
Bez tam respondenti šaubījās, vai vecāka gadagājuma
darbinieki faktiski ir ieinteresēti attīstīt savu karjeru tai
dzīves
brīdī,
kurā
viņi
atrodas.

Lai paaugstinātu profesionālo mobilitāti ICT sektora
vecāka gadagājuma darbinieku vidū, ir jāinvestē
pētniecības un attīstības resursi:
 labāku instrumentu izstrādē, lai novērtētu gados
vecāku darbinieku iespējas un pieredzi sistemātiskas
prasmju atzīšanas jomā kā, piemēram, IT projektu
vadībā, programmatūras testēšanā un drošības
sistēmu problēmu risināšanas jautājumos, kas ir
tipiskas prasmes vecākiem darbiniekiem,
 amatu aprakstu standartizācijā,
 efektīvā ieguvumu popularizēšanā, kas izriet no
vecāka gadagājuma darbinieku pieņemšanas.

Labas prakses piemērs saistībā ar ģeogrāfisko mobilitāti:
„Pašlaik it visur ir digitālie banku pakalpojumi. Daži cilvēki, kas strādā banku nozarē ilgu laiku, ir milzīgu pārmaiņu
liecinieki - no kādreizējo pamatiemaņu izmantošanas līdz vispārējai uzņēmumu digitalizācijai mūsdienās. Līdz ar to viņiem
ir jānodot savas prasmes tālāk. Mēs šajā jomā piedāvājam programmas. Dažas no tām ir obligātas, citas pēc izvēles.
Vecāka gadagājuma darbiniekiem ir daudz zināšanu un pieredzes, ar kuru viņi var dalīties, iespējas, vērtības un prasmes
klientu apkalpošanā” (R116).

Vecāka gadagājuma ICT sektora darbinieku mobilitātes
uztvere no darba devēja skatījuma
Visi respondenti savās organizācijās izmanto (vismaz zināmā mērā) virtuālo mobilitāti. Tas ir tāpēc, ka tai ir nozīmīgas
ekonomiskās priekšrocības, ļaujot ietaupīt laiku un naudu, atbalstīt ICT sektora starptautisko attīstību un lielākus
integrācijas procesus.
Virtuālā mobilitāte ir īpaši nozīmīga vecākiem darbiniekiem (ICT nodaļās):
veselības problēmu gadījumā, kad ģeogrāfiskā mobilitāte saistās ar pārāk lielu risku (trombozes risks, ceļojot ar
lidmašīnu), virtuālo konferenču rīki atvieglo līdzdalību sanāksmēs,
palielinoties brīvā laika apjomam, tāldarba rīki atvieglo līdzsvara saglabāšanu starp profesionālo un privāto dzīves
jomu,
piedaloties apmācībās un paaugstinot kompetences, e-mācību rīki atvieglo pieeju bez ceļošanas vajadzības,
darba atrašanās vietas maiņas gadījumā, vecākiem darbiniekiem nav jāpārceļas.
Diemžēl respondenti bieži piezīmēja, ka ICT sektora vecāka gadagājuma darbiniekiem ir ierobežotas vai neaktuālas
ICT kompetences komandas darba jomā, izmantojot datoru tehnoloģijas vai e-mācību rīkus. Respondentu prāt, vecāki
darbinieki dod priekšroku sanāksmēm dzīvajā nevis virtuālā vidē.
Izņemot negatīvus novērojumus, kas saistīti ar vecāka gadagājuma darbinieku spējām efektīvi izmantot virtuālās
tehnoloģijas, respondenti novēroja arī, ka:
virtuālie rīki, kuriem būtu jāveicina tāldarbs, ir mazāk efektīvi nekā tas būtu gaidāms un pieprasa lielākas investīcijas;
virtuālā mobilitāte var izraisīt sabiedrisko izolāciju un tā ietekmē līdzsvaru starp profesionālo un privāto dzīves jomu,
jo atpūtas posmi kļūst „sasmalcinātāki”.
Lai atbildētu uz šīm problēmām, pētniecības un attīstības resursi ir jāinvestē:
uzlabotā virtuālās mobilitātes infrastruktūrā,
labākās e-darba tehnoloģijās, kam ir īpaša nozīme vecāka gadagājuma darbinieku gadījumā.

Labas prakses piemērs saistībā ar ģeogrāfisko mobilitāti:
„Virtuālā mobilitāte var būt par sākumpunktu efektīvai profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei” (R43).
„Virtuālā mobilitāte ir viens no labākajiem veidiem, kādā ICT nodaļu vecāka gadagājuma darbinieki var rūpēties par
savām prasmēm, izmantojot virtuālo mobilitāti” (R49). „Kā ieguvumi noteikti ir labāks līdzsvars starp darbu un privāto
dzīvi, jo ceļošana ir dārga, būtu nodrošināta darba vides internalizācija, gados vecākiem ICT darbiniekiem var izveidot
starptautisku darba vidi. Es redzu tikai priekšrocības un nekādus trūkumus” (R82).

Ieteikumi par darbības virzieniem
Balstoties uz anketas atbildēm, kas skar esošos rīcības
virzienus, kā arī kāda politika ir nepieciešama, lai
uzlabotu ICT sektora vecāka gadagājuma darbinieku
mobilitāti,
tiek
rekomendēta
sekojošas
politikas
piemērošana:

Mobilitāte
sistēmas padziļināšana, kas piemēro trūkumus ekompetenču pārsniegumiem dažādos ģeogrāfiskos
reģionos,
valsts šķēršļu atcelšana brīvai apritei – sociālo un
pensiju nodrošināšanas sistēmā darba ņēmēju pusē un
nodokļu sistēmā darba devēju pusē,
kopīgu tāldarba jautājumu noregulēšana;
līdzekļu sniegšana, lai palīdzētu ar pārvietošanās
izmaksām uzņēmumiem, kas sūta un pieņem
darbiniekus,
zināšanu nodrošināšana par šķēršļu tematiku ICT nodaļu
vecāka
gadagājuma
darbinieku
ģeogrāfiskajā
mobilitātē, lai atvieglotu mērķtiecīgas personāla atlases
stratēģiju izmantošanu un saīsinātu darbinieku
meklēšanas posmu,
 uzņēmumu un citu subjektu apbalvošana, kas īsteno
programmas, lai veicinātu ICT nodaļu gados vecāku
darbinieku mobilitāti.

Kompetences, kvalifikācijas un atzīšana
 „nedigitālo” ICT sektora vecāku darbinieku prasmju
vērtības izpratnes palielināšana, lai pārvarēt vecuma
tendences mobilitātes paraugu jomā 
 metožu un rīku uzlabošana, kas kalpo ICT vecāka
gadagājuma darbinieku prasmju un kompetenču
atzīšanai;
 esošo stratēģiju un rīku, kas pārvalda darbinieku
vecumu
(ICT
nodaļu),
izplatīšana,
piemēram,
mentoringa programmas un zināšanu apmaiņa ar
tāda paša profesionālā līmeņa kolēģiem 
 sabiedriskas platformas izveide vecākiem ICT nodaļu
darbiniekiem viedokļu un zināšanu apmaiņai ar tāda
paša profesionālā līmeņa kolēģiem.

Tehnoloģija
 tālāka infrastruktūras un ICT virtuālo rīku uzlabošana
un integrācija.

Secinājumi
Respondenti skaidri novērtē ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti, jo abi sniedz nozīmīgu ienesumu viņu uzņēmumiem.
Tomēr šķiet, ka abi mobilitātes veidi ir grūti sasniedzami praksē, nekā tas izriet no teorijas.
Daudzi no respondentiem uzskata, ka vecāki darbinieki ir mazāk ieinteresēti jaunā vai mainīgā darba vidē, vai arī ir
mazāk spējīgi šīm vidēm pielāgoties. Šos viedokļus, tomēr, nav jāpieņem bez iebildumiem - šeit uzrādīto attieksmi
pret gados vecākiem darbiniekiem var atspoguļot iegūtie dati, taču šie dati liecina, ka šāda negatīva vecāka
gadagājuma darbinieku uztvere, ir nepamatota un var radīt gados vecāku darbinieku nodarbinātības ierobežojumus.
Lielāks ģeogrāfiski mobilo darbinieku pieprasījums var būt par iespēju vecākiem darbiniekiem, kas vēlas būt mobili.
Vienlaicīgi ir skaidrs, ka standarta priekšrocības ir par maz, lai pamudinātu vecāka gadagājuma darbiniekus
ģeogrāfiskai mobilitātei. Šeit prezentētie ieteikumi par darbības virzieniem ir jāuztver kā iespējamie soļi gados vecāku
darbinieku faktiskās mobilitātes uzlabošanā.
Tikai ģeogrāfiskā mobilitāte nav pietiekama, lai paaugstinātu vecāka gadagājuma darbinieku nodarbināšanu un
veicinātu viņu profesionālo izaugsmi. Saskaroties ar izaicinājumiem, kas saistīti ar kompetenču trūkumu Eiropas darba
tirgū, it sevišķi ICT sektorā, vienlīdz svarīga ir mobilā un virtuālā mobilitāte.
Nākamie soļi CaMEO projekta ietvaros – atbildot uz apkopotajiem datiem, ir e- Akadēmijas un Atbilstības Bāzes
radīšana, lai atbalstīt ICT sektora Eiropas vecāka gadagājuma darbinieku profesionālo attīstību un nodarbināšanu.
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