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IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, JAUNATNES UN SPORTA DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLA 

KOPSAVILKUMS 

Sanāksmi vadīja Silja Markkula, Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja 

Piektdien, 2022. gada 21. janvārī, plkst. 10.00–12.00 

 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi  

Sanāksmes vadītāja sveica sanāksmes dalībniekus un paziņoja, ka darba grupas sanāksme, kas noritēs 
hibrīdsanāksmes veidā, tiks straumēta tiešsaistē (tās ieraksts ir pieejams šeit).  
 
Viņa norādīja uz Eiropas pilsoņu pirmās paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un 
darbvietas / Izglītība, kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārveide” pašreizējo stāvokli un paskaidroja, ka, 
tā kā sanitārās situācijas dēļ paneļdiskusijas trešā sesija ir atlikta uz 25.–27. februāri, darba grupai vēl nav 
ieteikumu, kurus apspriest. Tādēļ debates būs gan par daudzvalodu digitālajā platformā pausto, gan arī par 
iepriekšējo darba grupas diskusiju saturu.  
 
2. Ziņojumi par Eiropas pilsoņu pirmās paneļdiskusijas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju apspriežu 

pašreizējo stāvokli saistībā ar tēmām, kuras attiecas uz Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta darba 

grupu. 

Vadītāja atgādināja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvji iepriekšējā darba grupas sanāksmē sniedza 
pārskatu par to, kas līdz šim ticis apspriests diskusijās. Turklāt valstu pilsoņu paneļdiskusijās ir tikušas 
pārrunātas arī idejas, kas saistās ar izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jautājumiem. Plenārsēdē un darba 
grupas marta sanāksmē tiks prezentēti gan Eiropas, gan valstu pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi. 
 
3. Sanāksmes vadītājas uzstāšanās par notiekošo viedokļu apmaiņu daudzvalodu digitālajā platformā un 

tematiskā diskusija 

Debates tika sadalītas četrās daļās, balstoties uz šādām tēmām: izglītība, sports, jaunatne un kultūra. 

Sanāksmes vadītāja sniedza kopsavilkumu par platformā un iepriekšējās diskusijās izteiktajām idejām un 

jautāja darba grupas dalībniekiem, kuri ieteikumi, ņemot vērā platformā pausto, būtu jāvirza tālāk un kādā 

veidā grupas jau paveiktais darbs varētu tam tikt izmantots par pamatu.  

 

3.1 .  Izglītība 

Sanāksmes vadītāja norādīja, ka līdz šim galvenās tēmas, kuras saņēmušas īpašu uzmanību, ir šādas: sevišķi 

pandēmijas kontekstā nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai; ar vienotu mācību programmu vai vēstures 

grāmatas palīdzību veicināt Eiropas identitāti; ar izglītības palīdzību apkarot rasismu un neiecietību; veicināt 

nākotnes vajadzībām atbilstošu izglītību, kurā tiek ņemti vērā klimata jautājumi, digitalizācija, kā arī vispārīgās 

prasmes; veidot sadarbību starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, lai veiksmīgāk apmierinātu darba tirgus 

vajadzības; uzlabot piekļuvi mobilitāšu programmām (Erasmus+) un to pamanāmību, kā arī vairot māceklības 

prakšu atpazīstamību. Debašu centrā izvirzījās šādi temati:  
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- piekļuve pilnvērtīgai izglītībai un mūžizglītības iespējām attālos un lauku reģionos, kas iespējama arī 

cilvēkiem no marginalizētām grupām. Izskanēja aicinājumi visā ES ieviest stabilu digitālo infrastruktūru 

un izveidot tiešsaistes resursus un mācīšanu, tostarp mācību platformas, lai palīdzētu pasniedzējiem 

un studentiem. Tika aktualizēta arī ideja par vienotu Eiropas pilnvērtīgas izglītības vadlīniju izstrādi.   

- Vairāku uzstāšanos laikā tika pieminēts arī nākotnes vajadzībām atbilstošas izglītības jautājums — 

bērniem jāmāca vispārīgās prasmes, savstarpējo attiecību veidošana un komunikācijas prasmes, kā arī 

par veselību un vidi, bet pieaugušajiem, kuriem jāmaina nodarbošanās, jāsniedz iespēja 

pārkvalificēties. Izskanēja aicinājumi papildus apmācīt pasniedzējus, lai tādējādi uzlabotu izglītības 

piedāvājumu, un nodrošināt, lai būtu pieejamas atjauninātas mācību grāmatas, tostarp arī digitālajā 

platformā. Tika ierosināts, ka katram jaunietim būtu jāpiedāvā apgūt visā ES atzītu garantēto prasmju 

kopumu.  

- Vēl kādā ierosinājumā aicināja izveidot konkrētu plānu, kā līdz 2025. gadam panākt Eiropas izglītības 

telpas ieviešanu.  

- Tika pieminēta iespēja veicināt pasniedzēju un vietējo ierēdņu/politiķu mobilitāti, kā arī īstenot 

programmu Erasmus+ arī jauktā vai attālinātas mācīšanās veidā. Izskanēja bažas par intelektuālā 

darbaspēka emigrāciju, ko varētu izraisīt ekonomiski ierobežojumi vai kas varētu rasties kā mobilitātes 

blakusefekts.  

- Lai veicinātu kopīgas Eiropas identitātes attīstību, tika pausti aicinājumi izstrādāt visaptverošu moduli 

vai programmu, kurā skolās mācītu par Eiropu (tostarp par tās vēsturi, kultūru, vērtībām un aktuāliem 

notikumiem), vai vienotu mācīšanas virzienu saistībā ar ES vēsturi un iestādēm, kas gan būtu 

ierobežotāka apmēra risinājums.  

- Tika izteiktas arī idejas par ētikas nodarbību ieviešanu skolās ar mērķi apkarot rasismu un neiecietību, 

kuras iespējams pat būtu obligātas un kurās mācītu par tādām tēmām kā dzimumu līdztiesība, seksuālā 

orientācija un iekļaujoša sabiedrība. 

- Tika runāts par nepieciešamību savstarpēji uzlabot akadēmisko grādu un māceklības prakšu atzīšanas 
procesu, tostarp arī attiecībā uz migrantiem un bēgļiem.  

- Tika uzsvērts tas, cik svarīgi ir ar izglītības iespēju palīdzību veicināt minoritāšu valodu lietojumu, kā jau 
tas iepriekš tika apspriests arī kultūras kontekstā. 

 
3.2 .  Sports 

Sanāksmes vadītāja norādīja, ka līdz šim galvenās tēmas, kuras saņēmušas īpašu uzmanību, ir šādas: 

neveselīgs dzīvesveids; vajadzība Eiropas līmenī īstenot integrētākas politikas nostādnes saistībā ar sportu un 

veselību; Eiropas identitātes atpazīstamības vairošana ar ES komandu un ES zīmolrades palīdzību; 

nepieciešamība vairāk informēt sabiedrību, piemēram, ar Eiropas Sporta nedēļas palīdzību; un zināšanu 

veicināšana saistībā ar tradicionālajiem sporta veidiem. Šajās debatēs uzsvars tika likts uz vairākām idejām.  

- Nepieciešamība nodrošināt labāku infrastruktūru un finansējumu ne tikai augstu sasniegumu sportam, 
bet arī tautas sportam, atbalstīt vietējos sporta klubus un izglītot cilvēkus, tostarp īpaši mazus bērnus, 
par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Tajā kontekstā tika pieminēta arī vajadzība palielināt sporta 
skolotāju skaitu, kā arī tas, cik svarīgi ir ļaut cilvēkiem mācīties no saviem vienaudžiem un sporta jomā 
nodarbinātajiem ierēdņiem savstarpēji apmainīties ar paraugpraksi. 

- Vienotas ES līmeņa politikas izveide sporta jautājumos, kura tiktu īstenota kā daļa no Eiropas Garantijas 
bērniem un kurā būtu iekļauts gan dzīvesveida aspekts, gan profesionālais sports, kā arī nodrošinātu 
visiem bērniem piekļuvi sportiskajām aktivitātēm. 

- Tika pieminēta ideja, ka varētu izmantot gan Eiropas Sporta nedēļu, gan arī citus ES organizētus sporta 
pasākumus, lai vairotu vietējo un tradicionālo sporta veidu atpazīstamību.  

- Daži dalībnieki  īpaši norādīja uz sporta pienesumu iekļaujošas sabiedrības (arī vienlīdzīgas attieksmes 
pret sievietēm un vīriešiem) veicināšanā.  

- Tika atgādināta arī ideja veidot ES komandas un starptautisko sacensību laikā lietot ES karogu, lai 
veicinātu kopīgas Eiropas identitātes veidošanu. 

 

3.3 .  Jaunatne 
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Sanāksmes vadītāja norādīja, ka līdz šim galvenās tēmas, kuras saņēmušas īpašu uzmanību, ir šādas: kā risināt 

jauniešu bezdarba problēmu un palielināt viņu piekļuves iespējas kvalitatīvām darbvietām, tostarp aizliedzot 

īstenot neapmaksātas prakses; kā pastiprināt jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un balsošanai 

nepieciešamā vecuma pazemināšana līdz 16 gadiem; jaunatnes jautājumu integrēšana dažādās ES politikas 

jomās; mobilitātes iespēju palielināšana un to spektra paplašināšana programmas Erasmus+ ietvaros. Šajās 

debatēs darba grupas dalībnieki īpaši uzsvēra: 

- vēlmi atvieglot jauniešiem piekļuvi darba tirgum un kvalitatīvām darbvietām. Tika minētas arī 
konkrētas idejas, tostarp Eiropas līmenī ieviest tiesību aktu, kas aizliegtu neapmaksātas prakses, 
nepieļaut diskriminējošu atalgojuma sistēmu īstenošanu, piemēram, atsevišķi noteiktas minimālās 
darba algas jauniešiem, vai apsvērt pozitīvu diskrimināciju, kurā dod priekšroku jauniem cilvēkiem, kā 
arī apvienot izglītību ar praktisku darbu uzņēmumos;  

- ideju par jauniešu platformas izveidi, kurā viņi varētu saņemt piemērotāku atbalstu, savstarpēji 
apmainoties ar viedokļiem, izpētot mācību, darba un prakses piedāvājumus, kā arī uzlabojot izpratni 
par to, kas uzņēmumiem ir vajadzīgs;  

- ieteikumu saistībā ar ideju par daudzvalodu digitālo platformu izveidot finansēšanas mehānismu, ar 
kuru atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbības projektus un kura mērķis būtu 10 gadu laikā izveidot 1 miljonu 
jaunuzņēmumu.  

- Ir būtiski visās dalībvalstīs ieviest un stiprināt Garantiju jauniešiem un risināt problēmas, ar kurām viņi 
saskaras pandēmijas laikā, kā arī palielināt jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes organizācijām sniegto 
atbalstu, tostarp ar finansējuma palīdzību, kā arī īstenojot ierosinājumu par vienotas ES līmeņa 
atsauces sistēmas izstrādi, lai atbalstītu jaunatnes darbinieku darbu.            

- Tika pieminēts, ka ir jāuzlabo neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātā iegūto kompetenču 
atzīšanu.  

- Pastāv nepieciešamība nodrošināt jauniešiem piekļuvi sociālajai aizsardzībai un risināt jautājumu par 
mājokļiem, izmantojot arī ES finansējumu.  

- Jāpastiprina centieni iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesos un ES politikas izstrādē un 
īstenošanā, kas skar vairāk kā tikai ar jauniešiem saistītos jautājumus un konferences ilgumu. Viedokļi 
par ideju piešķirt balsstiesības no 16 gadiem atkal dalījās. Tika ierosināts, ka šādas tiesības būtu jāievieš 
kopā ar pilsonisko izglītību un vienotu Eiropas mācību programmu. 

- Atkārtoti izskanēja arī ierosinājums izveidot Eiropas pilsonisko dienestu, lai tādējādi veicinātu 
solidaritāti. 
 

3.4 .  Kultūra 

Sanāksmes vadītāja norādīja, ka līdz šim galvenās tēmas, kuras saņēmušas īpašu uzmanību, ir šādas: kā 

sekmēt Eiropas identitāti, piemēram, organizējot starptautiskus pasākumus un veicinot Eiropas mantojumu 

un kultūras apmaiņu; minoritāšu (valodu un kultūru) aizsardzība; nepieciešamība māksliniekiem nodrošināt 

sociālo aizsardzību un aizsardzības statusu; kultūras nozīme cīņā pret rasismu un neiecietību. Tika minēta arī 

ideja par īpaša “kultūras komisāra” iecelšanu. Šajās debatēs tika pārrunāti vai atkārtoti šādi jautājumi:  

- sociālās iekļaušanas veicināšana un rasisma un neiecietības apkarošana ar kultūras palīdzību, 
piemēram, mazinot šķēršļus līdzdalībai un sniedzot atbalstu projektiem un NVO, kas cenšas sasniegt 
šos mērķus;  

- īpaša fonda izveide kultūras mantojuma atbalstam, kas ES līmenī ļautu apvienot dažādus finansējuma 
avotus, un kultūras mantojuma popularizēšana, tostarp ar digitāliem līdzekļiem; 

- lielā interese par Eiropas Bauhaus iniciatīvu un nepieciešamība arī turpmāk veicināt tās atpazīstamību 
Eiropas reģionos;  

- ideja par Eiropas “kultūras kartes” ieviešanu, kas neaprobežotos vien ar iniciatīvas Discover EU ietvaros 
piedāvātajām bezmaksas vilciena biļetēm, lai iedrošinātu jauniešus iepazīties ar Eiropas kultūru. Tika 
minēta arī ideja sagatavot grāmatas, kas palīdzētu popularizēt Eiropas identitāti. 

- Atkārtoti tika izteiktas bažas par minoritāšu valodu aizsardzību, kam sekoja ierosinājumi ieviest ES 
finansētu visaptverošu daudzvalodības politiku, kas nodrošinātu, ka bērni var mācīties arī minoritātes 
valodās, un nodrošinātu finansējumu daudzvalodu mācību satura izstrādei un skolotāju piesaistīšanai. 
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Ņemot vērā jau minēto, izskanēja arī aicinājumi nodrošināt, ka tiek īstenota Eiropas Padomes Vispārējā 
konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību un ka dalībvalstis tiek mudinātas pievienoties Eiropas 
reģionālo vai minoritāšu valodu hartai.  

- Atkārtoti tika apspriestas idejas par Eiropas mākslinieku statusa izstrādi un to, kā veicināt viņu 
mobilitāti.  
 

4. Sanāksmes slēgšana 

Sakot noslēguma vārdus, sanāksmes vadītāja pieminēja darba grupas sanāksmēs pausto ideju līdzību un 

norādīja, ka tas rada piemērotu situāciju, lai darba grupa uzsāktu diskusijas par pilsoņu ieteikumiem. Viņa 

dalījās ar kopsavilkumu par galvenajiem secinājumiem, kas gūti pēc debatēm, un norādīja, ka turpmāk darbs 

tiks organizēts, balstoties uz pilsoņu paneļdiskusijās sniegtajiem ieteikumiem.  

 

Pielikums: darba grupas dalībnieku saraksts  

 

Silja Markkula Eiropas Jaunatnes forums 

   

Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 

      

Greta Karoline ADAMEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Christine ANDERSON Eiropas Parlaments 

Tiago ANTUNES Padome 

Hugues  BAYET Dalībvalstu parlamenti 

Matteo Luigi  BIANCHI Dalībvalstu parlamenti 

Emil   BOC Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Fabíola  CARDOSO Dalībvalstu parlamenti 

Paula CARVALHO Padome 

Lefteris CHRISTOFOROU Eiropas Parlaments 

Gabriela  CRETU Dalībvalstu parlamenti 

François DECOSTER  Eiropas Reģionu komiteja 

Daniela DUMITRU  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Laurence FARRENG Eiropas Parlaments 

Kinga GAL Eiropas Parlaments 

Josune  GOROSPE Dalībvalstu parlamenti 

Enzo GORZA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Alicia HOMS GINEL Eiropas Parlaments 

Zuzana HOZLÁROVÁ Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Tea JARC Sociālie partneri 

Danuta  JAZŁOWIECKA Dalībvalstu parlamenti 

Željka  JOSIĆ Padome 

Peter  KMEC Dalībvalstu parlamenti 

Antonis KOURRAS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Regina LAUCYTE  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Silja MARKKULA Eiropas Jaunatnes forums 

Kieran MCCARTHY Eiropas Reģionu komiteja 

Nora MEBAREK Eiropas Parlaments 

Dace MELBĀRDE Eiropas Parlaments 

Jean Claude  MICALLEF Dalībvalstu parlamenti 
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Baiba  MILTOVICA  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Vidmantas MITKUS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Pascual NAVARRO Eiropas Savienības Padome 

Victor NEGRESCU Eiropas Parlaments 

Aoife O’LEARY Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Elyes OUERGHI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

George  PAPANDREOU Dalībvalstu parlamenti 

Luc PAQUE Padome 

Igors  PIMENOVS Dalībvalstu parlamenti 

Anne PRÉDOUR Padome 

Paul  RUBIG 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Piero SAVARIS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

David SMOLJAK Dalībvalstu parlamenti 

Michaela SOJDROVA Eiropas Parlaments 

Guy VERHOFSTADT Eiropas Parlaments 

Isabel WISELER-LIMA Eiropas Parlaments 

Salima YENBOU Eiropas Parlaments 

Marina ZELENETSKA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


