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1. Priekšsēdētājas ievadvārdi  
 
Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksts pieejams šeit). Priekšsēdētāja 
sveica dalībniekus un paskaidroja, ka sanāksmes mērķis ir apspriest ieteikumus, kas darba grupai tika 
piešķirti pēc pēdējās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas sesijas Dublinā “Spēcīgāka ekonomika, sociālais 
taisnīgums un darbvietas/Izglītība, kultūra, jaunatne un sports/digitālā pārveide”. Sanāksmes galvenais 
mērķis bija uzklausīt pilsoņu izvirzītos ieteikumus un apkopot atsauksmes. Priekšsēdētāja paskaidroja, ka 
risinājums attiecībā uz jautājumiem par ieteikumiem, kas pārklājas vairākās darba grupās, tiks ierosināts 
vēlāk. Organizācijas nolūkos priekšsēdētāja ierosināja diskusijas strukturēt šādās kopās: izglītība, jaunatne, 
sports, daudzvalodība, kultūras apmaiņa un vides izglītība, digitalizācija. Priekšsēdētāja norādīja, ka šīs 
kopas vēlāk var izvērsties un tās ir izveidotas tikai ar mērķi atvieglot diskusijas. 
 
2. Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusijas ieteikumu izklāstīšana, kam sekoja debates   
 
Nīderlandes valsts pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis vispirms iepazīstināja ar trim paneļdiskusijās 
ierosinātajiem ieteikumiem: 
 

• veicināt studijas ārzemēs, vienlaikus nodrošinot, ka studenti integrējas uzņēmējā valstī, un veikt 
pasākumus, lai novērstu intelektuālā darbaspēka emigrāciju; 

• atstāt tādus jautājumus kā kultūra un sports dalībvalstu ziņā; 
• uzlabot valodu apguvi un pastiprināt kultūras apmaiņu cieņā pret daudzveidību. 

 
Attiecībā uz Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem pirmā kopa par izglītību koncentrējās uz mācību 
programmas papildinājumiem (5., 15., 18., 33. ieteikums), izglītošanu par vispārīgajām prasmēm, interneta 
radītajiem draudiem un vidi, kā arī uz izglītības standartu saskaņošanu (3., 37. ieteikums). Pilsoņi 
iepazīstināja ar attiecīgajiem ieteikumiem, un atsauksmju veidā tika izvirzīti šādi turpmāk minētie jautājumi. 
 

• Darba grupas locekļi kopumā atbalstīja ieteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz vispārīgajām 
prasmēm un diplomu savstarpēju atzīšanu. Vairāki runātāji izteicās arī par minimālajiem izglītības 
standartiem. 

• Tika pausti vairāki ierosinājumi iekļaut citus elementus. Izskanēja kopīga ideja iekļaut mācību 
programmā pilsonisko izglītību vai izglītošanu par Eiropas vēsturi un vērtībām. Pilsoņi atbildēja, ka šī 
ideja ir visu ieteikumu pamatā. Tika minēta arī izglītība ekonomikas un finanšu jautājumos/par 
uzņēmējdarbību un neformālā/informālā izglītība. Daži locekļi pauda nožēlu par to, ka nav pievērsta 
uzmanība mūžizglītībai. Citi uzskatīja, ka ir svarīgi veikt uzlabojumus Eiropas izglītības telpā, minot 
augstāko izglītību un saikni ar zinātni un pētniecību. 
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• Turklāt diskusijas rosināja tēma par kompetences jomu. Vairāki locekļi uzsvēra, ka izglītība, tostarp 
tādi jautājumi kā mācību priekšmeti/mācību programmas, ir valsts un dažkārt reģionāla vai vietēja 
līmeņa kompetencē. No otras puses, daži uzskatīja, ka par labu varētu būt ciešāka koordinācija vai 
saskaņošana izglītības jomā. 

 
Attiecībā uz jaunatnes jautājumu pilsoņi nāca klajā ar diviem ieteikumiem (4. un 6. ieteikums) par iespēju 
vidusskolēniem novērotāju statusā apmeklēt uzņēmumus un bezpeļņas organizācijas un par plānu 
sagatavošanu nolūkā mazinātu krīzes ietekmi uz jauniešiem. Darba grupas locekļi sniedza šādas turpmāk 
minētās atsauksmes. 
 

• Reakcija uz ieteikumu par novērošanas centra apmeklējumiem bija samērā neviendabīga. Daži 
locekļi atzinīgi novērtēja ideju par tās spēju labāk piesaistīt studentus darba tirgum un minēja 
piemērus no dažās dalībvalstīs pastāvošajām sistēmām. Citi lūdza skaidrojumus par apmeklējumu 
mērķi, uzskatot, ka ir svarīgi nošķirt profesionālo orientāciju skolēniem no prakses/mācekļiem, kas 
nevar sākties agrīnā vecumā un par ko ir jāmaksā.  

• Daži locekļi ierosināja diskusijā iekļaut Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 1. ieteikumu par minimālo 
algu, lai risinātu jautājumu par algu, kas ir zemāka par minimālo gados jauniem darba ņēmējiem. 

• Locekļi atbalstīja ideju attiecībā uz krīzes plānu sagatavošanu, norādot uz digitālās piekļuves un 
platformu nozīmi. Viņi arī sniedza ierosinājumus tā īstenošanai pašreizējā kontekstā, sekmējot 
jaunu Ukrainas bēgļu uzņemšanu skolās un universitātēs un paātrinot patvēruma meklētāju 
diplomu atzīšanu.  

• Plašākā nozīmē par jaunatni tika izvirzītas dažas papildu idejas, piemēram, Eiropas pilsoniskā 
dienesta izveide un ES un Eiropas jaunatnes organizāciju attiecību institucionalizācija.  

 
Par sporta tematu tika iesniegts viens ieteikums (29. ieteikums), kura mērķis ir vairot apziņu par sporta 
labvēlīgo ietekmi uz veselību. Tika paustas šādas turpmāk minētās atsauksmes. 
 

• Komitejas locekļi atzinīgi novērtēja šo ideju un tās potenciālu veselības politikas jomā. 
• Runājot par sportu plašākā nozīmē, locekļi arī minēja sporta nozīmi kopienu kohēzijā un iekļautībā, 

attīstot vietējos sporta veidus un pārrobežu apmaiņu sportā parastiem cilvēkiem, kā arī iekļaujot ES 
simbolus starptautiskās sacensībās. 

 
Attiecībā uz daudzvalodību pilsoņi iesniedza ieteikumus (32., 38. ieteikumu), kuros ierosināts veicināt 
daudzvalodību un valodu apguvi skolā, un padarīt angļu valodu par vienu no galvenajiem priekšmetiem. 
Darba grupas locekļi uz šiem ieteikumiem reaģēja ar vairākiem viedokļiem. 
 

• Kopumā locekļi atbalstīja ideju aktīvāk veicināt daudzvalodību. 
• Daži runātāji komentēja par mācīto valodu izvēli un līmeni. Proti, daži locekļi pauda domu, ka C1 

līmeņa noteikšana visiem skolēniem viņu otrai ES valodai ir pārāk vērienīgi. Citi locekļi uzskatīja, ka 
dažkārt būtu praktiskāk kā galveno priekšmetu angļu valodas vietā mācīt citu valodu, piemēram, 
kaimiņvalodu. 

• Daži locekļi aicināja aptvert reģionālo un minoritāšu valodu aizsardzību.  
• Lai veicinātu valodu apguvi, tika ierosināts pagarināt Eiropas Valodu dienu līdz vienai nedēļai vai 

vienam mēnesim. 
 
Tika iesniegti divi ieteikumi par kultūras apmaiņu un vides izglītību (35., 36. ieteikums), kuros ierosināts 
izveidot platformu ar mācību materiāliem par vidi un padarīt apmaiņas programmas pieejamākas. 
Atsauksmju veidā tika izvirzīti šādi turpmāk minētie punkti. 
 

• Locekļi atzinīgi novērtēja abus ieteikumus. 
• Attiecībā uz platformas izveidi daži locekļi uzskatīja, ka esošās platformas varētu uzlabot vai par tām 

izziņot plašāk, iespējams, izmantojot multivides pieeju. 
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• Viens darba grupas loceklis pauda nožēlu par to, ka trūkst ieteikumu par kultūru, un ierosināja 
turpināt darbu šajā jautājumā ar programmas izveidi kultūras mantojuma atjaunošanai, Eiropas 
mākslinieka statusu un programmas “DiscoverEU” izstrādi, pievienojot “kultūras pasi”. Tika uzsvērta 
arī Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas nozīme. 

 
Attiecībā uz digitalizāciju pilsoņi nāca klajā ar diviem ieteikumiem (41., 48. ieteikums), kuros ierosināts 
veicināt izglītošanu par dezinformāciju un drošību tiešsaistē un izglītību, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju 
kritisko domāšanu. Darba grupas locekļi sniedza šādas turpmāk minētās atsauksmes. 
 

• Viņi uzsvēra, ka ieteikumos ir skarti svarīgi un atbilstoši jautājumi. 
• Tika izteikti vairāki ierosinājumi attiecībā uz to īstenošanu, piemēram, jaunu mācību tehnoloģiju 

kartēšana, esošo rīku un platformu izmantošana, kā arī dažu īpašu komunikācijas pasākumu 
veikšana, lai sasniegtu jauniešus. Tika minēta arī mediju izglītības pievienošana Eiropas izglītības 
telpā. 

 
3. Priekšsēdētājas noslēguma vārdi 
 
Priekšsēdētāja noslēdza sanāksmi, izskaidrojot turpmākos procesa posmus, norādot, ka Kopīgais 
sekretariāts apkopos konferences laikā paustās idejas un ka, pamatojoties uz tām, tiks sagatavoti 
priekšlikumu projekti. Darba grupas locekļi varēs apspriest šos priekšlikumu projektus nākamajā darba 
grupas sanāksmē. 


