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KOPSAVILKUMS 

Sanāksmi vadīja Silja Markkula, Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja 

Piektdien, 2022. gada 25. martā, plkst. 9.00–11.30; plkst. 14.00–16.00 

 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi  

 

Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksti pieejami šeit un šeit). Pēc dalībnieku 

uzņemšanas priekšsēdētāja paskaidroja, ka sanāksmes mērķis ir apspriest priekšlikumu projektus, kas 

sagatavoti, pamatojoties uz pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem. Priekšsēdētāja ierosināja, ka sanāksme 

būtu jāstrukturē, katru pasākumu izskatot atsevišķi.  

 

Viņa arī paziņoja, ka ir izdots digitālās platformas ceturtais ziņojums. Viņa norādīja, ka šis ziņojums īpaši 

pievēršas un sniedz jaunu informāciju par nodarbinātības nestabilitāti un jauniešu bezdarbu, sociālajām un 

ģeogrāfiskajām atšķirībām attiecībā uz piekļuvi terciārajai izglītībai un kultūrai, par ES mēroga muzeju karti, 

kas būtu piemērota personu ar invaliditāti vajadzībām, par kultūras darbinieku profesionalitāti, dzimumu 

līdztiesību sportā un mazāk zināmos sporta veidos.  Viņa mudināja darba grupas locekļus ņemt vērā 

ziņojumu. 

 

2. Runaspersonas uzstāšanās 

 

Darba grupas runaspersona uzstājās, lai iepazīstinātu ar sākotnējiem priekšlikumu projektiem un izskaidrotu 

metodiku, kas izmantota to izstrādē. Viņa uzsvēra, ka par dažiem elementiem vēl ir jāturpina apspriesties, 

jo tie nav skaidri minēti pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumos vai pārklājas ar citu darba grupu ieguldījumu. 

 

3. Informēšana un diskusija par sākotnējiem priekšlikumu projektiem, lai 26. marta plenārsēdē varētu 

iesniegt priekšlikumu projektus 

 

Turpmākajās debatēs dalībnieku rīcībā bija priekšlikumu projektu saraksts, un katrs pasākums tika 

apspriests atbilstoši to teksta secībai. 

 

Attiecībā uz izglītības jomu vairāki darba grupas locekļi uzsvēra jēdzienu “Eiropas izglītības telpa” un 

finansējuma nepieciešamību. Pēc tam tika apspriesti šādi apsvērumi:  

- viens no darba grupas locekļiem norādīja, ka principam par vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un 

mūžizglītībai, kā arī akadēmisko grādu un profesionālo prasmju atzīšanai būtu nepārprotami 

jāattiecas arī uz bēgļiem; 

- zināmu skepsi radīja vārds “saskaņošana” attiecībā uz izglītības līmeni, un būtu ieteicams to aizstāt 

ar vārdu “koordinācija”;       
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- kā norādīts Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju (EPP) ieteikumā, dalībvalstīm būtu jāvienojas un 

jāpieņem sertificēts minimālais izglītības standarts pamatizglītības priekšmetos, kas sākas 

pamatskolā; 

- ir jāuzlabo akadēmisko grādu savstarpējā atzīšana, neaizmirstot arī par profesionālajām prasmēm 

(piemēram, vides un digitālajā jomā). Varētu minēt arī Eiropas māceklības sistēmu, kas balstīta uz 

īpašiem moduļiem;  

- priekšlikumos būtu jāparedz tiesības uz apmācību darba vietā;  

- ES būtu jāatbalsta formālās un ikdienējās mācīšanās atzīšana, piemēram, par paraugu ņemot 

UNESCO mācību pilsētas balvu un balstoties uz sporta apvienību, kā arī kultūras un jaunatnes 

organizāciju būtisko nozīmi šajā jomā. Saistībā ar to būtu labāk jāatzīst arī pašas organizācijas; 

- attiecībā uz nākotnes prasībām atbilstošas izglītības un mūžizglītības attīstību Eiropā vairāki darba 

grupas locekļi uzstāja, ka ir vajadzīgs visaptverošs plāns. Daži no ierosinātajiem grozījumiem bija 

papildināt pilsonisko izglītību ar kursiem par Eiropas vēsturi, ES vērtībām un ES lomu pasaulē; 

atsaukties nevis uz STEM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika), bet gan uz STEAM, 

kur iekļauta arī māksla un humanitārās zinātnes. Tika arī ierosināts vienā pasākumā apvienot visus 

pasākumus, kas attiecas uz kritisko domāšanu un digitālo izglītību, veicot vairākus pielāgojumus: 

izmantot konkrētāku terminu nekā “skepticisms”, atsaukties uz mediju lietotprasmi, nevis uz 

digitālo izglītību, svītrot atsauci uz dezinformācijas jēdzienu (ko varētu saprast kā pamudinājumu 

cenzūrai) un minēt iebiedēšanas un rasisma apkarošanu;  

- attiecībā uz mācību metodēm tika prasīts izņemt līdzdalības videospēles vai atsaukties uz 

“spēliskošanu”, nevis “videospēlēm”; 

- attiecībā uz skolotāju apmācību tika ierosināts pieminēt viņu mobilitāti ar programmas “Erasmus+” 

starpniecību un izveidot platformu, kas sniegtu piekļuvi Eiropā uzkrātajiem mācību materiāliem un 

zināšanām. Daži dalībnieki aicināja skolotājus saziņā ar skolēniem uzņemties drīzāk mentorēšanas 

lomu un būt informētākiem par sociālajiem medijiem. Tika arī ierosināts terminu “atbalstīt” aizstāt 

ar “pilnveidot esošās programmas” vai “atbalstīt sistēmisku un nepārtrauktu kvalitatīvu apmācību”; 

- attiecībā uz interneta pieejamību visiem bērniem un ģimenēm tika izteikti vairāki ierosinājumi 

mainīt formulējumu, piemēram, pievienot terminu “platjosla” un svītrot atsauci uz pandēmiju, lai 

nodrošinātu plašu pasākuma tvērumu. Daži runātāji arī aicināja paplašināt pasākuma darbības 

jomu, attiecinot to uz visām personām, tostarp darba nolūkā; 

- visbeidzot, attiecībā uz informācijas platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai vairāki dalībnieki 

izvirzīja ideju iekļaut risinājumus jauniešiem un pārcelt šo tematu uz jaunatnes jomu. Tika arī 

ierosināts, ka platforma varētu vākt informāciju par visām esošajām programmām un pieejamajām 

iespējām.  

 

Attiecībā uz jaunatnes jomu dalībnieki par katru pasākumu izteica šādas piezīmes: 

- attiecībā uz jauniešu līdzdalību un pārstāvību daži no ierosinājumiem bija šādi: aizstāt terminu 

“kontinents” ar “Eiropas Savienība”, pievienot vārdkopu “lēmumu pieņemšana” pie vārdkopas 

“demokrātiskie procesi”, ieviest sistemātisku “jaunatnes testu sistēmu”, lai novērtētu Eiropas 

tiesību aktu ietekmi uz jauniešiem (atsauce minēta jaunākajā platformas ziņojumā). Padziļināti tika 

apspriesta ideja samazināt balsstiesīgo vecumu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, iespējams, ar Eiropas 

Parlamenta formulējumu un ar nosacījumu, ka mācību programmā tiks stiprināta pilsoniskā izglītība 

un izglītošana par ES;  

- vairāki runātāji aicināja ieviest detalizētāku formulējumu attiecībā uz “novērošanas centra 

apmeklējumiem” (kuri nekad nebūtu jāuztver kā zaļā gaisma bērnu darbam). Būtu jāierobežo 

apmeklējuma ilgums, iespējams, jāsvītro atsauce uz subsīdijām, un šie apmeklējumi jāsaista ar 

profesionālās orientācijas un mentorēšanas sistēmu formālās izglītības ietvaros. Vēl citu ideju vidū 



 

 

bija Eiropas pilsoniskā dienesta izveide ar mobilitāti, duālās apmācības sistēmas veicināšana un 

pievēršanās Eiropas Garantijai jauniešiem konkrētā pasākumā; 

- attiecībā uz darba un prakses atbilstību kvalitātes standartu aspektam dalībnieki apsprieda atlīdzību 

prakses laikā. Darba grupā tika pausts atbalsts neapmaksātas prakses aizliegšanai, vienlaikus 

raugoties, lai nemazinātu jauniešiem piedāvātās iespējas, un tika ierosināts turpināt izskatīt 

jautājumu par praksi izglītības jomā. Alternatīva varētu būt publiskā sektora sniegts finansiālais 

atbalsts praktikantiem;  

- būtu jāveicina brīvprātīgais darbs, nošķirot to no darba vai prakses; 

- attiecībā uz jauniešu vienlīdzīgu piekļuvi sociālajai aizsardzībai dalībnieki ierosināja sīkāk pievērsties 

jautājumam par piekļuvi mājokļiem. Daži darba grupas locekļi jo īpaši ierosināja mājokli vai piekļuvi 

mājoklim par pieņemamu cenu noteikt kā cilvēktiesības. Tika ierosināts paredzēt īpašus pasākumus, 

lai aizsargātu bāreņus, kad viņi vecuma dēļ atstāj bāreņu namu; 

- lai novērstu intelektuālā darbaspēka emigrāciju, tika ierosināts, ka valsts, kas uzņem personu, kuras 

izglītības pamatā bijis publiskais finansējums, varētu sniegt finansiālu kompensāciju personas 

izcelsmes valstij, tomēr daži locekļi norādīja, ka tādējādi varētu tikt apdraudēta pārvietošanās 

brīvība ES. Cits runātājs ierosināja, ka piespiedu mobilitāti varētu novērst, visā ES izlīdzinot algu 

apmēru; 

- visbeidzot, attiecībā uz krīzes pārvarēšanas pasākumiem, kas vērsti uz jauniešiem, tika izteikta 

piezīme, ka scenārijus nevarēja sīki izklāstīt, kā norādīts EPP ieteikumā. 

 

Attiecībā uz Eiropas identitātes veicināšanas jomu runātāji izvirzīja šādus apsvērumus: 

- jomas nosaukumā trūkst vārda “kultūras”, kam būtu jāattiecas arī uz daudzveidību; 

- vēl viena ideja, kā attīstīt apmaiņas kultūru, būtu Eiropas kultūras karte; 

- attiecībā uz daudzvalodības veicināšanu runātāji pauda viedokli, ka ir vajadzīgs detalizētāks 

formulējums, jo mērķis par C1 līmeni angļu valodā šķiet nesasniedzams, turklāt vienlīdz svarīga 

varētu būt tuvāko kaimiņvalstu valodas apguve, jo īpaši pārrobežu reģionos, vai nacionālās 

minoritātes apguve valsts iekšienē. Vairāki runātāji uzstāja, ka ir labāk jāaizsargā minoritāšu un 

reģionālās valodas, iespējams, izmantojot saistošu instrumentu. Šajā saistībā tika minēta Eiropas 

Padomes Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kā arī ierosinājums izveidot 

aģentūru, kas nodarbotos ar šo valodu aizsardzību;  

- attiecībā uz iespējām dalīties ar Eiropas kultūru tika izteikti vairāki ierosinājumi: aizstāt frāzi “veidot 

savu kopīgo Eiropas identitāti” ar frāzi “izzināt savu kopīgo Eiropas identitāti”, aiz vārdkopas 

“dalīties Eiropas kultūrā” pievienot vārdus “bez robežām”, ieviest precizējumu “proti, mediju 

jomā”, jo tas vienmēr ir pārsteidzoši, ka, šķērsojot ES iekšējās robežas, vairs nevar piekļūt tādam 

pašam saturam. Tomēr cits runātājs pauda savu nevēlēšanos sniegt šādu norādi, jo tas nekalpotu 

autoru interesēm. Tika ierosināts labāk atzīmēt Eiropas dienu, proti, vietējā līmenī; 

- visbeidzot, saistībā ar Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību dalībnieki ierosināja šādas idejas: 

atsaukties uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un Eiropas zaļo kursu, kā arī izveidot Eiropas 

mākslinieku statūtus un īpašu programmu, kas veltīta Eiropas kultūras mantojuma aizsardzībai. 

 

Visbeidzot, tika panākta vienprātība par ceturtās — sporta — jomas izveidi saistībā ar iekļautību, izglītošanu 

par veselīgu dzīvesveidu (tostarp garīgo veselību), Eiropas identitātes uzsvēršanu, apmaiņas kultūras 

veicināšanu un kultūras mantojuma (vietējā un reģionālā sporta) aizsardzību. 

 

Diskusijas laikā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Schinas uzstājās attālināti, godinot 

darba grupas veikumu, jo īpaši izglītības jomā. Viņš pauda Komisijas atbalstu tādas Eiropas izglītības telpas 

izveidei, kuras pamatā būtu kopēja mācību programma un kopēja akadēmisko grādu sistēma, un uzsvēra 



 

 

ieguldījumu, ko sniedz labāk finansēta un plašāka programma “Erasmus+”. Viņš raksturoja Eiropas kultūru 

kā “mūsu daudzveidības kopumu”, ko vieno kopīgas vērtības, piemēram, nāvessoda aizliegšana un sociālais 

nodrošinājums, kas ir Eiropas piederības sajūtas pamatā. Viņš norādīja uz centieniem panākt zināmu 

konverģenci kultūras jomā, izmantojot tādas programmas kā “Radošā Eiropa”, kā arī veicināt Eiropas 

kultūras mantojumu, palīdzot kopienām un aizsargājot vēsturiskās vietas.  

 

4. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 

 

Sanāksmes vadītāja noslēdza sanāksmi un pateicās dalībniekiem par auglīgajām debatēm. Viņa paskaidroja, 

ka turpmākie procesa posmi būs priekšlikumu pārstrādāšana saskaņā ar darba grupā izteiktajām piezīmēm 

par sākotnējo projektu, par ko vienosies darba grupas pilsoņu runaspersona Marina Zelenetska un pati 

sanāksmes vadītāja. Ar šiem jaunajiem priekšlikumiem iepazīstinās nākamajā sanāksmē. Visbeidzot, viņa 

atgādināja dalībniekiem, ka jautājums par ieteikumu pārklāšanos joprojām tiek apspriests, un informē, ka, 

tiklīdz būs rasts risinājums, tiks sniegta papildu informācija. 


