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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata izglītību un apmācību par ļoti svarīgu jaunu cilvēku integrācijai darba tirgū un 
uzsver, ka svarīgi ir veidot visiem pieejamas mūžizglītības shēmas un sniegt cilvēkiem 
iniciatīvā „Jaunas iemaņas jaunām darba vietām” izklāstītās iemaņas un prasmes;

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un iesaka 
izglītības iestādēs rīkot ES informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā uzņēmējdarbība, 
sākuma kapitāls, nodokļu sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, apmācību atbalsts;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības starp izglītību un nodarbinātību un aicina uzlabot 
studentu, skolotāju un darbinieku mobilitāti;

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību programmās, lai sniegtu studentiem iespēju iegūt 
darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot viņu iekļaušanos darba tirgū;

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt strādāt ar 
pavisam nelielu iepriekšēju darba pieredzi un apmācību; uzskata prakses par teicamu 
veidu kā savienot mācības un darbu, jo atsevišķas shēmas parāda 70 % iekļaušanos darbā 
pēc veiksmīgas prakses;

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu jāizmanto kā 
iespēja apgūt prasmes un iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp mācībām un darbu 
un ierosina, ka papildus tehnoloģijai un zinātnei būtu jāmāca arī svešvalodas;

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; jaunieši ir galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā, uzskata, ka 
ir būtiski, lai viņiem tiktu nodrošināta labāka izglītība un apmācība.


