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Eiropas Parlaments,

— ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. un 166. pantu,

— ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 14. pantu,

— ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
protokola 2. pantu par tiesībām uz izglītību,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (ES) 
2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza 
Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK1,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas 2020. gada 22. septembra rezolūcijas 
priekšlikumu par Eiropas izglītības nākotni saistībā ar Covid-19,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai2,

– ņemot vērā 2018. gada 11. decembra rezolūciju par izglītību digitālajā laikmetā: 
problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē3,

– ņemot vērā 2018. gada 12. jūnija rezolūciju par izglītības modernizēšanu Eiropas 
Savienībā4,

– ņemot vērā 2017. gada 14. septembra rezolūciju par jauno Prasmju programmu 
Eiropai5,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 9. jūnija secinājumus par Eiropas digitālās nākotnes 

1 OV L 130, 17.5.2019., 92. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
3 OV C 388, 13.11.2020., 2. lpp.
4 OV C 28, 27.1.2020., 8. lpp.
5 OV C 337, 20.9.2018., 135. lpp.



veidošanu1,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 26. maija secinājumus par Eiropas skolotājiem un 
pasniedzējiem nākotnei2,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 18. novembra secinājumus par mūžizglītības politikas 
būtisko lomu centienos sabiedrībai nodrošināt iespējas panākt tehnoloģisko pāreju un 
pāreju uz zaļo ekonomiku, tādējādi atbalstot iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi3,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 22. maija ieteikumu par pamatkompetencēm 
mūžizglītībā4,

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 22. maija ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 
23. aprīļa ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu 
mūžizglītībai5,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 30. maija secinājumus par plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasmes un kritiskas domāšanas attīstīšanu ar izglītības un apmācības palīdzību6,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 19. decembra Ieteikumu ”Prasmju pilnveides ceļi — 
jaunas iespējas pieaugušajiem”7,

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 27. maija secinājumus par agrīnās izglītības un 
sākumskolas izglītības lomu radošuma, inovāciju un digitālās kompetences attīstībā8,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumu par neformālās un ikdienējās 
mācīšanās validēšanu9,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. septembra paziņojumu "Digitālās izglītības rīcības 
plāns 2021.–2027. gadam. Izglītības un apmācības pārveide digitālajam laikmetam" 
(COM(2020)0624) tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SWD(2020)0209),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. septembra paziņojumu par Eiropas izglītības 
telpas izveidi līdz 2025. gadam (COM(2020)0625),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 1. jūlija paziņojumu par Eiropas Prasmju programmu 
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (COM(2020)0274),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 17. janvāra paziņojumu par Digitālās izglītības rīcības 
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plānu (COM(2018)0022),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 14. novembra paziņojumu par Eiropas identitātes 
stiprināšanu ar izglītību un kultūru (COM(2017)0673),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 30. maija paziņojumu "Skolu attīstība un izcila 
mācīšana — lielisks pamats dzīvei” (COM(2017)0248),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 7. decembra paziņojumu "Izglītības uzlabošana un 
modernizēšana" (COM(2016)0941),

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) ziņojumu 
"Izglītības nozares reakcija uz Covid-19 pandēmiju: ieviešanas stratēģijas rīkkopa",

– ņemot vērā ESAO publikāciju "OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital 
World” ("ESAO  prasmju perspektīvas 2019. gadā: uzplaukums digitālajā pasaulē",

– ņemot vērā ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) ziņojumu 
"Skills for a connected world” ("Prasmes savienotai pasaulei"),

– ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2020. gada 4. jūnija 
ziņojumu "Digitālā plaisa Covid-19 laikā riskam pakļautajiem PIA izglītojamajiem 
Eiropā",

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A9-0042/2021),

A.  tā kā iekļaujoša, taisnīga un pienācīgi finansēta kvalitatīva izglītība ir galvenais zaļās 
un digitālās pārkārtošanās virzītājspēks; tā kā izglītība ir ieguldījums mūsu kopējā 
nākotnē, veicinot sociālo kohēziju, ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, darbvietu radīšanu 
un nodarbinātību un tādējādi arī taisnīgu sabiedrību ; tā kā izglītība ir izšķirošs 
individuālās attīstības un pašrealizācijas instruments un tā kā izglītība veicina līdzdalību 
demokrātiskajā dzīvē;

B. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām, kas noteikta LESD 8. 
un 19. pantā;

C. tā kā digitālās tehnoloģijas pārveido sabiedrību, padarot digitālās pamatprasmes un 
digitālo pratību īpaši būtisku visiem iedzīvotājiem;

D. tā kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra pirmajā principā uzsvērts, ka ir svarīgi saglabāt un 
iegūt prasmes, lai "nodrošinātu vienādas iespējas un piekļuvi darba tirgum", un tas 
paredz, ka ikvienam ir tiesības uz "kvalitatīvu un iekļaujošu vispārīgo un profesionālo 
izglītību un mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā 
piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū";

E. tā kā transversālu pamatprasmju, piemēram, rēķinpratības, kritiskās domāšanas un 



sociālās saziņas prasmju, apgūšana ir digitālo prasmju un kompetenču apguves 
galvenais priekšnoteikums; tā kā tajā pašā laikā aizvien palielināsies vajadzība pēc 
digitālajām prasmēm, piemēram, kodēšanas, loģistikas vai robotikas, kas skars ne tikai 
IT izglītību, bet arī uz mācību programmu kopumā; tā kā satvarā pilsoņu digitālai 
kompetencei ir atzīts, cik svarīgas ir vispārīgās prasmes, tostarp komunikācijas, 
sadarbības un satura radīšanas prasmes, kuras bieži māca humanitārajās zinātnēs, 
mākslā un sociālajās zinātnēs; tā kā starpdisciplināra pieeja zinātņu, tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, mākslas un matemātikas (STEAM) studijām var nodrošināt labāk 
izstrādātus un uz cilvēku vairāk orientētus digitālos risinājumus; 

F. tā kā pamatizglītībai kiberhigiēnas, kiberdrošības, datu aizsardzības un medijpratības 
jomā jābūt atbilstīgai vecumam un orientētai uz izglītojamo attīstību, lai palīdzētu 
viņiem kļūt par analītiskiem izglītojamiem, aktīviem iedzīvotājiem, interneta lietotājiem 
un demokrātiskas digitālās sabiedrības veidotājiem, pieņemt pamatotus lēmumus, kā arī 
apzināties riskus, kas saistīti ar internetu, piemēram, dezinformāciju tiešsaistē, 
uzmākšanos un personas datu pārkāpumiem, un spēt tos pārvarēt; tā kā apmācībā būtu 
jāiekļauj ar kiberdrošību saistītas mācību programmas;

G. tā kā digitālā pārkārtošanās veido darba tirgu, un saskaņā ar Komisijas aplēsēm1 
vairākās darba kategorijās līdz pat 90 % darbvietu ir sagaidāms, ka nākotnē būs 
vajadzīgas zināmas digitālās prasmes, un pašlaik 65 % bērnu, kas sāks mācības 
pamatskolā, galu galā strādās darbvietās, kas vēl nepastāv; tā kā augsta līmeņa digitālās 
prasmes ir ļoti pieprasītas, kas, visticamāk, nozīmēs lielāku uzsvaru uz STEAM jomām;

H. tā kā ir pilnībā jāizpēta jauno tehnoloģiju, piemēram, robotikas un mākslīgā intelekta 
(MI), ietekme uz nodarbinātību; tā kā jau šobrīd ir skaidrs, ka digitālā pratība ātri kļūst 
par visuresošu prasmi, kas tiek prasīta arī darbvietās, kurās iepriekš ir bijusi ierobežota 
saistība ar digitālo jomu un kuras ar to nav bijušas saistītas vispār, tostarp darbvietās, 
kurās izmanto roku darbu; tā kā pārkvalifikācija un prasmju pilnveide ir nepieciešama, 
lai cilvēki varētu pielāgoties aizvien digitalizētāka darba tirgus mainīgajām vajadzībām 
un realitātei; tā kā Covid-19 izraisītā pāreja uz tāldarbu rada jaunas digitālās prasmes, 
saziņu un citus uzdevumus; tā kā darba devējiem būtu jānodrošina digitālā apmācība un 
digitālais aprīkojums darba ņēmējiem, pievēršot pienācīgu uzmanību īpašām 
vajadzībām, piemēram, atbilstīgu pielāgojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti; 
tā kā profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nozarei ir izšķiroša nozīme nākotnes 
darba ņēmēju nodrošināšanā ar prasmēm un kvalifikācijām, kas vajadzīgas mainīgajā 
darba tirgū;

I. tā kā 42 % Eiropas iedzīvotāju joprojām trūkst digitālo pamatprasmju2 un pastāv 
ievērojamas atšķirības dalībvalstīs un starp tām, un šo atšķirību pamatā ir 
sociālekonomiskais stāvoklis, vecums, dzimums, ienākumi, izglītības līmenis un 
nodarbinātība; tā kā tikai 35 % cilvēku vecumā no 55 līdz 74 gadiem ir digitālās 
pamatprasmes salīdzinājumā ar 82 % vecumā no 16 līdz 24 gadiem3, un tas padara 
vecāka gadagājuma cilvēkus neaizsargātākus pret digitālo atstumtību; tā kā Prasmju 
programmas mērķis ir nodrošināt, ka 70 % cilvēku 16–74 gadu vecumā līdz 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace 
https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf 

2 Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), ziņojums par 2020. gadu, Eiropas 
Komisija.

3 DESI ziņojums par 2020. gadu
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2025. gadam ir digitālās pamatprasmes, paredzot vidējo pieaugumu par 
2 procentpunktiem gadā salīdzinājumā ar vidējo ikgadējo pieaugumu par 
0.75 procentpunktiem no 2015. līdz 2019. gadam; tā kā izglītojamie nekad nebūs 
vienlīdzīgā situācijā, lai apgūtu digitālās prasmes, pastāvot tik ievērojamām 
pamatprasmju līmeņa atšķirībām;

J. tā kā joprojām pastāv nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi digitālajai infrastruktūrai un 
aprīkojumam, jo lauku un attāli apvidi un trūcīgas pilsētu teritorijas bieži vien saskaras 
ar sliktu savienojamību, savukārt mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem bieži nav 
piekļuves datoriem; tā kā 10 % mājsaimniecību ES lauku apvidos nav piekļuves fiksētā 
tīkla līnijas internetam un vēl 41 % nav pieejami platjoslas pakalpojumi;

K. tā kā attiecībā uz digitālajām prasmēm atšķirība starp dzimumiem ir 11 %1; tā kā 
saskaņā ar Eurostat datiem tikai katrs trešais STEM absolvents ir sieviete, lai gan 54 % 
augstākās izglītības studentu ir sievietes; tā kā attieksme pret STEM mācību 
priekšmetiem nav atšķirīga starp zēniem un meitenēm pamatizglītības posmā, taču šķiet, 
ka meiteņu interese par tiem no 15 gadu vecuma mazinās; tā kā mazāk nekā 3 % 
pusaudžu meiteņu pauž interesi kļūt par IKT speciālistēm;

L. tā kā atšķirības starp dzimumiem izglītībā un apmācībā izpaužas darbavietā, jo tikai 17 
% darbvietu IKT nozarē ieņem sievietes, savukārt vīriešu īpatsvars digitālajā nozarē ir 
3,1 reizi lielāks nekā sieviešu īpatsvars2, un atšķirības starp dzimumiem ir īpaši 
acīmredzamas MI nozarē, kur tikai 22 % profesionāļu visā pasaulē ir sievietes; tā kā 
šādas atšķirības ietekmē sieviešu iespējas strādāt labi apmaksātās un uz nākotni 
orientētās nozarēs un līdzīgā veidā ierobežo daudzveidību digitālajā nozarē, piemēram, 
attiecībā uz tehnoloģiju izstrādi;

M. tā kā ir svarīgi izprast faktorus, kas ietekmē meiteņu un sieviešu izglītības un karjeras 
izvēli, tostarp ar dzimumu saistītus aizspriedumus, un motivēt viņas turpināt studijas un 
karjeru STEM un IKT jomā; tā kā šajā ziņā ir jāturpina izstrādāt profesionālās 
orientācijas risinājumus;

N. tā kā digitālajām tehnoloģijām ir ievērojams potenciāls nodrošināt skolotājiem, 
pasniedzējiem un izglītojamajiem iespējas visās izglītības nozarēs un vidēs pieejamu, 
atvērtu, sociālu un individuāli pielāgotu tehnoloģiju veidā, kas var veicināt 
iekļaujošākus mācīšanās veidus; tā kā digitālo tehnoloģiju vieda izmantošana, kuras 
pamatā ir inovatīvas mācīšanas metodes un iespēju radīšana izglītojamajiem, var 
nodrošināt iedzīvotājiem pamatprasmes, kas vajadzīgas viņu dzīvei, piemēram, radošu 
domāšanu, zinātkāri un problēmu risināšanas iemaņas; tā kā digitālo tehnoloģiju 
izmantošanu nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par izmaksu samazināšanas pasākumu; 
tā kā izglītības procesa centrā arī turpmāk vajadzētu būt skolotāju brīvībai izvēlēties 
labāko mācīšanas metožu un satura kombināciju;

O. tā kā skolotāju un skolēnu mijiedarbībai ir izšķiroša nozīme studentu labjutībā un 
attīstībā, un tādēļ mācībām klātienē arī turpmāk jābūt izglītības nodrošinājuma pamatā; 
tā kā digitālie rīki un tehnoloģijas nevar aizstāt skolotāju lomu, tomēr tie piedāvā virkni 

1 Eiropas Komisija, ”Women in Digital Scoreboard”  (rezultātu pārskats “Sievietes 
digitālajā jomā”, 2019. gads).

2 Komisijas 2020. gada 5. marta paziņojums "Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu 
līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam" ( COM(2020)0152).



priekšrocību, kas papildina mācīšanos klātienē, tostarp hibrīdu izglītības modeļu veidā; 
tā kā tehnoloģiju un digitālo iekārtu pārmērīga izmantošana var radīt tādas problēmas kā 
miega trūkums, atkarība un mazkustīgs dzīvesveids; tā kā īpaša uzmanība ir jāpievērš 
jaunākiem bērniem un izglītojamajiem ar īpašām izglītības vajadzībām vai invaliditāti, 
kuriem mācīšanās tiešsaistē rada noteiktas problēmas;

P. tā kā digitālās tehnoloģijas būtu jāievieš uz izglītojamiem orientētā, vecumam atbilstošā 
un uz attīstību vērstā veidā; tā kā digitālo mācību stratēģijās ir jāņem vērā pētījumi par 
ietekmi, ko digitālo tehnoloģiju izmantošana agrīnā vecumā var atstāt uz mazu bērnu 
attīstību;

Q. tā kā digitālās infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībai izglītības jomā ir vajadzīgi 
ievērojami publiskie ieguldījumi, tostarp izglītības iestāžu IT personālā; tā kā privātie 
ieguldījumi arī būtiski veicina e-mācību risinājumu izstrādi;

R. tā kā digitālās mācīšanās priekšnoteikums ir piekļuve digitālajai infrastruktūrai, tostarp 
ātrdarbīgam internetam, kā arī augstas kvalitātes aprīkojumam un saturam, kas pielāgots 
izglītības vajadzībām; tā kā Covid-19 pandēmija un pēkšņā digitālā pāreja uz tālizglītību 
vai tiešsaistes izglītību atklāja pieejamības un savienojamības nepilnības dalībvalstīs un 
starp tām, atšķirīgi ietekmējot dažādas izglītības nozares; tā kā ar Covid-19 saistīto 
pārvietošanās ierobežojumu laikā 2020. gada pavasarī dažās dalībvalstīs 32 %1 skolēnu 
un studentu nebija piekļuves internetam un digitālajiem rīkiem;

S. tā kā pēkšņā pāreja uz attālinātu mācīšanos un tālmācību arī atklāja gatavības trūkumu 
izglītības sistēmās lielākajā daļā Eiropas un nepilnības skolotāju, pedagogu, vecāku un 
izglītojamo digitālajās prasmēs un viņu spējā efektīvi un droši izmantot digitālās 
tehnoloģijas; tā kā pirms krīzes tikai 39 % skolotāju ES jutās labi vai ļoti labi 
sagatavoti, lai varētu izmantot digitālās tehnoloģijas mācību procesā, un starp 
dalībvalstīm bija ievērojamas atšķirības; tā kā skolotāji tomēr ir apliecinājuši, ka viņi 
var pielāgoties dziļām pārmaiņām izglītības sistēmās, ja viņiem tiek nodrošināta 
pietiekama elastība un autonomija un viņi var pēc iespējas labāk izmantot mācību 
tiešsaistē un tālmācības inovācijas potenciālu;

T. tā kā pāreja uz mācībām tiešsaistē un tālmācību ir saasinājusi pastāvošo nevienlīdzību, 
aizvien vairāk atstājot novārtā nelabvēlīgā situācijā esošos un neaizsargātos 
izglītojamos, izglītojamos ar īpašām izglītības vajadzībām un izglītojamos ar 
invaliditāti, palielinot priekšlaicīgi mācības pārtraukušo personu skaitu visās izglītības 
nozarēs un atklājot, ka digitālajā vidē nav audzinātāju un sociālā atbalsta; tā kā 
nevienlīdzība agrā bērnībā negatīvi ietekmē mācību rezultātus un nodarbinātības 
izredzes turpmākajā dzīvē; tā kā ir steidzami jāuzlabo tiešsaistes izglītības kvalitāte un 
iekļautība; 

U. tā kā Covid-19 pandēmija izraisīs būtiskas pārmaiņas mūsu dzīvesveidā un ir uzsvērusi 
nepieciešamību nodrošināt pilnīgu un kvalitatīvu izglītību visiem, lai sagatavotos 
iespējamām krīzēm nākotnē, uzlabotu izglītības sistēmu noturību ilgtermiņā un liktu 
pamatus sekmīgai digitālajai pārkārtošanai;

1 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-
lockdowspring-2020 



V. tā kā mācīšanas saturs un izglītības sistēmu organizācija ir valstu kompetencē, tomēr 
jauni uzdevumi prasa efektīvu koordināciju un attiecīgā gadījumā Eiropas Savienības 
digitālās izglītības politiku un instrumentus vidējā termiņā un ilgtermiņā kā svarīgu 
Eiropas izglītības telpas dimensiju; 

W. tā kā kvalitatīvas tiešsaistes izglītības pieejamība bieži vien nav alternatīva, bet vienīgā 
iespēja konkrētām grupām, piemēram, tiem cilvēkiem, kas strādā pilnu darba dienu vai 
ir bez darba lauku un attālos reģionos, vai invalīdiem;

X. tā kā izglītība ir ieguldījums nākotnē un nozīmīgs instruments ikviena indivīda attīstībai 
un pašrealizācijai; tā kā digitālā izglītība varētu palīdzēt risināt tādas problēmas kā 
dezinformācija, radikalizācija, identitātes un datu zādzība, kā arī iebiedēšana un 
krāpšana tiešsaistē; tā kā izglītībai, apmācībai un mūžizglītībai būs būtiska nozīme 
taisnīgā pārejā uz digitālo ekonomiku,

Pārskatīts Digitālās izglītības rīcības plāns: vīzija, pārvaldība, finansējums un veiktspējas 
novērtēšana

1. uzsver, ka uz tiesībām balstītai pieejai digitālajai izglītībai saskaņā ar Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru ir jābūt digitālās izglītības politikas vadošajam principam, lai nodrošinātu, 
ka tiesības uz iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem kļūst par realitāti; uzsver, ka 
izglītības politikas atlabšana un atveseļošana pēc pandēmijas ir nesaraujami saistīta ar 
citām problēmām, ar kurām saskaras Savienība un pasaule, un uzsver nepieciešamību 
saistīt digitālās izglītības politiku ar citām politikas jomām, lai veicinātu iekļaujošāku, 
dzimumu ziņā līdzsvarotāku, inovatīvāku un zaļāku sabiedrību;

2. šajā sakarībā atzinīgi vērtē atjaunināto Digitālās izglītības rīcības plānu un tā 
paplašināto darbības jomu un vērienīgumu ar konkrētiem mērķiem, jo īpaši novērst 
pastāvīgo digitālo prasmju trūkumu, veicināt kvalitatīvu datorizglītību un IT izglītību un 
nodrošināt labāku savienojamību skolās, kas ir nākamais solis virzībā uz visaptverošāku 
digitālo prasmju un izglītības stratēģiju; uzskata, ka šis plāns būs veiksmīgs, ja līdz tā 
beigām digitālā izglītība patiešām būs kļuvusi par izglītības politikas daļu ar skaidriem, 
konsekventiem un pozitīviem rezultātiem pieejamības, piekļuves, kvalitātes un 
taisnīguma ziņā visā Savienībā; atzīst dalībvalstu atšķirīgās starta pozīcijas šajā procesā, 
kas būtu jāņem vērā, īstenojot šo plānu;

3. atzinīgi vērtē lēmumu saskaņot šo plānu ar septiņu gadu daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS), jo tas nodrošina ilgtermiņa perspektīvu un sasaista to ar attiecīgajiem 
finansēšanas instrumentiem; uzsver šā plāna nozīmi Eiropas izglītības telpas izveidē un 
attiecīgi Eiropas izglītības telpas nozīmi plāna īstenošanā, kam būtu jānodrošina 
pārredzamība un pārskatatbildība tā īstenošanā;

4. tomēr norāda, ka plāna efektīva īstenošana arī ir atkarīga no koordinācijas starp plašu 
programmu klāstu un starp dalībvalstīm; aicina Komisiju nodrošināt efektīvu sinerģiju 
starp dažādām programmām un saskaņotāku un efektīvāku koordināciju starp visām 
attiecīgajām digitālās izglītības politikas jomām ES līmenī, lai mazinātu 
sadrumstalotību un izvairītos no valstu un Eiropas finansēšanas instrumentu un politikas 
jomu pārklāšanās un tādējādi palielinātu ietekmi;

5. norāda uz Eiropas strukturālo un investīciju fondu, Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas Solidaritātes korpusa, 



programmas “Radošā Eiropa” un “Erasmus+” ieguldījumu dažādu plāna virzienu 
finansēšanā; atzinīgi vērtē ievērojami palielināto programmas “Erasmus+” budžetu un 
aizsardzību pret tās pārslogošanu ar jauniem politikas mērķiem, ņemot vērā, ka galvenā 
uzmanība ir jāvērš uz to, lai programmu padarītu iekļaujošāku;

6. uzsver, cik svarīgas ir Atveseļošanas un noturības mehānisma ieguldījumu prioritātes 
savienojamības, pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides ziņā, veicinot digitālās 
izglītības programmu; mudina dalībvalstis vismaz 10 % no šā mehānisma finansējuma 
atvēlēt izglītībai; atkārtoti pauž nostāju mudināt dalībvalstis ievērojami palielināt 
publiskos izdevumus izglītībai, atzīstot izglītības būtisko nozīmi izaugsmes 
stiprināšanā, darbvietu radīšanā un ekonomiskās un sociālās noturības palielināšanā; 
turklāt atgādina, ka vismaz 20 % no Atveseļošanas un noturības mehānisma resursiem ir 
paredzēti digitālajai pārkārtošanai, un mudina dalībvalstis izmantot mehānisma 
līdzekļus, lai stiprinātu izglītības sistēmu digitālās spējas, un ieguldīt, piemēram, 
digitālajā infrastruktūrā skolām, skolēniem un neaizsargātām grupām, jo īpaši 
marginalizētās teritorijās; 

7. uzsver vērtīgos Parlamenta ierosinātos izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības (PPPA), lai nodrošinātu ciešāku Savienības mēroga sadarbību nolūkā novērst 
atšķirības izglītības ziņā starp dalībvalstīm, reģioniem un lauku un pilsētu teritorijām, 
piemēram, jauno sagatavošanas darbību, kuras mērķis ir palielināt izglītības instrumentu 
pieejamību teritorijās un kopienās ar zemu savienojamības vai piekļuves tehnoloģijām 
līmeni; aicina sekmīgos PPPA integrēt Savienības programmās; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē medijpratības darbības iekļaušanu jaunajā programmā “Radošā Eiropa”, 
pamatojoties uz veiksmīgo izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību 
“Medijpratība visiem”, un aicina piešķirt pietiekamu finansējumu, lai nodrošinātu 
jaunās darbības efektivitāti;

8. norāda, ka jaunajā plānā ir noteikti konkrēti mērķi novērst pastāvīgās digitālās izglītības 
nepilnības, piemēram, attiecībā uz savienojamību, digitālajām prasmēm un tiešsaistes 
mācību saturu; atzinīgi vērtē Komisijas plānoto plāna vidusposma pārskatīšanu un tās 
nodomu paātrināt datu vākšanu; aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu visu digitālās 
izglītības politikas jomu pārraudzības sistēmu, kas būtu jāizmanto, lai kopīgotu labu 
praksi visā ES, un jāņem vērā vidusposma pārskatīšanā; atkārtoti uzsver, ka ir 
nepieciešams skaidrs īstenošanas grafiks un skaidri kritēriji un atskaites punkti, kas 
jāiesniedz gan Parlamentam, gan Padomei; joprojām pauž pārliecību, ka plānam ir 
vajadzīga skaidrāka pārvaldības un koordinācijas struktūra, kurā būtu jāiesaista 
Parlaments, lai pastāvīgi uzraudzītu attīstību un sniegumu; tāpēc aicina Komisiju 
izveidot forumu, kurā piedalītos dalībvalstis, Parlaments un citas attiecīgās ieinteresētās 
personas un eksperti, tostarp izglītības pakalpojumu sniedzēji un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas;

9. mudina Komisiju palielināt izglītības, tostarp digitālās izglītības, nozīmi un 
pamanāmību Eiropas pusgada īstenošanā un galveno uzmanību pievērst izglītības 
ekonomiskajai ietekmei, lai aptvertu sociālos mērķus un izglītības sniegšanas kvalitāti; 
norāda, ka pēc Covid-19 krīzes dalībvalstīm būs vēsturiski augsts parādsaistību līmenis; 
norāda, ka izglītības klasificēšana valsts budžeta izdevumu pozīcijā dažkārt ir izraisījusi 
lielus izglītības budžeta samazinājumus iepriekšējo krīžu laikā; uzsver, ka digitālā 
pārkārtošanās izglītībā nebūs iespējama bez apjomīgiem ieguldījumiem;

10. norāda, ka Covid-19 krīze ir uzsvērusi, ka dalībvalstīm ir efektīvāk jākoordinē digitālās 



izglītības politika un pasākumi un jāapmainās ar paraugpraksi, izmantojot daudzu 
ieinteresēto personu pieeju izglītības politikai, lai nodrošinātu, ka tā atbilst ES 
iedzīvotāju vajadzībām un galveno uzmanību pievērš izglītojamajiem; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas apņemšanos izveidot Eiropas digitālās izglītības centru kā pirmo soli 
ceļā uz līdzradīšanas procesu un pastāvīgu pārraudzības sistēmu, kas sasaista valstu un 
reģionālās digitālās izglītības stratēģijas un iesaista galvenās ieinteresētās personas un 
ekspertus, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāv dažādas pieejas gan 
vispārējā izglītībā, gan ārpus tās; uzskata, ka jaunais centrs nodrošina kanālu, ar kura 
starpniecību  dalībvalstīm būtu jāveicina sadarbība starp izglītības un apmācības 
iestādēm, lai uzlabotu digitālās izglītības sniegšanu; atzinīgi vērtē mērķi izmantot šo 
centru, lai izveidotu stratēģisku dialogu ar dalībvalstīm par galvenajiem faktoriem, kas 
veicina sekmīgu digitālo izglītību, ņemot vērā Padomes ieteikumu; mudina Komisiju 
rīkoties ātri, lai ieteikuma projekta publicēšanas datumu pārceltu uz 2021. gadu;

11. aicina Komisiju, ievērojot subsidiaritātes principu, uzraudzīt īstenošanu valstu līmenī un 
nodrošināt centru taisnīgu pārstāvību un neatkarību, padomdevēju pakalpojumus un 
ieinteresēto personu konsultēšanu; aicina Komisiju pilnībā iesaistīt Parlamentu Eiropas 
un valstu centru un konsultāciju pakalpojumu paplašināšanā un attiecīgo ieinteresēto 
personu izraudzīšanā; atgādina Komisijai, ka, izstrādājot plānotās Eiropas apmaiņas 
platformas koncepciju, ir jāizvairās no pārklāšanās un dublēšanās ar centra mērķiem;

12. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jābūt kvalitatīvas digitālās izglītības pasaules mēroga 
paraugam, un aicina Komisiju cieši sadarboties ar attiecīgajām pasaules mēroga un 
reģionālajām iestādēm un ieinteresētajām personām, lai uzlabotu piekļuvi kvalitatīvai 
digitālajai izglītībai visā pasaulē;

13. uzsver pētniecības izšķirošo lomu plāna īstenošanā un efektīvas un piemērotas digitālās 
izglītības nodrošināšanā visiem un atzinīgi vērtē to, ka Komisija to atzīst; aicina 
Komisiju un dalībvalstis vairāk ieguldīt starpdisciplīnu pētniecībā, lai novērtētu 
digitalizācijas ilgtermiņa ietekmi uz mācīšanos un digitālās izglītības politikas 
efektivitāti nolūkā pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par to turpmāko izstrādi 
un īstenošanu, tostarp prognozējot jauna veida darbvietas un prasmes un attiecīgi 
pielāgojot izglītības programmas; uzsver, ka ir jāturpina pētījumi par digitālo 
tehnoloģiju dažādo ietekmi uz bērnu izglītību un attīstību, sasaistot izglītības zinātni, 
pedagoģiju, psiholoģiju, socioloģiju, neirozinātni un datorzinātni, lai panāktu pēc 
iespējas dziļāku izpratni par to, kā bērnu un pieaugušo prāti reaģē uz digitālo vidi, un 
par saistītajām digitālās izglītības problēmām;

Augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas veicināšana

14. uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka ne visi izglītojamie var piekļūt 
digitālajai izglītībai, tālmācībai un mācībām tiešsaistē un tādējādi gūt labumu no tām; 
norāda, ka starp dalībvalstīm un dalībvalstu iekšienē pastāv atšķirības, kas nesamērīgi 
ietekmē cilvēkus no nelabvēlīgas vides un attālos vai lauku apvidos dzīvojošus cilvēkus; 
pauž nožēlu par pastāvīgo digitālo plaisu Savienībā; pauž nožēlu par to, ka dažās 
dalībvalstīs centieni nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai digitālajai izglītībai ir bijuši 
neveiksmīgi, jo pārāk daudziem skolēniem nav bijis piekļuves izglītībai vairākus 
mēnešus; piekrīt Komisijas veiktajai analīzei, ka ātrs un uzticams internets un 
kvalitatīvs digitālais aprīkojums izglītības iestādēs, neformālā vidē un mājās ir efektīvas 
digitālās izglītības priekšnoteikumi; norāda, ka līdz ar to dažas dalībvalstis ir 
pavirzījušās daudz tālāk digitālās infrastruktūras un aprīkojuma un līdz ar to arī digitālās 



izglītības risinājumu nodrošināšanā; uzsver nepieciešamību novērst digitālo plaisu kā 
absolūtu prioritāti un uzskata, ka publiskā un privātā sektora partnerības, kuru pamatā ir 
izglītības iestāžu vajadzības, var paātrināt risinājumu īstenošanu;

15. uzsver, ka platjosla būtu jāuzskata par sabiedrisku labumu un ka tās infrastruktūra būtu 
pienācīgi jāfinansē, lai nodrošinātu, ka tai var piekļūt visi un ka tā ir cenas ziņā 
pieejama visiem, kas ir būtiski digitālās plaisas novēršanai; turklāt norāda uz 5G 
izvēršanas potenciālu un aicina Komisiju izpētīt 5G potenciālo ieguldījumu digitālās 
izglītības iniciatīvās; prasa veikt īpašus pasākumus un ieviest finansēšanas shēmas, lai 
uzlabotu piekļuvi visās mācību iestādēs, jo īpaši tajās, kas atrodas attālos, lauku un 
kalnu apgabalos ar zemu savienojamības līmeni un ierobežotu piekļuvi jaunām 
tehnoloģijām, piemēram, mākslīgajam intelektam (MI), robotikai, blokķēdei, atklātajam 
pirmkodam, jaunām izglītības ierīcēm vai spēliskošanai, ņemot vērā to pieaugošo 
nozīmi un potenciālu;

16. atzinīgi vērtē to, ka plānā galvenā uzmanība ir pievērsta skolu un universitāšu 
savienojamības atbalstam, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
un centienus publiskot ES finansēšanas iespējas; aicina Komisiju cieši sadarboties ar 
dalībvalstīm, vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka ES 
atbalsts ir saskaņots ar valstu shēmām, jo īpaši nolūkā atbalstīt nelabvēlīgā situācijā 
esošas grupas; aicina Komisiju mērķtiecīgi atbalstīt ne tikai skolas, bet arī visas 
formālās un neformālās izglītības iestādes; atgādina, ka izglītības iestāžu rīcībā jābūt 
apmācītam personālam, lai uzraudzītu tīklus un lietotnes un nodrošinātu apmācību un 
palīdzību datu aizsardzības jomā;

17. uzsver, ka ir svarīgi, lai Savienība uzņemtos vadošo lomu digitālajā izglītībā, atvieglojot 
skolotāju, izglītojamo un vecāku piekļuvi inovācijām un tehnoloģijām; šajā sakarībā 
aicina īstenot jaunas iniciatīvas izglītības jomā, pilnībā izmantojot jaunās tehnoloģijas, 
piemēram, MI un robotiku, tādējādi arī palielinot informētību par saistītajām iespējām 
un problēmām izglītības vidē; atgādina, ka MI un robotikas izmantošanā būtu 
jānodrošina ētiska un uz cilvēku vērsta pieeja; norāda, ka MI vieda izmantošana var 
mazināt personāla darba slodzi, padarīt izglītības saturu interesantāku, atvieglot vairāku 
priekšmetu apguvi un atbalstīt īpašas mācīšanas metodes, kas pielāgotas atsevišķu 
skolēnu vajadzībām; pauž bažas par to, ka Savienībā trūkst ar MI saistītu augstākās 
izglītības programmu un pētniecības, kas var apdraudēt ES konkurētspēju; aicina 
palielināt publiskos ieguldījumus MI jomā;

18. mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis nodrošināt skolām (skolotājiem un skolēniem) 
ne tikai tehnisko atbalstu un interneta pieslēgumu, bet arī nepieciešamo atbalstu drošai 
un uzticamai programmatūrai un veicināt elastīgus izglītības modeļus un atbalstu tiem, 
kuri mācās attālināti, izmantojot tādus līdzekļus kā e-resursi, e-materiāli, video, e-
mentorēšana un bezmaksas apmācība tiešsaistē; šajā sakarībā uzsver, ka vietējās 
kultūras un kopienas iestādes, piemēram, bibliotēkas un muzeji, ir galvenie šādu 
digitālo resursu nodrošinātāji; brīdina, ka izglītības resursu atkarība no viena pārdevēja 
negatīvi ietekmē pedagoģisko neatkarību, un aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
neatkarību no jebkādas iejaukšanās vai interesēm; uzstāj, ka ir vajadzīga atvērta un 
pārredzama digitālās izglītības ekosistēma attiecībā uz saturu, ierīcēm un tehnoloģijām; 
uzsver, ka atvērtās tehnoloģijas veicina sadarbības apziņu un ka brīvā un atklātā 
pirmkoda risinājumi, satura atkārtota izmantošana publiskajā telpā un sadarbspējīgi 
aparatūras un programmatūras risinājumi palīdz uzlabot piekļuvi un radīt līdzsvarotāku 
digitālo telpu;



19. uzsver nepieciešamību atzīt juridiskos un ētiskos principus, kas attiecas uz intelektuālo 
īpašumu saistībā ar aizvien pieaugošo izglītojošā digitālā satura radīšanu un izplatīšanu; 
atzinīgi vērtē un atbalsta Intelektuālā īpašuma izglītības tīklu, ko pārvalda Eiropas 
Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, un mudina attīstīt ar intelektuālo īpašumu 
saistītas prasmes izglītojamajiem un skolotājiem; atgādina par Direktīvas (ES) 2019/790 
5. pantā noteikto izņēmumu, ko piemēro autortiesībām attiecībā uz darbu un citu 
blakustiesību objektu izmantošanu digitālās un pārrobežu mācību darbībās;

20. norāda uz interesantām inovatīvām iniciatīvām, kas tiešsaistes vidi un spēļu platformas 
padara drošas, aizraujošas un izklaidējošas visos izglītības posmos; uzsver, ka ir svarīgi 
apvienot pedagoģiskās, kognitīvās un psiholoģiskās pieejas izglītībai un attiecīgi 
pielāgot tiešsaistes un bezsaistes formātus; šajā sakarībā norāda uz pieeju, kas ierosināta 
Eiropas agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes stratēģijā;

21. atgādina, ka ir svarīgi piedāvāt skolotājiem, skolēniem un vecākiem augstas kvalitātes 
un pieejamu digitālās izglītības saturu no daudzveidīgiem avotiem, un mudina 
dalībvalstis piešķirt finansējumu profesionālu un drošu digitālo izglītības resursu 
iegādei, kuri izstrādāti, izmantojot Eiropas inovāciju, tostarp kvalitatīvu izglītības 
saturu, kas sagatavots kopā ar ekspertiem; aicina dalībvalstis veicināt iniciatīvas, kas 
ļauj uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām izplatīt augsto tehnoloģiju 
inovācijas izglītības kopienā;

22. uzskata, ka Savienībai var būt īpaši svarīga nozīme, palīdzot izstrādāt un darot pieejamu 
augstas kvalitātes izglītības saturu; ar gandarījumu norāda, ka arvien vairāk tiek 
izveidotas digitālās izglītības platformas, lai nodrošinātu piekļuvi jauniem avotiem un 
labas prakses apmaiņu, piemēram, "eTwinning", Eiropas Pieaugušo izglītības e-
platforma ("EPALE") un platforma "School Education Gateway"; aicina Komisiju 
turpināt veicināt un paplašināt šādas sekmīgas iniciatīvas, izmantojot attiecīgas 
programmas, piemēram, "Invest EU" un "Erasmus+", un aicina dalībvalstis labāk 
izmantot to potenciālu; uzskata, ka Eiropas informācijas apmaiņas platformai ir 
potenciāls kā rīkam, ar ko var nodrošināt labāku sadarbību starp ieinteresētajām 
personām un izglītības dalībniekiem Eiropas līmenī, un aicina Komisiju atbilstīgā tempā 
pabeigt plānoto priekšizpēti;

23. aicina dalībvalstis integrēt inovācijas un digitālās tehnoloģijas savās izglītības un 
apmācības sistēmās viedā un uz izglītojamo vērstā veidā, lai nākotnē panāktu efektīvu 
jauktas mācīšanās pieeju; tomēr atgādina par klātienes izglītības būtisko nozīmi un 
uzsver, ka digitālie rīki būtu jāizmanto, lai papildinātu un uzlabotu mācības klasē; 
uzskata, ka ir jāapsver ilgstoša "ekrānlaika" negatīvā ietekme uz izglītojamo labjutību; 
uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir atklājusi skaidrus trūkumus izglītības nodrošināšanā, 
kurus tiešsaistes mācības nevar vienkārši novērst un kuri joprojām ir jānovērš, jo īpaši 
attiecībā uz skolas maltītēm, audzinātāju atbalstu un fiziskām nodarbībām;

Digitālo prasmju un kompetenču uzlabošana digitālās pārkārtošanās nolūkā

24. uzskata, ka digitālo tehnoloģiju potenciāla apgūšanai un maksimālai izmantošanai ir 
jānotiek vienlaikus ar pašreizējo mācību programmu, mācību un mācīšanas metožu 
modernizēšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi sniegt finansiālu atbalstu skolotājiem 
paredzētiem apmācības kursiem; tomēr uzstāj, ka, izvēršot plānu, lielāka uzmanība ir 
jāpievērš pieejamai skolotāju apmācībai, lai nodrošinātu, ka skolotājiem un pedagogiem 
ir ne tikai digitālās prasmes, bet viņi arī var tās mācīt; šajā sakarībā mudina veikt 



ieguldījumus specializētos kursos par digitālās mācīšanas prasmēm gan skolotājiem, 
gan IT speciālistiem, kuri vēlas mācīt; uzsver mentorēšanas kā apmācības un attīstības 
instrumenta vērtību; uzsver programmas "Erasmus+" un skolotāju mobilitātes būtisko 
nozīmi prasmju apguvē; norāda uz gaidāmās Skolotāju akadēmijas potenciālu un aicina 
Komisiju sniegt Parlamentam skaidru koncepciju un budžeta aplēsi; prasa izveidot 
Savienības mēroga iniciatīvu, lai izstrādātu jaunas pedagoģiskās un novērtēšanas 
metodes digitālajā vidē, atzīstot konkrētās digitālās problēmas, piemēram, asinhrono 
mācīšanos, un to, cik svarīgi ir veicināt kritisku pieeju;

25. uzsver vecāku, ģimeņu un pasniedzēju aizvien lielāko nozīmi tālmācībā un to, ka 
viņiem ir nepieciešamas labas interneta lietošanas, digitālās un tehniskās prasmes, kā arī 
piemērots aprīkojums, un aicina nodrošināt viņiem īpašus apmācības un atbalsta 
mehānismus; uzsver, ka ir jāatbalsta ģimenes digitālo rīku izmantošanā, lai palielinātu 
piekļuvi attālinātai izglītībai, un aicina Komisiju veikt īpašu pētījumu par digitālo 
audzināšanu1, lai visās dalībvalstīs izstrādātu konsekventu un efektīvu pieeju vecāku 
atbalstam;

26. uzsver problēmas, ko arī garīgās veselības un labjutības ziņā rada kaitīgs un nelikumīgs 
saturs un darbības digitālajā vidē, piemēram, uzmākšanās tiešsaistē, tostarp kiberdraudi 
un kiberiebiedēšana, bērnu pornogrāfija un iedraudzināšana, datu un privātuma 
pārkāpumi, bīstamas tiešsaistes spēles un dezinformācija; tāpēc ļoti atzinīgi vērtē to, ka 
pārskatītajā plānā lielāka uzmanība tiek pievērsta digitālajai pratībai un 
informācijpratībai ar izglītības un apmācības starpniecību; uzskata, ka veselības aprūpes 
speciālistiem, izglītības iestādēm, pilsoniskajai sabiedrībai un neformālās izglītības 
sniedzējiem sadarbībā ar vecākiem ir jāizstrādā vecumam atbilstoša mācību programma, 
lai izglītojamie varētu izdarīt apzinātu un piemērotu izvēli un izvairīties no kaitīgas 
uzvedības; 

27. atgādina, ka ir svarīgi, lai cilvēku rīcībā būtu rīki un prasmes, ar kuru palīdzību varētu 
kontrolēt daudzveidīgo apdraudējumu digitālajā vidē un jo īpaši atklāt un kritiski 
izvērtēt dezinformāciju un viltus ziņas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē nesenā Plašsaziņas 
līdzekļu rīcības plāna ātro pieņemšanu un tajā likto uzsvaru uz medijpratību un aicina 
Komisiju regulāri pārskatīt prakses kodeksu dezinformācijas jomā un veikt atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka sociālie mediji vēršas pret dezinformāciju tiešsaistē; 
sagaida, ka tiks pieņemtas plānotās pamatnostādnes skolotājiem un izglītības 
darbiniekiem par digitālās pratības veicināšanu un dezinformācijas apkarošanu; aicina 
Komisiju rīkoties vērienīgāk un sadarboties ar valsts un vietējām ieinteresētajām 
personām, lai sāktu plaša mēroga digitālās pratības kampaņas; norāda, ka ir svarīgi plaši 
popularizēt pašreizējās iniciatīvas, piemēram, ES Programmēšanas nedēļu un Drošāka 
interneta dienu;

28. uzsver, ka jebkāda attīstība digitālās izglītības jomā ir jāpapildina ar stingru datu 
aizsardzības sistēmu un ka ir jāizvairās no izglītojamo personu datu komerciālas 
izmantošanas; uzsver, ka nepilngadīgo digitālajiem datiem ir jāpiemēro visaugstākie 
drošības pasākumi, tostarp, ja tos izmanto pētniecības un mācīšanas nolūkos; aicina 
Komisiju sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju (EDAK) pievērsties izglītības 
datu un ar skolēniem un izglītojamiem saistīto datu specifikai;

1 Digitālā audzināšana ir vecāku centieni un prakse izprast, atbalstīt un regulēt bērnu 
darbības digitālajā vidē, jo īpaši palīdzēt viņiem droši izmantot internetu.



29. uzsver, ka tradicionālās, cilvēciskās un vispārīgās prasmes, piemēram, sociālās prasmes, 
empātija, problēmu risināšana un radošums, arī turpmāk būtu jāveicina centienos mācīt 
digitālās prasmes un pratību, jo īpaši izmantojot plaša mēroga digitālās pratības 
kampaņas; uzsver pilsoniskās izglītošanas digitālās dimensijas nozīmi un pauž nožēlu 
par jaunā Digitālās izglītības rīcības plāna ierobežoto vērienu attiecībā uz digitālā 
pilsoniskuma veicināšanu;

30. atgādina, ka ir vajadzīgas padziļinātas digitālās prasmes, un mudina dalībvalstis izveidot 
valsts izglītības programmas, kas veicinātu IT studentu un absolventu skaita pieaugumu; 
uzsver, ka šādas programmas var izstrādāt sadarbībā ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem 
un universitātēm;

31. uzsver vides izglītības un mācību par vidi nozīmi un aicina visā Eiropā izstrādāt īpašas 
mācību programmas, ņemot vērā digitālās izglītības ietekmi uz vidi;

32. uzsver, ka saskaņā ar Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu par digitalizāciju 
uzņēmumiem, kas ievieš jaunas un attīstībā esošas tehnoloģijas, ir pienākums visiem 
attiecīgajiem darbiniekiem nodrošināt pienācīgu pārkvalificēšanos un kvalifikācijas 
celšanu, lai viņi varētu apgūt zināšanas par to, kā izmantot digitālos rīkus, pielāgoties 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām un saglabāt nodarbinātību; uzsver sociālo partneru 
lomu, slēdzot koplīgumus par digitālo prasmju definēšanu un regulēšanu un 
tālākizglītību, apzinot vajadzīgās prasmes, attīstot apmācību darbavietā un atjauninot 
izglītības un apmācības programmas; atgādina par pandēmijas radīto jauno darba 
realitāti, piemēram, tāldarbu, un mudina izglītības un apmācības iestādes un darba 
devējus ieviest pienācīgu apmācību, lai sagatavotu cilvēkus šai jaunajai darba videi;

33. uzsver digitālo prasmju novērtēšanas un pārraudzības nozīmi un šajā sakarībā norāda uz 
esošo rīku, piemēram, Eiropas digitālās kompetences satvara un pašizvērtējuma rīka 
SELFIE, vērtību; atzinīgi vērtē to, ka SELFIE tiek attiecināts arī uz skolotājiem; aicina 
Komisiju veicināt šādu instrumentu izmantošanu, kas pašlaik ir ierobežota;

34. turklāt uzsver, ka ir vajadzīga digitālo prasmju, kvalifikāciju un kompetenču labāka un 
inovatīvāka atzīšana, validēšana un sertifikācija un līdz ar to arī pārnesamība; atzinīgi 
vērtē plānu izstrādāt Eiropas digitālo prasmju sertifikātu kā rīku validācijas un 
pārnesamības veicināšanai digitālās kompetences satvarā; atgādina, ka šī shēma ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, lai izvairītos no dublēšanās un pārklāšanās ar 
esošajām shēmām; aicina Komisiju integrēt šo sertifikātu Europass un, iespējams, 
gaidāmajā Eiropas studentu kartē;

35. atzinīgi vērtē Komisijas centienus digitalizēt izglītību un kvalifikācijas, tostarp jauno 
Europass platformu un plānoto Europass digitālo akreditācijas infrastruktūru; 
vienlaikus vērš uzmanību uz nepieciešamību uzlabot Europass platformas 
funkcionalitāti attiecībā uz darba un kursu piedāvājumu meklēšanu un saņemšanu, veikt 
attiecīgus informācijas atjauninājumus platformā attiecībā uz pašreizējiem kursiem, 
apmācību un darba piedāvājumiem un izraudzīties iestādes, kas atbild par šo procesu; 
aicina dalībvalstis izglītības un apmācības iestādēs un to darbinieku vidū un kopā ar 
darba devējiem labāk popularizēt jauno Europass platformu;

36. uzsver vajadzību uzlabot digitālos resursus, rīkus un mehānismus Savienības līmenī, lai 
pavērtu mūžizglītības iespējas visiem un nodrošinātu pilnīgu un kvalitatīvu piekļuvi 
augstākās izglītības kursiem un materiāliem; ņem vērā jaunas un globalizētas digitālās 



vides un augstākās izglītības tirgus attīstību un to, ka augstākās izglītības organizācijām 
Eiropā ir jāsaglabā sava nozīme un jāgūst panākumi šajā vidē; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veidot sinerģiju starp universitātēm, izmantojot Eiropas universitāšu 
tiešsaistes platformu, lai nodrošinātu, ka visā Eiropā ir pieejams daudzveidīgs un 
daudzvalodīgs tālmācības un tiešsaistes izglītības saturs un programmas;

37. atgādina par PIA un pieaugušo izglītības būtisko nozīmi pārkvalifikācijas un prasmju 
pilnveides iespēju nodrošināšanā, izmantojot mūžizglītības pieeju; atzinīgi vērtē 
Padomes ieteikumu par PIA ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un 
noturībai un tās vispārējos mērķus modernizēt ES politiku PIA jomā, racionalizēt 
Eiropas sadarbību šajā procesā un vienkāršot PIA pārvaldību; aicina Komisiju pieņemt 
holistisku pieeju PIA un pieaugušo izglītībai, kas ietver formālo, neformālo un ikdienējo 
mācīšanos un ļauj izglītojamajiem iegūt dažādas prasmes, kas ir svarīgas digitālajai un 
zaļajai pārkārtošanai, veicina sociālo iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un personīgo 
attīstību un ļauj cilvēkiem pielāgoties mainīgajam darba tirgum; uzsver, ka ir svarīgi 
apgūt zaļās prasmes;

38. uzsver grūtības, ar ko saskaras PIA iestādes, kuras, pielāgojoties digitālajai videi, 
paļaujas uz praktisko apmācību; prasa rast atbilstošus risinājumus un pienācīgu 
finansējumu, lai nodrošinātu efektīvu PIA izglītību; atzinīgi vērtē plānoto stažēšanās 
digitālo iespēju jomā paplašināšanu, attiecinot to uz PIA izglītojamajiem, skolotājiem, 
pasniedzējiem un izglītības darbiniekiem;

39. atgādina, ka digitālo prasmju apgūšana ir projekts visa mūža ilgumā un ka tāpēc 
politikai būtu jākoncentrējas uz visām iedzīvotāju grupām, nevis tikai uz darbspējīgā 
vecuma iedzīvotājiem; uzsver, ka tam ir nepieciešama starpnozaru holistiska pieeja 
izglītībai, kuras pamatā ir atziņa, ka mācīšanās notiek gan obligātās izglītības ietvaros, 
gan ārpus tās un bieži vien neformālā un ikdienējā vidē; tādēļ aicina atbalstīt neformālās 
mācīšanās pakalpojumu sniedzējus, lai palielinātu to spējas un resursus un tie varētu 
piedāvāt cenas ziņā pieejamu un kvalitatīvu digitālo izglītību un apmācību; aicina 
Komisiju ņemt vērā atšķirīgo tehnoloģiskās attīstības līmeni starp izglītības nozarēm un 
iestādēm, un, izstrādājot ieteikumus un norādījumus, īpašu uzmanību pievērst grūtāk 
pieejamām teritorijām un iedzīvotāju grupām;

40. brīdina, ka sociālā un izglītības nevienlīdzība agrā bērnībā negatīvi ietekmē izglītības 
līmeni un nodarbinātības iespējas turpmākajā dzīvē; atkārtoti uzsver, ka ir vajadzīga 
piekļuve kvalitatīvai izglītībai un ir jāpieliek lielākas pūles digitālo prasmju un 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmju attīstīšanā jau agrīnā vecumā; atzinīgi vērtē Eiropas 
Komisijas paziņojumu, ka tiks ieviesta Eiropas Garantija bērniem, lai novērstu bērnu 
nabadzību; mudina dalībvalstis piešķirt ievērojamu daļu no dalīti pārvaldītiem Eiropas 
Sociālā fonda (ESF+) līdzekļiem minētās garantijas īstenošanai, jo īpaši nolūkā atbalstīt 
mērķtiecīgas darbības un strukturālas reformas, ar kurām efektīvi novērš bērnu 
neaizsargātību pret nabadzību vai sociālo atstumtību; atgādina, ka zemāks izglītības 
līmenis bieži vien nozīmē zemākas digitālās prasmes, un tādēļ atbalsta pastiprinātajā 
Garantijā jauniešiem ietverto ieteikumu, ka cilvēkiem, kuri nav iesaistīti izglītībā, 
nestrādā vai nemācās, ir jāveic digitālo prasmju novērtējums un jāsaņem apmācība; 
norāda uz programmas "ESF+" lielo mūžizglītības atbalsta potenciālu;

41. uzstāj, ka ir jānovērš digitālā plaisa, un atgādina, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 
lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai digitālajai izglītībai un saturam un uzlabotu 
digitālās prasmes mazkvalificētiem pieaugušajiem, personām ar invaliditāti, personām 



no neaizsargātām vai marginalizētām grupām, vecāka gadagājuma cilvēkiem un attālos 
vai lauku apvidos dzīvojošiem cilvēkiem; norāda, ka 2018. gadā tikai 4,3 % 
mazkvalificētu pieaugušo izmantoja iespēju iegūt jebkādu pieaugušo izglītību;

42. tāpēc pauž nožēlu par to, ka plānā joprojām nav iekļauti pasākumi, kas vērsti uz 
izglītojamajiem, kuri ir mazkvalificēti pieaugušie, un vecāka gadagājuma cilvēkiem; 
uzsver, ka šī nepilnība apdraud digitālās izglītības būtisko mūžizglītības dimensiju un 
kavē centienus nodrošināt, lai ikvienam būtu būtiskas dzīves prasmes; tādēļ aicina 
Komisiju sadarboties ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, lai ieviestu 
turpmākus pasākumus nolūkā stimulēt pieaugušo digitālo izglītību, padarot to pieejamu 
un piekļūstamu un tādējādi sagatavojot cilvēkus, kuri ir pabeiguši formālo izglītību, 
dzīvei un darbam digitālajā vidē un nodrošinot, ka viņi var patiesi gūt labumu no 
digitālās pārkārtošanās un palīdzēt to veidot;

43. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt politiku, kas nodrošina, ka personām ar invaliditāti ir tādas 
pašas iespējas un piekļuve kvalitatīvai digitālai izglītībai; aicina dalībvalstis sadarboties 
ar organizācijām, kas pārstāv personas ar dažādu invaliditāti, lai izvērtētu digitālās 
izglītības radītās problēmas un iespējas un lai personu ar invaliditāti īpašās vajadzības 
ņemtu vērā efektīvas digitālās izglītības politikas izstrādē; mudina Komisiju un 
dalībvalstis apzināt īpašas digitālās izglītības funkcijas, kas izstrādātas un pielāgotas 
cilvēkiem ar invaliditāti, un ieguldīt tajās; uzskata, ka digitālā izglītība piedāvā lieliskas 
iespējas studentiem ar mācīšanās grūtībām, jo tā ļauj pielāgot pedagoģisko pieeju viņu 
dažādajām spējām; aicina veikt vairāk ieguldījumu, lai nodrošinātu atbalstu, kas šīm 
grupām pārāk bieži ir pietrūcis;

44. uzsver nepieciešamību integrēt dzimumu līdztiesības aspektu izglītības, prasmju un 
digitalizācijas politikā un jo īpaši rīcības plānā; uzskata, ka digitālajai izglītībai ir īpaši 
būtiska nozīme meiteņu un sieviešu līdzdalības palielināšanā digitālajā laikmetā; uzsver, 
ka digitālā plaisa starp dzimumiem ir ekonomiska, sociāla un kultūras problēma, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis novērst šo plaisu, izmantojot daudzlīmeņu holistisku 
politikas pieeju; atzinīgi vērtē Komisijas rezultātu pārskatu “Sievietes digitālajā jomā” 
un uzsver, ka ir jāvāc pēc dzimuma un vecuma sadalīti dati, lai izprastu digitālo plaisu 
starp dzimumiem;

45. uzsver, ka ir jākoncentrējas uz meiteņu labāku iekļaušanu digitālajā izglītībā jau ļoti 
agrīnā vecumā; uzsver, ka ir vajadzīgi mērķtiecīgi centieni, lai mudinātu un motivētu 
vairāk meiteņu studēt STEM un STEAM priekšmetus un apmeklēt programmēšanas, 
skaitļošanas un IKT kursus skolās un universitātēs; atkārtoti norāda, ka dzimumu 
atšķirības izglītībā ietekmē darba tirgu, un uzsver, ka ir jāveicina un jāatvieglo sieviešu 
piekļuve augsto tehnoloģiju un digitālajām nozarēm, vienlaikus arī novēršot vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirības ar atbilstīgām stratēģijām un finansējumu;

46. uzskata, ka ir būtiski radīt pozitīvu un iekļaujošu vidi, kas veicina sieviešu lomu 
modeļus, lai motivētu meitenes izvēlēties apgūt STEM, STEAM un IKT priekšmetus un 
cīnītos pret neapzinātiem aizspriedumiem un dzimumu stereotipiem attiecībā uz 
priekšmetu un karjeras izvēli; uzskata, ka privātajam sektoram sadarbībā ar izglītības un 
apmācības iestādēm, NVO un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāpiedalās 
efektīvu iniciatīvu un kampaņu izstrādē šajā jomā; norāda uz Komisijas darba grupas 
"Sievietes digitālajā jomā" un iniciatīvas "Digital4Her" vērtību; 

°



°     °

47. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


