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ĪSS PAMATOJUMS

Zināšanu pamats ir izziņa – izziņas procesa rezultātā cilvēks iegūst zināšanas.
Izskatāmajā ieteikumā tiek izmantots termins „prasmes” un noteikta atšķirība starp 
pamatprasmēm un pamatiemaņām. Šajā tekstā ir apliecināts, ka pamatiemaņām ir jābūt visiem 
pieejamām. Pēc to iegūšanas ikviens ir jārosina apgūt pamatprasmes, kas ir papildu prasmes, 
kuras globālā mērogā rada iespēju veicināt attīstību un izaugsmi.
Ņemot vērā starptautiskos pētījumus, „prasme” ieteikumā ir definēta kā zināšanu, prasmju un 
attieksmju kopums, kas nepieciešams noteiktā situācijā. „Pamatprasmes” ir tādas prasmes, kas 
veicina personisko izaugsmi, sociālo iekļautību un pilsonisko aktivitāti, kā arī nodarbinātību.
Nepieciešamību iegūt pamatprasmes nosaka zināšanu sabiedrības attīstība, kas liek indivīdam 
piemēroties.
Šajā priekšlikumā Komisija norāda un definē astoņas pamatprasmes:

1) saziņa dzimtajā valodā,
2) saziņa vienā no svešvalodām,
3) matemātiskā prasme un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās,
4) digitālā prasme,
5) mācīšanās mācīties,
6) starppersonu un starpkultūru prasmes un sociālās un pilsoniskās prasmes,
7) uzņēmējdarbība,
8) kultūras izpausme.

Komisijas priekšlikuma pielikumā „Pamatprasmes mūžizglītībai – Eiropas paraugkritēriju 
sistēma” ir sīki izskatītas visas iepriekšminētās prasmes, sniedzot apkopojošu un pilnīgu 
pārskatu.
Piemēram, pirmā pamatprasme – saziņa dzimtajā valodā ir definēta kā „spēja izteikt un 
interpretēt domas, jūtas un faktus gan mutiski, gan rakstiski” un precizēts, ka tās realizācijai 
indivīdam ir nepieciešams pamata vārdu krājums, funkcionālās gramatikas un valodas 
funkciju zināšanas. Turpmāk ir norādīts, ka indivīdam jāpiemīt prasmei sazināties.
Termins „prasme” tiek izmantots bieži. Tas atkārtojas arī 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā.
Prasme tātad ir galvenais līdzeklis, ar kura palīdzību indivīds mācās, sazinās, saprot, lieto 
instrumentus un rīkojas ar tiem, meklē, vāc, izzina, apgūst mācīšanās prasmi, apspriežas, 
veido attiecības, projicē, veic proaktīvo apstrādi. Tādēļ šķiet, ka prasme ir elements, kas šajā 
tekstā atkārtojas un kuram šajā priekšlikumā ir pamatnozīme. Tomēr nav norādīts, kā prasmi 
var iegūt. Tekstā ir netieša norāde uz indivīda dabiskajām prasmēm, bet tas ir nepietiekami.
„Es zinu tikai to, ka es neko nezinu” ir Sokrata paustā gaišā doma, ko romieši, izmantojot 
savas lieliskās sintēzes spējas, ir tulkojuši ar plaši pazīstamajiem vārdiem „Scio nihil scire”.
Pie šīs domas mums būtu jāuzkavējas.
Patiesībā mūsdienu epistemoloģijā vēl nav izdevies izveidot visu iespējamo zināšanu 
klasifikāciju. Klasificētas ir vairāk nekā viens tūkstotis zināšanu, taču katru dienu parādās 
arvien jaunas, un šīs vairāk nekā tūkstoš zināšanas ir pamats simtiem un tūkstošiem amatu. 
Mūsu civilizācija nepacietīgi vēlas pārkāpt zināšanu robežas. Tādēļ Komisija vēlas ar šiem 
priekšlikumiem, kuru izvēle iegūs plašu atbalstu, izglītību padarīt par pastāvīgu procesu.
Tomēr viens no priekšlikuma punktiem ir īpaši nepilnīgs – pamatprasmēm nepieciešamie 
priekšnosacījumi. Priekšlikumā vispārīgi tiek skatītas pamatiemaņas, kā arī ir mēģināts tās 
definēt.
Veidot zināšanu sabiedrību, manuprāt, nenozīmē veidot cilvēku, kam piemīt milzums 



PA\603222LV.doc PE 370.125v01-004/6PA\603222LV.doc

LV

zināšanu, un vēl jo mazāk – cilvēku ar astoņām pamatprasmēm.
Kompetence patiesībā ir īpaša kādas tēmas izpratne. Zināšanas ir lietderīgas indivīdam pašam 
un līdz ar to arī sabiedrībai.
Veidot indivīdu, kam sabiedriskās norises nav svešas un kurš tās izprot, nozīmē tieši pretējo –
dot šim indivīdam izziņas pamatu, nevis pamatprasmes. Atgriežoties pie Sokrata un viņu 

interpretējot viņa domu – tas nozīmētu sniegt indivīdam gan zināšanu bagāžu, gan stimulu, 
kas liktu viņam aptvert savu nezināšanu. Šādi iestrādāts, zinību lauks nesīs tos gudrības 
augļus, kas priekšlikumā ir dēvēti par attieksmēm un prasmēm. Indivīdam, kas ir mācīts 
domāt, nav noteikti jākļūst par filozofu, taču tas dos viņam iespēju pakāpeniski pilnveidot 
savas tehniskās iemaņas, un pamatprasmes viņš varēs izmantot ne vien, lai iekļautos zināšanu 
sabiedrībā, bet arī, lai sniegtu tai jaunus impulsus un jaunas attīstības iespējas. Kopš 
Lisabonas Eiropadomes vairākkārt ir ticis apliecināts, ka cilvēks ir tas kapitāls, kas Eiropai 
jāizmanto zināšanu sabiedrības veidošanai, kura ir priekšnosacījums izaugsmes un 
nodarbinātības nodrošināšanai.
Nevienu nevajadzētu arī pielīdzināt robotam, jo ir labi zināms, ka bērni ir jūtīgāki pret ārēju 
stimulu un skolas vecumā viņi visu apgūst daudz ātrāk. Dodot šiem jauniešiem iespēju iegūt 
prasmes, nevis zināšanas, mācot viņiem to, kā darbojas kāds mehānisms, nevis prāts, sniedzot 
viņiem atklāsmi par mūsdienu pasauli, nevis par cilvēku un viņa domāšanu, liedzot viņiem 
pieeju filozofu darbiem, neradot viņiem iespēju apgūt sintēzi, ko sniedz vienīgi latīņu valodas 
studijas, ir gan iespējams radīt cilvēku, kurš būs spējīgs dzīvot zināšanu sabiedrībā, taču ne 
tādu, kurš būs savas nākotnes noteicējs. Kāds ļoti nopietns iepriekšējās desmitgadēs Itālijā 
veikts pētījums parāda, ka labākie inženieri un fiziķi ir ieguvuši „klasiskās” pamatzināšanas, 
jeb, citiem vārdiem sakot, viņi ir apmeklējuši klasisko liceju, kur māca gan grieķu, gan latīņu
valodu, kā arī filozofiju, ko savukārt nemāca zinātniskas ievirzes skolās, kurās mācību 
orientācija ir daudz tehniskāka.
Noslēgumā – Komisijas priekšlikumu es vērtēju pozitīvi, vienīgi ar nosacījumu, ka ir precīzi 
jāizskaidro to pamatiemaņu jēdziens, kurām ir jābūt pieejamām visiem.
Šīm iemaņām, ko es drīzāk definētu kā izziņu vai pamatzināšanas, ir jārada indivīds, kas ir 
spējīgs un gatavs apgūt, izzināt, spriest, domāt.
Tādēļ būtu ļoti lietderīgi norādīt tos priekšmetus, ar kuru palīdzību varētu panākt vislabāko 
sniegumu tāda zināšanu cilvēka veidošanā, kurš ir arī spējīgs domāt, saprast un tātad – zināt. 
Šie priekšmeti galvenokārt ir: filozofija un latīņu valoda – tie, kuri nodrošinātu iespēju visiem, 
neņemot vērā individuālās dotības, kas ikvienam var piemist arī bez mācīšanās, iegūt spēju 
domāt, sakārtot savu domu gājienu un to izteikt pilnībā un visaptveroši gluži kā teicis Jūlijs 
Cēzars slavenajā frāzē Veni, vidi, vici.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Lisabonas 2000. gada Eiropadome 
secināja, ka Eiropai vajadzētu noteikt jaunas 
pamatiemaņas kā galveno pasākumu, 
Eiropai reaģējot uz globalizāciju un veidojot 
uz zināšanām balstītu valstu ekonomiku, un 
uzsvēra to, ka cilvēki ir Eiropas galvenais 
kapitāls. Kopš tā laika šie secinājumi ir 
regulāri atkārtoti, tai skaitā Eiropadomē 
2003. gada martā un 2005. gada martā, kā 
arī atjaunotajā Lisabonas stratēģijā, ko 
apstiprināja 2005. gadā.

(1) Lisabonas 2000. gada Eiropadome 
secināja, ka Eiropai vajadzētu noteikt 
zināšanas un izziņu kā galveno pasākumu, 
Eiropai reaģējot uz globalizāciju un veidojot 
uz zināšanām balstītu valstu ekonomiku, un 
uzsvēra to, ka cilvēki ir Eiropas galvenais 
kapitāls. Kopš tā laika šie secinājumi ir 
regulāri atkārtoti, tai skaitā Eiropadomē 
2003. gada martā un 2005. gada martā, kā 
arī atjaunotajā Lisabonas stratēģijā, ko 
apstiprināja 2005. gadā.

(Šis grozījums jāizdara visā tekstā – visur, kur izmantots termins „pamatiemaņas”.

Pamatojums

Pamata izglītībā neparedz prasmju ieguvi, bet gan zināšanu. Visas zināšanas kopumā ir 
zinātības pamats, kas ir pamatnosacījums pamatprasmju apguvei.

Grozījums Nr. 2
3. apsvēruma 1. daļa

(3) Komisijas ziņojumā par mūžizglītību1 un 
vēlāk Padomes 2002. gada jūnija 27
Rezolūcijā par mūžizglītību2 par prioritāti 
noteica „jaunās pamatiemaņas” un uzsvēra, 
ka mūžizglītība aptver laika posmu no 
pirmskolas vecuma līdz pensijas vecumam.

(3) Komisijas ziņojumā par mūžizglītību3 un 
vēlāk Padomes 2002. gada 27. jūnija
Rezolūcijā par mūžizglītību4 par prioritāti 
noteica „zināšanas un izziņu” un uzsvēra, 
ka mūžizglītība ir jāturpina visu dzīvi.

Pamatojums

Pamata izglītībā neparedz prasmes, bet zināšanas. Visas zināšanas kopumā ir zināšanas 
pamats, kas ir pamatnosacījums pamatprasmju apguvei.

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. nodrošināt, lai pamatizglītība un apmācība 1. nodrošināt, lai pamatizglītība un apmācība 
  

1 KOM(2001) 678 galīgais.
2 OV C 163, 9.7.2002., 1. lpp.
3 KOM(2001) 678 galīgais.
4 OV C 163, 9.7.2002., 1. lpp.
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visiem jauniešiem piedāvātu iespējas attīstīt 
pamatprasmes tādā līmenī, kas tos 
sagatavotu pieaugušo dzīvei un veidotu 
pamatu turpmākām mācībām un darbam;

visiem jauniešiem piedāvātu iespējas attīstīt 
pamatprasmes tādā līmenī, kas tos 
sagatavotu pieaugušo dzīvei un veidotu 
pamatu turpmākām mācībām un darbam, 
īpaši attiecībā uz spēju radīt uzņēmumu. 
Šai nolūkā ir ieteicams šajā izglītības 
posmā sākt mācīt filozofiju un latīņu 
valodu;

Pamatojums

Filozofija un latīņu valoda ir priekšmeti, kas attīsta domāšanu un veido domas skaidrību, 
uzlabojot indivīda sintēzes spējas.

Grozījums Nr. 4
Pielikuma 7. punkts

Nepieciešamās zināšanas ietver pieejamās 
iespējas personiskai, profesionālai un/vai 
biznesa darbībai, ietverot “plašākas ainas” 
jautājumus, kas nodrošina izpratni par to, 
kurā cilvēki dzīvo un strādā, piemēram, 
plašāka izpratne par ekonomikas darbības 
principiem un iespējām vai izaicinājumiem, 
ar ko sastopas darba devējs vai organizācija. 
Indivīdiem jāapzinās arī uzņēmuma ētiskā 
nostāja un tas, kā viņi var būt labais spēks, 
piemēram, ar godīgu tirdzniecību vai sociālu 
organizāciju.

Nepieciešamās zināšanas ietver pieejamās 
iespējas personiskai, profesionālai un/vai 
biznesa darbībai, ietverot “plašākas ainas” 
jautājumus, kas nodrošina izpratni par to, 
kurā cilvēki dzīvo un strādā, piemēram, 
plašāka izpratne par ekonomikas darbības 
principiem un iespējām vai izaicinājumiem, 
ar ko sastopas darba devējs vai organizācija. 
Indivīdiem jāapzinās arī uzņēmuma ētiskā 
nostāja un tas, kā viņi var būt labais spēks, 
piemēram, ar godīgu tirdzniecību vai sociālu 
organizāciju. Klasisko priekšmetu apguve ir 
pamatnosacījums sociālo problēmu 
izpratnei jēdziena plašākajā nozīmē.

Pamatojums

Ir nepieciešams izcelt ciešo saikni, kas pastāv starp klasiskajiem priekšmetiem un spējām 
uzņēmējdarbībā.


