
PA\604004LV.doc PE 370.195v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

PAGAIDU
2005/0221(COD)

24.2.2006

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Kultūras un izglītības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par 
pamatprasmēm mūžizglītībā
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 –2005/0221 (COD))

Atzinumu sagatavoja: Thomas Mann



PA\604004LV.doc PE 370.195v01-002/8PA\604004LV.doc

LV

PA_Leg



PA\604004LV.doc PE 370.195v01-003/8PA\604004LV.doc

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija ierosina izstrādāt Eiropas mēroga paraugkritērijus, lai noteiktu 
pamatprasmes, un skaidro, kādā veidā jebkurš/-a ES pilsonis/-e mūžizglītības ceļā var iegūt 
šīs prasmes, it īpaši ņemot vērā pamatiemaņu ieguvi un atjaunošanu.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo iniciatīvu. Pastiprinoties tirgus globalizācijai un 
veicinot uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības attīstību, plānotajai pamatprasmju 
veicināšanai ir īpaša nozīme. Ir jāstiprina un jānodrošina Eiropas darba ņēmēju konkurētspēja 
starptautiskā tirgū.

Šajā sakarā ir jāsasniedz šādi mērķi:

• jānosaka un jādefinē pamatprasmes;

• jāatbalsta dalībvalstu darbs, kas nodrošina, ka jaunieši un pieaugušie var iegūt 
pietiekami daudz pamatprasmju un attīstīt tās;

• jānodrošina, ka politikas veidotājiem/-ām, izglītības darbiniekiem, darba devējiem un 
tiem, kas iegūst izglītību, ir pieejami Eiropas mēroga paraugkritēriji; līdz ar to jārada 
pamats turpmākām Kopienas mēroga darbībām.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Eiropas Komisijas plānoto pamatprasmju klasificēšanu un 
definēšanu. Eiropas mēroga paraugkritērijos jāiekļauj šādas astoņas pamatprasmes: 1. dzimtās 
valodas prasme; 2. svešvalodu prasme; 3. matemātiskā prasme un pamatprasmes dabaszinībās 
un tehnoloģijās; 4. digitālā prasme; 5. prasme mācīties; 6. savstarpējo attiecību, starpkultūru 
un sociālā prasme, pilsoniskā prasme; 7. uzņēmējdarbības prasme; 8. kultūras izpratne.

Tomēr atzinuma sagatavotājs kritiski vērtē šādus aspektus:

• pārāk maz uzmanības ir pievērsts cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga īpaša uzmanība; 
pamatiemaņu un pamatprasmju trūkuma dēļ viņi bieži vien nespēj patstāvīgi iegūt 
jaunas zināšanas. Dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt šīm cilvēku grupām piemērotus 
piedāvājumus, lai ne tikai novērstu vispārējo zināšanu trūkumu, bet arī mērķtiecīgi 
nodrošinātu pamatprasmju apguvi. Pamatprasmēm ir ļoti liela nozīme, lai cilvēki, 
kuriem ir vajadzīga īpaša uzmanība, varētu gūtu panākumus profesionālajā dzīvē;

• it īpaši būtu jāatbalsta jaunieši migranti. Viņu neapmierinātības, kas izpaužas arī 
vardarbībā, viens no svarīgiem iemesliem ir pamatiemaņu un pamatprasmju trūkums, kā 
dēļ jaunieši nevar sekmīgi iegūt vidējo un profesionālo izglītību. tā rezultātā viņiem 
bieži vien trūkst pašapziņas, rodas bezdarbs un neticība nākotnei;

• vecāku, izglītības darbinieku un sabiedrības rīcībā nav instrumentu, ar kuru palīdzību 
noteikt veiksmīgas izglītības iestādes. Interese par izglītības iestāžu, īpaši skolu, 
klasifikāciju dalībvalstīs pieaug. Reģionāla mēroga klasifikācijas, kurās īpašu uzmanību 
vērš uz pamatprasmju apgūšanu, varētu dot ilgstošu ieguldījumu izglītības līmeņa 
uzlabošanā dalībvalstīs un Eiropas Savienībā;



PA\604004LV.doc PE 370.195v01-004/8PA\604004LV.doc

LV

• valsts un privāto izglītības iestāžu aktīvai līdzdalībai pamatprasmju apguvē, saglabāšanā 
un attīstībā nebūs daudz panākumu, ja attiecīgā mērķgrupa neapzināsies savu 
personisko atbildību;

• ieteikums līdz šim paredz, ka ziņojumi jāsniedz ik pēc četriem gadiem. Tas atzinuma 
sagatavotājam šķiet par ilgu, lai ātri un laikmetam atbilstīgi reaģētu uz strauji 
mainīgajām izglītības un darba prasībām.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja lūdz atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ieteikumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
13. apsvērums

(13) Šī ieteikuma mērķis ir veicināt 
kvalitatīvas izglītības attīstību, atbalstot un 
papildinot dalībvalstu pasākumus, ar kuriem 
tās nodrošina to, lai to pamatizglītības un 
apmācības sistēmas visiem jauniešiem 
piedāvātu iespējas attīstīt pamatprasmes tādā 
līmenī, kas tos sagatavo turpmākām 
mācībām un pieaugušo dzīvei, un lai 
pieaugušie varētu attīstīt un atjaunināt savas 
pamatprasmes, izmantojot saskaņotas un 
vispusīgas mūžizglītības nodrošinājumu. Tas 
sniedz kopīgu Eiropas pamatprasmju 
paraugkritēriju sistēmu politikas 
veidotājiem, izglītības un apmācības 
darbiniekiem, darba devējiem un 
izglītojamajiem, lai vienkāršotu valstu 
reformas un informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm un Komisiju darbības 
programmā “Izglītība un apmācība 2010” 
nolūkā sasniegt vienotos Eiropas 
paraugkritērijus. Turklāt šis ieteikums 
atbalsta citas saistītas politikas, piemēram, 
nodarbinātības un sociālā politika un citas ar 
jaunatni saistītas politikas.

(13) Šī ieteikuma mērķis ir veicināt 
kvalitatīvas, uz nākotni vērstas izglītības 
attīstību, atbalstot un papildinot dalībvalstu 
pasākumus, ar kuriem tās nodrošina to, lai to 
pamatizglītības un apmācības sistēmas 
visiem jauniešiem piedāvātu iespējas attīstīt 
pamatprasmes tādā līmenī, kas tos sagatavo 
turpmākām mācībām un pieaugušo dzīvei, 
un lai pieaugušie varētu attīstīt un atjaunināt 
savas pamatprasmes, izmantojot saskaņotas 
un vispusīgas mūžizglītības nodrošinājumu. 
Tas sniedz kopīgu Eiropas pamatprasmju 
paraugkritēriju sistēmu politikas 
veidotājiem, izglītības un apmācības 
darbiniekiem, darba devējiem un 
izglītojamajiem, lai vienkāršotu valstu 
reformas un informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm un Komisiju darbības 
programmā “Izglītība un apmācība 2010” 
nolūkā sasniegt vienotos Eiropas 
paraugkritērijus. Turklāt šis ieteikums 
atbalsta citas saistītas politikas, piemēram, 
nodarbinātības un sociālā politika un citas ar 
jaunatni saistītas politikas.

  
1 OV C … / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
1. ieteikums

1. nodrošināt, lai pamatizglītība un apmācība 
visiem jauniešiem piedāvātu iespējas attīstīt 
pamatprasmes tādā līmenī, kas tos
sagatavotu pieaugušo dzīvei un veidotu
pamatu turpmākām mācībām un darbam;

1. nodrošināt, lai pamatizglītība un apmācība 
visiem jauniešiem, arī migrantiem,
piedāvātu iespējas attīstīt pamatprasmes, kas 
tiem ir vajadzīgas pieaugušo un darba dzīvē
un veido pienācīgu pamatu turpmākām 
mācībām;

Grozījums Nr. 3
2. ieteikums

2. nodrošināt, lai tie jaunieši, kam 
nepietiekamas izglītības dēļ, kuras iemesls ir 
personiski, sociāli, kultūras vai ekonomiski 
apstākļi, nepieciešams īpašs atbalsts 
izglītības potenciāla realizēšanai, saņemtu 
atbilstošu nodrošinājumu;

2. nodrošināt, lai tie, kam nepietiekamas 
izglītības dēļ, kuras iemesls ir personiski, 
sociāli, kultūras vai ekonomiski apstākļi, 
nepieciešams īpašs atbalsts izglītības 
potenciāla realizēšanai, saņemtu atbilstošu 
nodrošinājumu. Tas īpaši attiecas uz tiem 
jauniešiem un jaunietēm migrantu vidū, 
kuriem trūkst pamatiemaņu un 
pamatprasmju, lai veiksmīgi izglītotos vai 
iegūtu tālāku izglītību, un kuru 
neapmierinātība izpaužas vardarbībā;

Grozījums Nr. 4
4. ieteikums

4. nodrošināt, lai būtu atbilstoša 
infrastruktūra izglītības un apmācības 
turpināšanai, tostarp skolotāji un pasniedzēji 
un pasākumi izglītības pieejamības 
nodrošināšanai, kā arī atbalsts 
izglītojamajiem, apzinoties pieaugušo 
mainīgās vajadzības;

4. nodrošināt, lai būtu atbilstoša 
infrastruktūra izglītības un apmācības 
turpināšanai, tostarp skolotāji un pasniedzēji 
un pasākumi izglītības pieejamības 
nodrošināšanai, kā arī atbalsts 
izglītojamajiem, apzinoties pieaugušo 
mainīgās vajadzības un prasmes;

Grozījums Nr. 5
4.a ieteikums (jauns)

4.a nodrošināt, ka, īstenojot visus 
pasākumus un radot jaunas iespējas 
apmācības un izglītības jomā, īpaši ņem 
vērā to cilvēku vajadzības, kuriem ir 
vajadzīga īpaša uzmanība, piemēram, 
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invalīdi, bezdarbnieki, kam ilgstoši nav 
darba, vecāka gada gājuma cilvēki, 
sievietes, tie, kuri ir pārtraukuši mācības 
skolā, un cilvēki, kam ir maz pamatiemaņu;

Grozījums Nr. 6
4.b ieteikums (jauns)

4.b nodrošināt, ka papildus pasākumiem 
valsts, neatkarīgās un profesionālās 
izglītības jomā pieaug attiecīgo pilsoņu 
atbildības sajūta par savu prasmju 
iegūšanu, saglabāšanu un attīstību;

Grozījums Nr. 7
5. ieteikums

5. nodrošināt pieaugušo izglītības un 
apmācības nodrošinājuma saskanību 
atsevišķiem iedzīvotājiem, to cieši saistot ar 
nodarbinātības un sociālo politiku un citām 
ar jaunatni saistītām politikām un 
sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām pusēm;

5. nodrošināt pieaugušo izglītības un 
profesionālās apmācības nodrošinājuma 
saskanību atsevišķiem iedzīvotājiem, to cieši 
saistot ar nodarbinātības un sociālo politiku 
un sadarbojoties ar sociālajiem partneriem 
un citām ieinteresētajām pusēm;

Grozījums Nr. 8
6.a ieteikums (jauns)

6.a ieviest reģionāla mēroga klasifikāciju, 
kas sniedz informāciju par to, kādus 
panākumus ir guvušas izglītības iestādes 
attiecīgajā reģionā, veicinot pamatprasmju 
apguvi.

Grozījums Nr. 9
1. nolūks

1. atbalstīt dalībvalstu centienus izstrādāt to 
izglītības un apmācības sistēmas un ieviest 
šo ieteikumu, tostarp, izmantojot dokumentu 
“Pamatprasmes mūžizglītībai – Eiropas 
paraugkritēriju sistēma” kā avotu, lai 

1. atbalstīt dalībvalstu centienus izstrādāt to 
izglītības un apmācības sistēmas un ieviest 
šo ieteikumu, tostarp, izmantojot dokumentu 
“Pamatprasmes mūžizglītībai – Eiropas 
paraugkritēriju sistēma” kā avotu, lai 
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veicinātu mācīšanos no līdzbiedriem un 
labas prakses apmaiņu, un lai sekotu virzībai 
un ziņotu par sasniegto darbības 
programmas “Izglītība un apmācība 2010” 
pārgadu progresa ziņojumos;

veicinātu mācīšanos no līdzbiedriem un 
labas prakses apmaiņu, un lai sekotu virzībai 
un ziņotu par sasniegto darbības 
programmas “Izglītība un apmācība 2010” 
pārgadu progresa ziņojumos, kā arī lai 
noteiktu iespējamās pretrunas;

Grozījums Nr. 10
4. nolūks

4. pārskatīt “Pamatprasmju mūžizglītībai –
Eiropas paraugkritēriju sistēmas” ietekmi 
darbības programmā “Izglītība un 
apmācība 2010” un pēc četriem gadiem no 
šī ieteikuma pieņemšanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņot par gūto 
pieredzi un vēlējumiem nākotnei.

4. pēc diviem gadiem, sākot ar brīdi, kad 
dalībvalstis ir pieņēmušas minēto 
ieteikumu, pārbaudīt, cik lielā mērā 
dalībvalstis ir īstenojušas šo ieteikumu un 
vai tā rezultātā ir samazinājies to pilsoņu 
skaits, kuriem nav pietiekami daudz 
pamatiemaņu un pamatprasmju, kā arī 
ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei 
par gūtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 11
Pielikumā ievada 1. rindkopa

Šeit pamatprasmes definētas kā zināšanu 
prasmju un attieksmju kopums, kas atbilst 
kontekstam. Pamatprasmes ir tās, kas ir 
nepieciešamas personiskai izaugsmei un 
attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai 
iekļautībai un nodarbinātībai. Līdz 
pamatizglītības un apmācības beigām 
jauniešiem vajadzētu būt apguvušiem 
pamatprasmes tādā līmenī, lai viņi būtu 
gatavi pieaugušo dzīvei un, lai to attīstīšana, 
uzturēšana un atjaunināšana būtu daļa no 
mūžizglītības.

Šeit pamatprasmes definētas kā zināšanu 
prasmju un attieksmju kopums, kas atbilst 
kontekstam. Pamatprasmes ir tās, kas ir 
nepieciešamas personiskai izaugsmei un 
attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai 
iekļautībai un nodarbinātībai. Līdz 
pamatizglītības un apmācības beigām 
jauniešiem vajadzētu būt apguvušiem 
pamatprasmes tādā līmenī, lai viņi būtu 
gatavi pieaugušo un darba dzīvei un, lai to 
attīstīšana, uzturēšana un atjaunināšana būtu 
daļa no mūžizglītības.

Grozījums Nr. 12
Pielikumā ievada 2. rindkopa

Daudzas prasmes pārklājas un savienojas: 
vienai sfērai būtiskie aspekti atbalsta 
prasmes citā. Pamatiemaņu prasme 
fundamentālajās valodās, lasīšanā un 
rakstīšanā, rēķināšanā un IKT ir būtisks 

Daudzas prasmes pārklājas un savienojas: 
vienai sfērai būtiskie aspekti atbalsta 
prasmes citā. Vissvarīgāko pamatiemaņu —
valodas, lasīšanas un rakstīšanas, 
rēķināšanas un IKT — prasme ir būtisks 
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mācību pamats un mācīšanās mācīties 
veicina mācību aktivitāti. Visā sistēmā ir 
izmantota virkne tēmu: kritiskā domāšana, 
radošums, iniciatīvas uzņemšanās, riska 
novērtējums, lēmumu pieņemšana un 
lietišķa pārvaldīšana pār jūtām ir nozīmīga 
visās astoņās pamatprasmēs.

mācību pamats un prasme mācīties veicina 
visas mācību aktivitātes. Paraugkritēriju 
sistēmā arvien no jauna parādās virkne 
jēdzienu: kritiskā domāšana, jaunrade, 
iniciatīva, problēmu risināšana, riska 
novērtējums, lēmumu pieņemšana, gatavība 
pieņemt lēmumus un konstruktīva attieksme 
pret jūtām ir nozīmīga visās astoņās 
pamatprasmēs. 

Grozījums Nr. 13
Ievada 8. punkta 2. rindkopa

Prasmes saistītas gan ar novērtējumu, gan 
izpausmi: indivīda iedzimto spēju 
pašizpausme dažādos plašsaziņas līdzekļos 
un mākslas darbu un izpildītājmākslas 
novērtējums un baudījums. Prasmes ietver 
arī spēju saistīt savus radošos un izpausmes
uzskatus ar citu atzinumiem un noteikt un 
realizēt ekonomiskās iespējas kultūras 
pasākumos.

Prasmes saistītas gan ar novērtējumu, gan 
radošu izpausmi: indivīda iedzimto spēju 
pašizpausme dažādos plašsaziņas līdzekļos 
un mākslas darbu un izpildītājmākslas 
novērtējums un baudījums. Prasmes ietver 
arī spēju salīdzināt savus radošās izpausmes
uzskatus ar citu atzinumiem un saskatīt un 
īstenot kultūras aktivitāšu sociālās un
ekonomiskās iespējas.


