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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par pamatprasmēm mūžizglītībā. 

Izglītībai jābūt pieejamai visiem pilsoņiem. Nevienam nebūtu jācieš no diskriminācijas 
dzimuma, vecuma, materiālā stāvokļa, valstspiederības vai etniskās izcelsmes, dzīvesvietas 
reģiona, dzimtās valodas vai fiziskā stāvokļa dēļ. Pamatojoties uz to, īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš sievietēm pusmūžā un zēniem pusaudžiem. Iegūto zināšanu līmenis, izglītība, kā arī 
mūžizglītība ir saistīta ar cilvēka vietu darba tirgū. Sieviešu pusmūžā un vecāka gadagājuma 
sieviešu izglītības trūkums, kā arī bezdarbs ir problēma it īpaši jaunajās dalībvalstīs. Referents 
pievērš uzmanību faktam, ka visā Eiropā arvien vairāk zēni pēc obligātās vispārizglītojošās 
skolas pabeigšanas neturpina mācības. Zēni būtu jārosina turpināt mācības augstskolās vai 
arodskolās profesijas iegūšanai. Vienlaikus ir jānodrošina, ka arī meitenēm ir vienlīdzīgas 
iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, tostarp pamatizglītību un augstāko izglītību, kā arī 
arodapmācību darba vietā. Referents vēlas uzsvērt, ka Eiropas Komisijas ierosinātais 
pamatprasmju saraksts būtu jāuzskata par prasmju kopumu, kuras cilvēki cenšas iegūt savas 
dzīves laikā. Svarīgi ir arī izprast un atzīt, ka cilvēki atšķiras ar dažādām spējām un talantiem. 
Referents vēlas arī uzsvērt, ka mērķis iegūt darbu ir labākais stimuls, lai mācītos. Tomēr dažās 
dalībvalstīs bezdarba līmenis joprojām ir ļoti augsts un augstākā izglītība nav garantija, lai
iegūtu darbu.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

(4) Kopienas nodarbinātības rādītāju 
uzlabošanas nolūkā Eiropadomē 2003. gada 
martā un 2003. gada decembrī uzsvēra 
nepieciešamību pilnveidot mūžizglītību, 
īpaši pievēršot uzmanību aktīviem un 
preventīviem pasākumiem saistībā ar 
nenodarbinātajām un neaktīvajām personām. 
Nodarbinātības īpašās komisijas ziņojumā, 
kurā uzsvēra to, ka ir nepieciešams, lai 
cilvēki spētu pielāgoties pārmaiņām, 

(4) Kopienas nodarbinātības rādītāju 
uzlabošanas nolūkā, ņemot vērā Lisabonas
stratēģijas mērķi panākt ES vidējo 
nodarbinātības rādītāju 70 % kopumā un 
vismaz 60 % sievietēm, Eiropadomē 2003. 
gada martā un 2003. gada decembrī parādīja 
stingru apņemšanos panākt dzimumu 
līdztiesību un pilnībā sasniegt vienlīdzīgas 
iespējas, kā arī uzsvēra nepieciešamību 
pilnveidot mūžizglītību, īpaši pievēršot 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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akcentēja iedzīvotāju integrācijas darba tirgū 
nozīmi un mūžizglītības galveno lomu.

uzmanību aktīviem un preventīviem 
pasākumiem saistībā ar nenodarbinātajām un 
neaktīvajām personām. Nodarbinātības 
īpašās komisijas ziņojumā, kurā uzsvēra to, 
ka ir nepieciešams, lai cilvēki spētu 
pielāgoties pārmaiņām, akcentēja iedzīvotāju 
integrācijas darba tirgū nozīmi un 
mūžizglītības galveno lomu.

Grozījums Nr. 2
1. pants

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 piedāvātu iespējas attīstīt 
pamatprasmes tādā līmenī, kas tos 
sagatavotu pieaugušo dzīvei un veidotu 
pamatu turpmākām mācībām un darbam; 
mainot sabiedrības stereotipus par 
dzimumu lomu, pastiprināt mūžizglītības 
ieguldījumu personīgo mērķu īstenošanā, 
sociālās kohēzijas, kā arī aktīva 
pilsoniskuma un dzimumu vienlīdzības 
veicināšanā;

Grozījums Nr. 3
2. pants

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 jaunieši, kam 
nepietiekamas izglītības dēļ, kuras iemesls ir 
personiski, sociāli, kultūras vai ekonomiski 
apstākļi, nepieciešams īpašs atbalsts 
izglītības potenciāla realizēšanai, saņemtu 
atbilstošu nodrošinājumu; veicināt dažādas 
karjeras iespējas jaunām sievietēm, īpašu 
uzmanību pievēršot nelielajam sieviešu 
studentu skaitam dabaszinātņu, 
rūpniecības un inženierzinātņu jomās, 
tostarp informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju jomā, kā arī pievēršot 
uzmanību riskam, ka šajās jomās sievietēm 
var būt liegtas darba iespējas; 
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Grozījums Nr. 4
3. pants

3. nodrošināt, lai pieaugušie varētu attīstīt un 
atjaunināt savas pamatprasmes visas dzīves 
laikā un, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta 
mērķa grupām, kas noteiktas kā prioritātes 
valsts, reģionālā vai vietējā nozīmē;

3. nodrošināt, lai pieaugušie varētu attīstīt un 
atjaunināt savas pamatprasmes visas dzīves 
laikā un, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta 
mērķa grupām, kas noteiktas kā prioritātes 
valsts, reģionālā vai vietējā nozīmē; veicināt 
līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, 
sekmējot mūžizglītības pieejamību 
sievietēm, un pilnveidot sieviešu līdzdalību 
darba tirgū;

Grozījums Nr. 5
4. pants

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; garantēt, ka visās 
izglītības un apmācības jomās tiek īstenota 
integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai;

Grozījums Nr. 6
Pielikuma ievada 1. daļa

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. Pamatprasmes 
būtu jāuzskata par nepieciešamo prasmju 
vadlīnijām mūsdienu sabiedrībā. Iegūstot 
pamatizglītību, nav iespējams pilnīgi apgūt 
katru norādīto prasmi. Gluži pretēji, 
vispirms jauniešiem būtu jāapgūst 
pamatprasmes un vēlāk tās jāattīsta, 
jāatjauno un jāuztur kā daļa no 



PA\606640LV.doc PE 371.748v01-006/6PA\606640LV.doc

LV

mūžizglītības. Svarīgi ir arī izprast un atzīt 
cilvēku atšķirības, kā arī viņu dažādās 
spējas un talantus. 

Pamatojums

Pamatprasmes ir pārāk daudzpusīgas un plašas, lai tādas pieprasītu katram jaunietim. 
Mērķis būtu mūžizglītība un pamatprasmju attīstība.

Grozījums Nr. 7
Pielikums, pamatprasmes, 6. punkta A daļas 2. daļa

Prasme lietišķi komunicēt dažādās vidēs, 
izteikt un saprast atšķirīgus viedokļus, 
sarunāties, spējot radīt uzticību, un just 
empātiju ir šīs prasmes būtība Indivīdiem 
jābūt spējīgiem pārvarēt stresu un frustrāciju 
un runāt par to lietišķi, kā arī atšķirt 
personisko sfēru no profesionālās.

Prasme lietišķi komunicēt dažādās vidēs, būt 
iecietīgam, izteikt un saprast atšķirīgus 
viedokļus, sarunāties, spējot radīt uzticību, 
un just empātiju ir šīs prasmes būtība. 
Indivīdiem jābūt spējīgiem pārvarēt stresu 
un frustrāciju un runāt par to lietišķi, kā arī 
atšķirt personisko sfēru no profesionālās. 

Pamatojums

Attiecībā uz starppersonu, starpkultūru un sociālajām pamatprasmēm, kā arī pilsoniskajām 
pamatprasmēm un to apguvi, iecietība ir viena no svarīgākajām īpašībām. Daudz svarīgāka 
par vispārēju izpratni ir iecietīga attieksme starp abiem dzimumiem, kā arī starp dažādu
kultūru, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, kā arī etniskajām grupām.


