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Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē 

sekretariātu un finanšu konsultāciju uzņēmumu Ernst&Young Baltic aicina apmeklēt šā gada 21. 

jūnijā plkst. 10:00 Ārlietu ministrijas telpās rīkoto diskusiju Izglītība, zinātne un kultūra 

(pasākuma programma / Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības 

aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm). 

  

Šī būs viena no 10 plānotajām tematiskajām diskusijām, kurās, aptverot plašu ES politikām 

atbilstošu tēmu loku, paredzēts diskutēt par Latvijas prioritātēm, tai pārņemot ES padomes 

prezidējošās valsts pienākumus 2015. gadā 1. janvārī. 

Pasākumā ar ievadziņojumu uzstāsies Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas 

zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa, kura būs arī diskusijas moderatore. Viņa vērš 

uzmanību uz jautājumiem, kas turpmākajos gados figurēs ES darba kārtībā; uz tiem prezidentūras 

sagatavošanas posmā būtu jākoncentrējas arī Latvijai. 

Lai mazinātu augstās izmaksas, ko neizbēgami rada ES centieni rast risinājumus tādām globālām 

problēmām kā klimata pārmaiņas, energoresursu pārvaldība, vides politika, demogrāfiskās 

izmaiņas, ES nepieciešams attīstīt jaunus pārvaldības mehānismus, kā arī izvērst sadarbību 

pētniecības jomā ar trešajām valstīm. Tas, nenoliedzami, ļautu sadalīt izmaksu slogu. Paredzams, 

ka ES darba kārtībā būs starptautiskās sadarbības pētniecības jomā intensifikācija un pārvaldība 

ar mērķi rast iespējami efektīvākus risinājumus globālo problēmu risinājumam.  

Nopietnas bažas izglītības jomā rada izglītības sistēmas uzsvaru neatbilstība laikmeta realitātei, 

norāda Ž. Ozoliņa: „Pirmkārt, esošā izglītības sistēma primāri paredz zināšanu ieguves 

nodrošināšanu. Vienlaikus, strauji attīstītās tehnoloģiskās iespējas zināšanu ieguvei, līdz ar to 

nepieciešamība pēc to ieguves akcentēšanas izglītības sistēmās zaudē aktualitāti. Otrkārt, ES 

iedzīvotāji aizvien biežāk izvēlas mainīt sākotnēji izvēlēto darbības nozari; diemžēl pašreizējā 

izglītības sistēma vienīgi ierobežotā apjomā spēj piedāvāt veidus, kādos iedzīvotājiem ātri un 

efektīvi pielāgoties jaunajai izvēlētajai darbības sfērai. Šajā kontekstā ES tiek plānota izglītības 

sistēmas pārorientēšana uz prasmēs balstītu izglītību, sekmējot nevis zināšanu ieguvi, bet gan to 
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pielietojumu. Tāpat ES politikā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta mūžizglītības sistēmas 

uzlabošanai, ar mērķi darbības nozares maiņu iedzīvotājiem padarīt iespējami vieglāku”, atzīmē 

eksperte. 

Pēc Ž. Ozoliņas ziņojuma noklausīšanas paredzēts grupu darbs/prāta vētra, kurā visi diskusijas 

dalībnieki tiks aicināti paust savas idejas un ierosinājumus. Tālākajā pasākuma norises gaitā prāta 

vētras rezultātus būs iespējams prezentēt pārējiem pasākuma dalībniekiem. Kopējais pasākuma 

ilgums – 3 stundas.  

Diskusijā savu viedokli paust aicināti nozares pārzinātāji. Citiem interesentiem un preses 

pārstāvjiem lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību pasākumā, rakstot uz e-pasta adresi 

aldis.bulis@gmail.com, vai arī zvanot – tālr. (+371) 25934522. Pasākuma apmeklēšanai lūdzam 

pieteikties līdz 6. jūnijam (preses pārstāvjiem – līdz 9. jūnijam), plkst. 18:00, norādot vārdu; 

uzvārdu; pārstāvēto organizāciju, kā arī personas kodu. 

  

Ierodoties uz pasākumu, lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Dalībnieku 

reģistrācija no plkst. 9:30. 

Diskusija tiek rīkota Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta 

„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 

1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba 

programmas izstrādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/29ESF) ietvaros. Projekts 

100% apmērā tiek finansēts no ESF līdzekļiem.  

Pasākumu īstenošanā Latvijas Politologu biedrība sadarbojas ar Ārlietu ministriju. 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Grumolte,  

aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei”komunikācijas speciāliste,  

e-pasts: grumolte.inese@gmail.com; tālr. (+371) 28801234 
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