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Izmantotie 
saīsinājumi

AGNA Nacionālo pilsoniskās sabiedrības platformu 
un apvienību tīkls (angļu val. – Affinity Group of 
National Associations)

ANGEL Starptautiskais globālās izglītības akadēmiskais 
tīklojums (angļu val. – Academic Network on Global 
Education & Learning)

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
ĀM Ārlietu ministrija
DEAR Eiropas Komisijas Attīstības izglītības un 

izpratnes veicināšanas programmas (angļu val. – 
Development Education and Awareness Raising)

Dienaskārtība 2030 Dienaskārtība ilgtspējīgai attīstībai 2030
EP Eiropas Padome 
ES Eiropas Savienība
GENE Globālās izglītības tīkls Eiropā (angļu val. –  

Global Education Network Europe)
IAC biedrība “Izglītības attīstības centrs”
IAM Ilgtspējīgas attīstības mērķi
IIC biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”
IZM Izglītības un zinātnes ministrija 
LAPAS biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” 
Latvija 2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz  

2030. gadam 
NAP2027 Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam
NVO nevalstiska organizācija
OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

(angļu val. – Organisation for Economic  
Co-operation and Development)

PISA OECD Starptautisko studentu novērtējuma 
programma (angļu val. – Programme for 
International Student Assessment)

PSO pilsoniskās sabiedrības organizācija
Skola2030 projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 

kultūras organizācija (angļu val. – United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNESCO LNK UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Vadlīnijas Globālās izglītības vadlīnijas 2021.–2025. gadam 
VISC Valsts izglītības satura centrs
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Kopsavilkums

Mūsdienu globālie izaicinājumi skar ikvienu un ir savstarpēji saistīti, tāpēc to 
risināšanai ir nepieciešama koordinēta un sistemātiska sadarbība, līdzdar-
bojoties dažādām iesaistītajām pusēm. Globālā izglītība ir nozīmīgs infor-
mēšanas, izpratnes veicināšanas, izglītības un attīstības jomas instru-
ments, jo veido padziļinātu izpratni par globāliem, nacionāliem, vietējiem 
procesiem un problēmjautājumiem, to savstarpējo mijiedarbību un ilgtspē-
ju, kā arī pilnveido globālās pilsoniskās kompetences un globālo pilsonisko 
līdzdalību. 

Globālā izglītība ir būtiska gan formālajā izglītībā – visās izglītības pakāpēs 
(pirmsskolas, pamata, vidējā un augstākajā izglītībā) un izglītības veidos 
(vispārējā, profesionālajā un akadēmiskajā izglītībā), gan neformālajā izglī-
tībā – ārpus formālās izglītības organizētām interesēm un pieprasījumam 
atbilstošā izglītojošā darbībā, gan sabiedrības izpratnes veicināšanā, gan 
interešu aizstāvībā, sadarbojoties ar īpašajām mērķgrupām – lēmumu 
pieņēmējiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, mediju darbiniekiem un vie-
dokļu veidotājiem, gan globālās izglītības partnerību veidošanā. 

Globālās izglītības vadlīnijas 2021.–2025. gadam (turpmāk – Vadlīnijas) ir 
dokuments, kas nosaka globālās izglītības konceptuālo un kontekstuālo pa-
matu. Vadlīniju mērķis ir veicināt globālās izglītības pieejas veiksmīgu integ-
rāciju un izmantošanu formālajā, neformālajā izglītībā, sabiedrības izpratnes 
veicināšanā, interešu aizstāvībā un globālās izglītības partnerības darbībā. 

Vadlīnijas ir viens no dokumentiem tām ieinteresētajām pusēm, kas īsteno 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Dienaskārtības ilgtspējīgai 
attīstībai 2030 (turpmāk – Dienaskārtība 2030) Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (turpmāk – IAM). Tas nosaka, ka globālās izglītības jomas tematiskās 
prioritātes ir visi 17 IAM. Kā prioritārs šo Vadlīniju ieviešanā ir ceturtais IAM 
“Kvalitatīva izglītība” un 17. IAM “Sadarbība mērķu īstenošanai”.

Globālās izglītības jomu turpmāk plānots balstīt kompetenču pieejā, izman-
tojot caurviju pieeju un atbalsojot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas (turpmāk – IZM) un Valsts izglītības satura centra (turpmāk – 
VISC) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk – Skola2030) 
aktuālās perspektīvas izglītības kvalitātes uzlabošanā.

Vadlīnijas nosaka, ka globālās izglītības stratēģiskā mērķa sasniegšanai Lat-
vijā tuvāko gadu periodam tiek izvirzīti šādi rīcības virzieni: 

 ´ veicināt globālās izglītības iekļaušanu formālajā izglītībā visās 
grupas pārstāvētajās izglītības pakāpēs – pirmsskolas izglītībā, pa-
matizglītībā, vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā, un visos grupas 
pārstāvētajos izglītības veidos – vispārējā, profesionālajā un akadē-
miskajā izglītībā;

 ´ veicināt globālās izglītības iekļaušanu neformālajā izglītībā, tas ir, 
ārpus formālās izglītības organizētām interesēm un pieprasījumam 
atbilstošā izglītojošā darbībā; 

 ´ veicināt globālās izglītības izmantošanu sabiedrības izpratnes 
veicināšanā jeb informētībā par globālajiem problēmjautājumiem 
un pilsoniskās rīcības veidošanā;

 ´ interešu aizstāvībā un globālās izglītības partnerības darbībā.

Šie rīcības virzieni tiks konkretizēti un izstrādāti, konsultējoties ar IZM, 
VISC, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju (turpmāk – ĀM), UNESCO Lat-
vijas Nacionālo komisiju (turpmāk – UNESCO LNK) un citām ieinteresēta-
jām pusēm. 
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1.
Globālās izglītības 
vadlīniju izstrāde un 
aktualitāte

Vadlīnijas ir dokuments, kas ir saistošs daudzu starptautisku un valsts mēro-
ga globālās izglītības iniciatīvu īstenošanā. Vadlīnijas sniedz nozīmīgu kon-
ceptuālu atbalstu un nodrošina saskaņotu rīcību sabiedrības informēšanas 
un globālās izglītības pasākumiem un citām aktivitātēm, ko īsteno ieintere-
sētās puses no valsts, nevalstiskā un privātā sektora.

Sākums aktīvām galveno globālās izglītības jomā ieinteresēto pušu disku-
sijām par kopīgām globālās izglītības vadlīnijām ir iezīmējams 2020. gada 
15. un 18. maijā, kad ĀM organizēja attālinātas Latvijas attīstības sadarbības 
kopienas ekspertu diskusijas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības or-
ganizācijas (angļu val. – Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, turpmāk – OECD) ekspertu līdzdalību. Globālās izglītības jomas attīs-
tība šajās diskusijās bija viens no pieciem diskusiju jautājumiem “Kā veicināt 
sabiedrības informētību un atbalstu attīstības sadarbībai?”, kas tika iekļauts 
ĀM sagatavotajā dokumentā “Attīstības sadarbības politika pēc 2020. gada. 
Pārdomu dokuments ekspertu diskusijām par Attīstības sadarbības politikas 
pamatnostādnēm 2021.–2025. gadam”. Šajā diskusijā LAPAS sniedza ziņoju-
mu par LAPAS pārstāvniecību, sadarbību un globālās izglītības aktivitātēm 
valsts un pasaules mērogā, par pašreizējo globālās izglītības situāciju valstī, 
iezīmējot priekšrocības, paveikto un ierosinājumus tālākai attīstībai, kā arī 
par vajadzībām globālās izglītības jomas tālākai attīstībai Latvijā. 

Pirmais pārskata seminārs, kurā notika globālās izglītības pieredzes izvēr-
tējums, tālākas stratēģiskās rīcības iezīmēšana Latvijā un tās sasaiste ar glo-
bālās izglītības pieredzi un rīcības prioritātēm Lietuvā un Igaunijā, bija Bal-
tijas reģionālais globālās izglītības ekspertu seminārs, kas notika 2020. gada 
29. jūnijā. Šis Baltijas līmeņa seminārs tika organizēts sadarbībā ar Eiropas 
Padomes Ziemeļu-Dienvidu centru Eiropas Padomes (angļu val. – Council of 
Europe, turpmāk – EP) un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas 
iLEGEND II ietvaros, kas veicina globālo izglītību ES jaunajās dalībvalstīs un 
kandidātvalstīs, izmantojot dialogu, sadarbības tīklu veidošanu, kapacitātes 
attīstību un pieredzes apmaiņu. Latviju šajā seminārā pārstāvēja dalībnieki 
no UNESCO LNK, ĀM, IZM, LAPAS, Nacionālās bibliotēkas, formālās izglī-
tības iestādēm, augstskolām un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (turp-
māk – PSO) sektora. Semināra vadmotīvs bija globālās izglītības nacionālo 
partnerību stiprināšana. 
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Otrais pārskata seminārs, kurā notika diskusija par globālās izglītības satura 
prioritātēm svarīgāko globālas izglītības ieinteresēto pušu – LAPAS, UNESCO 
LNK, IZM un ĀM skatījumā un par globālās izglītības stratēģiskajām prio-
ritātēm Latvijā līdz 2025. gadam, norisinājās 2020. gada 20. novembrī. Šīs 
diskusijas tika organizētas Globālās izglītības nedēļas pasākumu ietvaros, ko 
togad jau septīto gadu pēc kārtas koordinēja LAPAS sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO LNK, 
IZM, ĀM, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta 
Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas universitātes Pedagoģijas un sociālā 
darba fakultāti un biedrību “Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības aso-
ciācija”. Semināra vadmotīvs bija globālās kompetences kā dažādām ieinte-
resētajām pusēm kopīgais un atšķirīgais globālās izglītības saturs esošajā un 
turpmākajā pieredzē. 

2021. gadā  Globālās izglītības nedēļas ietvaros tika izmantota globālo 
kompetenču pieeja, piemērojot to pasākumu plānošanā un novērtēšanā, tā 
aprobējot ar praksi un pilnveidojot izvēlēto stratēģisko pieeju.

Šie četri pasākumi veido Vadlīniju izveides kontekstuālo pamatu, kam pa-
teicoties, Vadlīnijās ir ieintegrēta dažādu ieinteresēto pušu identificēšanās 
ar globālo izglītību, globālās izglītības pieredze un skatījums tālākai globālās 
izglītības jomas attīstībai Latvijā līdz 2025. gadam. Līdzdarbojoties šo dažā-
du ieinteresēto pušu diskusiju organizēšanā un sniedzot savu izvērtējumu 
par paveikto un plānoto globālās izglītības jomas attīstībā, LAPAS apliecina 
savu vadošo lomu globālās izglītības jomas koordinēšanā Latvijā. 

Kāda ir globālās izglītības nākotne Eiropā? Kādēļ globālā izglītība ir svarīga izglītībā, iekšpolitikā un 
ārpolitikā? Par to 250 dalībnieki no visas pasaules 14.06.2021. diskutēja GENE augsta līmeņa politiskā 
pasākumā Māstrihtas+20 sagatavošanās procesa uzsākšanai virzībai uz jaunu Eiropas deklarāciju 
par globālo izglītību līdz 2050. gadam. Latviju nozīmīgajā pasākumā pārstāvēja LAPAS padomes 
priekšsēdētājas vietniece Inga Belousa. 
Foto: LAPAS arhīvs

Līdz šim nozīmīgākās aktivitātes, kas spēcina saskaņotu rīcību sabiedrī-
bas informēšanas un globālās izglītības pasākumiem ir Eiropas Komisijas 
Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas programmas (Development 
Education and Awareness Raising, turpmāk – DEAR) projektu ieviešana, EP 
Ziemeļu-Dienvidu centra koordinēto globālās izglītības aktivitāšu, tai skaitā 
ikgadējās Globālās izglītības nedēļas pasākumu īstenošana, Globālās izglītī-
bas tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas 
aktivitāšu īstenošana, kā arī globālās izglītības iekļaušana formālajā, nefor-
mālajā un skolotāju izglītībā. 

Latvijā ik gadu tiek īstenoti dažādi globālās izglītības projekti, pasākumi un 
kampaņas. Latvijas nevalstiskās jomas pieredze globālajā izglītībā ir atzinīgi 
novērtēta arī starptautiski. Taču ilgus gadus globālajai izglītībai nav nodro-
šināta stratēģiska attīstība, jo pārvaldes institūcijas nesaskata būtisku piede-
rību šai jomai. Šis Vadlīniju dokuments tika veidots, lai tā izstrādes procesā 
stiprinātu dažādu ieinteresēto pušu piederības izjūtu globālajai izglītībai, 
izvērtētu pieredzi un saskatītu sadarbības prioritātes. Vadlīnijas tika izstrā-
dātas atvērtā un iekļaujošā procesā, iesaistot formālās, neformālās un ikdie-
nas izglītības pārstāvjus, izglītības jomas pētniekus, ekspertus un politikas 
veidotājus no valsts un nevalstiskā sektora. 2020. un 2021. gada laikā tika 
organizētas vairākas starpnozaru un PSO sanāksmes Vadlīniju izstrādei, kā 
arī uzturēta saziņa ar Eiropas un globālā līmeņa tīkliem.

Vadlīnijas ir izstrādātas laikā, kad pasauli, tai skaitā arī Latviju, ir skārusi 
globāla Covid-19 pandēmija, kas ir radījusi būtiskus izaicinājumus ne tikai 
sociālajai un ekonomiskajai stabilitātei, bet arī ekoloģiskajai situācijai, kā arī 
sācies Krievijas agresīvais uzbrukums Ukrainai. Covid-19 pandēmija un re-
ģionālie drošības izaicinājumi uzskatāmi demonstrē valstu, cilvēku grupu un 
indivīdu, kā arī notikumu un parādību savstarpējo saikni, tādējādi apliecinot 
globālās izglītības nozīmi un potenciālu globālo izaicinājumu pārvarēšanā. 

Izstrādātās Vadlīnijas ir praktisks globālās izglītības jomas dokuments, 
kas palīdz izprast un praktizēt globālo izglītību formālās un neformālās iz-
glītības kontekstā un sabiedrības izpratnes veicināšanā, un veidot globālās 
izglītības jomas tālāku attīstību, to integrējot dažādu sektoru organizētajos 
pasākumos, interešu aizstāvībā un citās aktivitātēs Latvijā.

http://lapas.lv/
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2021/


13

2.1. Globālās izglītības jomas  
attīstība Latvijā

Lai arī globālās izglītības praktiskā pieredze ir cieši saistīta ar formālo iz-
glītību, izšķirošā loma globālās izglītības jomas attīstībā Latvijā un Latvijas 
sabiedrības informēšanā par globāliem problēmjautājumiem ir nevalstiska-
jam sektoram – PSO, kas darbojas attīstības sadarbības, globālās attīstības, 
ilgtspējīgas attīstības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā. 

Šo organizāciju portretu veido biedra statuss LAPAS un līdzdalība LAPAS 
koordinētajā globālās izglītības darba grupā. PSO, kas ir arī LAPAS biedri, 
globālās izglītības jomā darbojas dažādos veidos: 

 ´ mācību semināru un nodarbību organizēšana bērnu, jauniešu, peda-
gogu, žurnālistu, pašvaldību vadītāju, mājsaimniecību un citu gru-
pu pārstāvju izpratnes veicināšanai par globālo problēmjautājumu 
saikni ar ikdienas lēmumiem un globālās pilsoniskās kompetences  
pilnveidei;

 ´ kampaņu un citu sabiedrisku pasākumu organizēšana sabiedrības 
izpratnes veidošanai par globāliem un attīstības sadarbības 
jautājumiem;

 ´ globālās izglītības mācību materiālu izstrāde;
 ´ sadarbība ar citām globālajā izglītībā ieinteresētajām pusēm kopīgu 

aktivitāšu īstenošanā;
 ´ interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar globālās izglī-

tības rīcībpolitiku un praksi;
 ´ Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecība ar globālo izglītību 

saistītos starptautiskos tīklojumos. 

Lai arī  LAPAS koordinē globālās izglītības jomu Latvijā kopš biedrības 
dibināšanas 2004. gadā, par globālās izglītības jomas tiesisko sākumu 
Latvijā var uzskatīt 2007. gadu, kad tika izstrādāts dokuments  “Attīstības 
izglītības pamatnostādnes 2008.–2015. gadam”1. Pamatnostādņu mērķis bija 

1 LAPAS. (2007). Attīstības izglītības pamatnostādnes 2008. – 2015. gadam.   https://lapas.lv/
works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/assets/AI_pamatn_2008-2015_FINAL_latv.pdf

2. 
Globālās izglītības 
konteksts

https://lapas.lv/works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/
https://lapas.lv/works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/
https://lapas.lv/works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/assets/AI_pamatn_2008-2015_FINAL_latv.pdf
https://lapas.lv/works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/assets/AI_pamatn_2008-2015_FINAL_latv.pdf
https://lapas.lv/wp-content/uploads/2010/04/AI_pamatn_FINAL_latv.pdf
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Šajā pētījumā tika uzsvērts, ka, lai gan mācību programmās globālās izglītī-
bas temati ir ieintegrēti, skolotājiem pietrūkst mācību metodikas un mācību 
līdzekļu, lai tos veiksmīgāk aktualizētu mācību procesā. Vispārizglītojošās 
izglītības programmās visplašāk izmantotā pieeja bija izpratnes veicināša-
na, mazāk uzmanības tika pievērsts attieksmes veidošanai un gandrīz nebija 
iesaistīšanās un līdzdalības. Pēc dažiem gadiem – 2013. gadā IAC veica pa-
dziļinātāku pētījumu, kurā tika izskatīta globālās dimensijas klātbūtne so-
ciālo zinātņu priekšmetos, kā arī globālās izglītības ieviešanas izaicinājumi 
un iespējas3. Šie IAC pētījumi tika izstrādāti starptautisku projektu ietvaros.

Tāpat nozīmīga iniciatīva ir divu dokumentu izstrāde 2013. gadā – “Stratēģija 
NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un attīstības izglītības 
jomās”4 un “Ceļvedis NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un 
attīstības izglītības jomās”5. Šie materiāli tika izstrādāti, lai stiprinātu globā-
lās izglītības un attīstības sadarbības nevalstisko organizāciju (turpmāk – 
NVO) līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, 
ES politikas instrumentu ieviešanā un līdzfinansētos starptautiskos projek-
tos. Lai arī nav informācijas par to, vai šie materiāli tika plaši izmantoti, turp-
mākie septiņi gadi Latvijā globālās izglītības jomā ir īpaši ar vērā ņemamu 
starptautisku projektu īstenošanu. 

Nozīmīgu ieguldījumu globālās izglītības pieredzes pilnveidošanā ir devu-
si DEAR projektu īstenošana. Kā nozīmīgākie ir IAC koordinētie projekti 
 “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (2009–2011) un  “Globālā dimensija 
sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (2013–2015), biedrības  “Izglītības ini-
ciatīvu centrs” (turpmāk – IIC) projekts  “Globālā pilsoniskā izglītība – tilts uz 

3 IAC. (2013). Ziņojums par attīstības/globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos.   http://www.globalaizglitiba.lv/assets/GlobalaIzglitiba/materiali/Global-Dimen-
sion-A4-gramataLV2.pdf 

4 IAC. (2013). Stratēģija NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un attīstības izglītī-
bas jomās.   http://arhive.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/STRATEGIJAmaketsjauns.pdf 

5 IAC. (2013). Ceļvedis NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un attīstības izglītības 
jomās.   http://arhive.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/CELVEDIS09.09.2013..pdf 

nodrošināt, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu nepieciešamais zināšanu, prasmju 
un attieksmju kopums, ar ko varētu 

(1) apzināties savas rīcības ietekmi uz attīstību pasaulē un vietējā kopie-
nā, un aktīvi rīkoties, lai veicinātu attīstību, 

(2) nodrošināt, lai Latvijas pilsoņi kā lēmumu pieņēmēji starptautiskajās 
un nacionālajās struktūrās pieņemtu attīstību veicinošus politiskus  
lēmumus. 

Šo pamatnostādņu uzdevums ir veidot saskaņotību starp globālās izglī-
tības iniciatīvām formālās un neformālās izglītības sektorā. Lai tas izdo-
tos, 2009. gadā LAPAS ar EP Ziemeļu-Dienvidu centra atbalstu organizēja 
pirmo valsts mēroga  globālās izglītības konferenci dažādām ieinteresē-
tajām pusēm. Lai arī šī konference deva iespēju izvērtēt valsts prioritātes, 
sasniegumus un izaicinājumus globālās izglītības jomā un viesa cerību, ka 
globālās izglītības joma Latvijā tiks ieintegrēta rīcībpolitikā, attiecīgās mi-
nistrijas LAPAS izstrādāto dokumentu “Attīstības izglītības pamatnostādnes 
2008.–2015. gadam” oficiāli nepieņēma. Neskatoties uz to, šis dokuments ir 
konceptuāli atbalstījis pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību globālās 
izglītības jomā.

Nozīmīga iniciatīva globālās izglītības jomas attīstībā ir biedrības  “Izglītī-
bas attīstības centrs” (turpmāk – IAC) 2008. gadā veiktais pētījums par glo-
bālās attīstības jautājumiem izglītības standartos un mācību programmās2. 

2 LAPAS. (2008). Attīstības izglītības jautājumi Latvijas pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības mācību priekšmetu saturā.   https://lapas.lv/resources/petijumi-viedokli-zinojumi/pe-
tijumi/petijums-attistibas-izglitiba-vispareja-izglitiba-2008/LAPAS_petijums_AI_izglitibas_siste-
ma_2008.pdf

Organizāciju sadarbībā gadu laikā dažādām mērķa grupām piedāvāts plašs globālās izglītības aktivitāšu tēmu un 
formu klāsts. Attēlā redzams mirklis no LAPAS teltī notiekošās patvēruma meklētāju “Dzīvās bibliotēkas” sarunu 
festivālā LAMPA 2016, kas tika organizēta sadarbībā ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”. “Dzīvā bibliotēka” 
aktualizēja migrācijas tēmas izpratni, dodot iespēju satikt, klausīties un aprunāties ar bēgļiem no Irākas, Eritrejas, 
Sīrijas un citām valstīm. Foto: LAPAS arhīvs

Mācību simulācija

Rīga, 2020

KEČUPA SALDSKĀBAIS STĀSTS: 
GATAVOTS LATVIJĀ VAI ĶĪNĀ?

Bagāts materiālu klāsts: tālākizglītotāju rokasgrāmata, simulācijas 
spēle, interaktīvi testi, info grafikas un video animācijas par pārtikas 
atkritumu mazināšanas tēmu ir izveidots DEAR projekta “Ar cieņu 
par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai nefor-
mālā izglītībā” ietvaros. Uzzini vairāk  šeit.

http://www.skolaskasateliti.lv/lv/sakumlapa/
https://www.iac.edu.lv/projekti/istenotie-projekti/globala-izglitiba/
https://www.iac.edu.lv/projekti/istenotie-projekti/globala-izglitiba/
https://iic.lv/
https://iic.lv/
http://iic.lv/projekti/globalas-pilsoniskas-izglitibas-stimulesana-tilts-uz-ilgtspejigu-attistibu/
http://www.globalaizglitiba.lv/assets/GlobalaIzglitiba/materiali/Global-Dimension-A4-gramataLV2.pdf
http://www.globalaizglitiba.lv/assets/GlobalaIzglitiba/materiali/Global-Dimension-A4-gramataLV2.pdf
http://arhive.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/STRATEGIJAmaketsjauns.pdf
http://arhive.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/STRATEGIJAmaketsjauns.pdf
http://arhive.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/CELVEDIS09.09.2013..pdf
http://arhive.iac.edu.lv/assets/Uploads/Materiali/CELVEDIS09.09.2013..pdf
https://lapas.lv/works/projekti/gi-konference-2009/
https://www.iac.edu.lv/
https://www.iac.edu.lv/
https://lapas.lv/wp-content/uploads/2010/04/ai_Lv_izglitibas_sistema.pdf
https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/
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ilgtspējīgu attīstību” (2017–2021), biedrības  “Zaļā brīvība” projekts “Ar cieņu 
par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” 
(2017–2019). 

Globālās izglītības projektus sadarbībā ar citu ES dalībvalstu partneriem, ir 
īstenojušas arī vairākas pašvaldības: Gulbenes novada pašvaldība  “Globā-
lās izglītības sabiedrības veidošana” (2013–2016), Rēzeknes novada pašvaldība 
–  “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumsko-
lā” (2016–2018). Šajos projektos izstrādātie mācību materiāli ir praktisks at-
balsts formālās un neformālās izglītības pedagogiem, pilsoniskās sabiedrī-
bas ekspertiem un citiem aktīvistiem sabiedrības izpratnes veicināšanā par 
globālo problēmjautājumu saikni ar ikdienas lēmumiem un globālās kom-
petences attīstības veicināšanā. 

Lai veiksmīgāk komunicētu savu īpašo pedagoģisko pieredzi par to, kā sa-
saistīt globālā un vietējā konteksta aktualitātes, kā arī lai globālos problēm-
jautājumus sasaistītu ar ikdienas lēmumiem, LAPAS izstrādāja  glokalizā-
cijas metodoloģiju6 , ko atzinīgi ir novērtējuši arī starptautiskie sadarbības 
partneri.

6 Belousa, I., & Pastore, A. (2015). Glokalizācijas metodoloģija glokalizācijas izpratnes 
bagātināšanai un glokālās pieredzes pilnveidei. Rīga: LAPAS.  
 https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/60_glokalizacijas_metodologija/assets/
LV/GLokalizacijasMetodologija_2015.pdf

LAPAS vadībā darbojas arī globālās izglītības darba grupa, kas, iekļaujot tajā 
globālās izglītības ieinteresētās puses no valsts institūcijām un organizāci-
jām, veidojas par globālās izglītības sadarbības partnerību, kas laika posmā 
no 2014. gada kopīgi organizē dažādas iniciatīvas. Ilglaicīgākā no tām ir Glo-
bālās izglītības nedēļa, ko LAPAS sadarbībā ar UNESCO LNK un augstsko-
lām, kas īsteno skolotāju izglītības programmas, organizējusi jau astoņus 
gadus pēc kārtas, katru gadu izvēloties atbilstošu tematiku:

Latvijā ne mazums biedrību ir papildinājušas materiālu 
klāstu, kas palīdz runāt par globālo izglītību, IAM. 
Piemēram, vērtīgs dažādu avotu apkopojums, kā 
runāt par IAM ir biedrības “homo ecos:” projekta “Esi 
pirmais, kur citi būs rīt!” izstrādātais informatīvais un 
metodiskais materiāls. Uzzini vairāk  šeit.

“Glokalizācijas metodoloģija virza uz pārmaiņu 
veicināšanu izpratnes, pieredzes un attieksmju 
jomā, izzinot pasauli un sevi kā pasaules daļu un 
tajā līdzdarbojoties.”  
 LAPAS glokalizācijas metodoloģija.

Pārtikas drošība vietējā un globālā mērogā 

Nodrošini līdzvērtību ikdienā 

Ko sēsi, to pļausi! 

Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem 

Pasaule mainās, kā ir ar mums? 

Atsaucies pēdējam klimata aicinājumam

Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā! 

TEPAT ĀRĀ: Globālā kompetencē balstīta rīcība 

Globālās izglītības nedēļas ir kļuvušas par tradicionālu un gaidītu pasākumu, 
kurā iesaistās jauniešu centri, izglītības iestādes, tai skaitā, bērnudārzi, kul-
tūras nami, muzeji, bibliotēkas, lokālās NVO, augstskolas un citi interesenti. 
Katru gadu caur aktuālu tēmu loku, piemēram, pārtikas drošību, migrāciju, 
modi, godīgiem nodokļiem, dažādas sabiedrības grupas iesaistās diskusijās, 
praktiskās darbnīcās, apmeklē filmu skatīšanos un publiskos pasākumus. 
Aktivitātes notiek parasti vismaz 30 vietās Latvijā, tieši sasniedzot vismaz 
1000 dalībniekus. Atkarībā no tēmas popularitātes, ir notikuši pat 80 pasā-
kumi vienas kampaņas ietvaros visā Latvijā. Aptuvenā aplēse liecina, ka šo 

Ilgtspējīgas  
attīstības mērķi:  

es, kopiena, valsts 
un pasaule

Informatīvs un metodIsks materIāls

 

GLOKALIZĀCIJAS 
METODOLOĢIJA 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

http://iic.lv/projekti/globalas-pilsoniskas-izglitibas-stimulesana-tilts-uz-ilgtspejigu-attistibu/
http://www.zalabriviba.lv
http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/
http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/
https://www.globalschools.education/layout/set/print/Project/Languages/Latvian/Projekts-Globalas-skolas-EYD-2015-tilts-uz-cerigu-nakotni-pirmsskola-un-sakumskola-nosledzies
https://www.globalschools.education/layout/set/print/Project/Languages/Latvian/Projekts-Globalas-skolas-EYD-2015-tilts-uz-cerigu-nakotni-pirmsskola-un-sakumskola-nosledzies
https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/60_glokalizacijas_metodologija/assets/LV/GLokalizacijasMetodologija_2015.pdf
https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/60_glokalizacijas_metodologija/assets/LV/GLokalizacijasMetodologija_2015.pdf
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Gloka_06052015_LV.pdf
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Gloka_06052015_LV.pdf
https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/20_metodika_nodarbibam_par_ilgtspejigas_attistibas_merkiem/Metodiskais-materiāls_IAM.pdf
https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/60_glokalizacijas_metodologija/assets/LV/GLokalizacijasMetodologija_2015.pdf
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2014/
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2015/
https://lapas.lv/works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2017/
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2018/
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2020/
https://lapas.lv/works/projekti/gin-2021


18 19

gadu laikā klātienē iesaistījušies apmēram 5500 cilvēki, savukārt ar saistīta-
jām sociālajām kampaņām katru gadu sasniegti vismaz 100 000 iedzīvotāju. 
Lokālajiem pasākumiem ir ļoti liela nozīme vietējās izpratnes veicināšanā, 
sasniedzot visdažādākās mērķa grupas, piemēram, bērnus un jauniešus, so-
ciāli mazāk aktīvus cilvēkus, zemniekus un mazos uzņēmējus. Metodikas un 
atbalsta materiāli kalpo arī tālākam darbam jaunatnes darbiniekiem, peda-
gogiem un pilsoniskajiem aktīvistiem.

Sadarbībā ar UNESCO LNK tiek īstenota arī globālā akcija “Pasaules lielākā 
mācību stunda”7, kur ik gadu iesaistās apmēram 50 izglītības iestādes, 
sadarbībā ar ĀM –  globālā akcija “Pasaule kļūst labāka”, sadarbībā ar IZM 
LAPAS piedalās Globālās izglītības tīkla Eiropā (turpmāk – GENE) Globālās 
izglītības palielināšanas un inovāciju programmas plānošanā un projektu 
īstenošanā.

Latvijas globālās izglītības situāciju arvien vairāk raksturo salīdzinājumā 
ar citām ES valstīm, uzsverot, ka globālās izglītības pieredze Latvijā ir ba-
gāta un daudzveidīga. Šo pieredzi raksturo valsts un starptautiska līmeņa 
aktivitātes, uz pētniecību balstītas aktivitātes un sabiedrības izglītošanas 
pasākumi kā konferences, izstādes, kampaņas. Daži piemēri, kas bagātina 
piedāvājuma klāstu ir kampaņa izpratnes veidošanai par apģērba ražoša-
nas industriju  “Mode un vide - kā tas skar mani?”, instalācija vidē  “Līdz 
kaklam”, kas aicina pārdomāt pieaugošo atkritumu daudzumu dabā, kam-
paņa  “Mērķē attīstībā!” par IAM mērķu ieviešanu ikviena ikdienā, kopienā,  
organizācijā u.c.

7  Materiāli ir pieejami te:   www.skolas.unesco.lv

Daugavpils universitātes studenti sapulcējušies uz diskusiju par ilgtspējīgu un godīgu attīstību Globālās izglītības 
nedēļas “Ko sēsi, to pļausi” (2016) laikā. Jaunieši kopā ar žurnālistu Sandiju Semjonovu un Zuargusu skatās un 
diskutē par  video performanci “Neveiklā sabiedrība (pagaidām)”, kas piedāvā domāt rosinošu skatījumu 
par vienu no svarīgām ilgtspējīgas attīstības tēmām – godīga starptautisko nodokļu politika. Foto: LAPAS arhīvs

Ik rudeni no 2015. – 2019. gadam LAPAS izdeva avīzi “Pasaules labākās ziņas”, stāstot par dažādām globālās 
izglītības aktualitātēm, katru gadu izvēloties kādu centrālo tēmu – attīstības sadarbība, ātrā mode, humānā pa-
līdzība, godīgi nodokļi, migrācija. Rudens tematisko akciju un globālās izglītības nedēļas laikā avīze tika izplatī-
ta bibliotēkās, vietājās pašvaldībās un reģionālo partneru rīkotos tematiskos pasākumos izglītības iestādēs visā  
Latvijā. Foto: LAPAS arhīvs

Lai aktualizētu un runātu par jaunām, sabiedrībā mazāk zināmām un saprotamām tēmām, izmantotas daudzveidī-
gas metodes un arī tēli. Attēlā redzamie improvizācijas teātra aktieri LAPAS kampaņas  “Ko sēsi, to pļausi” laikā 
Rīgas ielās nes ziņu par godīgu nodokļu jautājumiem - iespējams, ka nekad dzīvē neredzēsim kādu no 8 pasaules 
bagātniekiem, kam pieder tikpat daudz, cik 3,5 miljardiem pasaules cilvēku, varbūt viņi izskatās šādi. 
Foto: LAPAS arhīvs

Globālās izglītības semināri un kursi kompensē un papildina to saturu, kas 
trūkst formālajā – pirmsskolas, skolas un skolotāju izglītībā. Starptautiska-
jos salīdzinošajos pētījumos8 ir uzsvērts, ka globālās izglītības partnerība, ko 
koordinē LAPAS, nodrošina stratēģisku pieeju globālajai izglītības politikai. 

8 Tarozzi, M., & Inguaggiato, C. (Eds.). (2018). Teachers’ Education in GCE: Emerging Issues 
from a Comparative Perspective. Research deliverable published within the European project 
“Global Schools”, Trento, Italy: Provincia Autonoma di Trento.   
 http://www.globalschools.education/Activities/Research/Research-report-2

https://lapas.lv/resources/avizes-un-faktu-lapas/avizes/
https://www.zalabriviba.lv/zb-projekti/mode-un-vide-ka-tas-skar-mani/
https://lv-pdf.panda.org/?232090/Aicina-iesaistities-vides-akcija-Lidz-kaklam
https://lv-pdf.panda.org/?232090/Aicina-iesaistities-vides-akcija-Lidz-kaklam
https://lapas.lv/resources/campaigns-and-promotions/merke-attistiba/
http://www.skolas.unesco.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=Dhv-c4St8Ro
https://lapas.lv/resources/campaigns-and-promotions/ko-sesi-to-plausi/
http://www.globalschools.education/Activities/Research/Research-report-2
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2018. gada vasarā Cēsīs, Raunas ielā 
9, LAPAS un ielu mākslinieks Dainis 
Rudens radīja sienas gleznojumu 
“Vārda spēks”. Tā paša gada rudenī 
Cēsu Pilsētas vidusskolas brīvprātīgie 
pie simboliskās sienas aicina iedzī-
votājus iesaistīties  akcijā “Pasaule 
kļūst labāka”, ko Latvijā koordinē 
LAPAS. Foto: LAPAS arhīvs

Latvijas Dabas fonda DEAR projekts “Game On: 
Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” uzrunāja 
Latvijas iedzīvotājus un īpaši jauniešus izglītot 
vienaudžus par klimatam draudzīgu rīcību un aicināja 
jauniešus piedalīties pārgājienos, galda spēļu un cita  
veida aktivitātēs, kā arī kampaņas “Sveiciens no klimata 
pārmaiņām!” ietvaros ar provokatīviem, virāliem video 
izaicināja skatītājus pievērsties klimata tēmai. 
Uzzini vairāk  šeit. Foto: LDF arhīvs

2.2. Globālajā izglītībā iesaistītās puses

Globālās izglītības iniciatīvu īstenošana ir veiksmīgāka, ja notiek sadarbībā 
starp dažādām iesaistītajām pusēm, kas ir veidota pēc kvadriloga9 principa 
un veicina dialogu un strukturētu sadarbību starp vismaz četru ieinteresēto 
pušu pārstāvjiem: ministrijām, pašvaldībām, valsts un pilsoniskās sabied-
rības organizācijām. Šī ir EP pieeja ar mērķi stiprināt politikas attīstību un 
globālās izglītības īstenošanu. 

LAPAS, kas kopš tās dibināšanas 2004. gadā pulcē aptuveni 30 dalīborgani-
zācijas, ir uzņēmusies vadošo lomu globālās izglītības jomas koordinēšanā 
Latvijā.

Globālās izglītības ieinteresētās puses 
pārstāv valsts, nevalstisko un privāto sek-
toru. Tās ir valsts iestādes, nevalstiskās 
jeb pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
rīcības vai domubiedru grupas un eksper-
ti vai interesenti, kas īsteno ar globālo iz-
glītību saistītas aktivitātes un ievieš ANO 
IAM. Globālās izglītības jomas tematiskās 
prioritātes ir visi 17 IAM, taču kā priori-
tārs globālās izglītības īstenošanā ir IAM 4 
“Kvalitatīva izglītība”. 

Globālās izglītības jomu Latvijā atbalsta vairākas starptautiskas organizā-
cijas un programmas, kurās LAPAS pārstāv globālās izglītības jomu Latvijā. 
Svarīgākās no tām ir: 

 ´ Eiropas Komisijas EuropeAid DEAR programma , kas kopā ar 
sadarbības partneriem dod iespēju iesaistīties globālās izglītības pro-
jektu īstenošanā dažādam mērķgrupām, tai skaitā skolotājiem, žur-
nālistiem, pašvaldībām, mājsaimniecībām, un līdzdarboties starptau-
tiskās komisijās un darba grupās10; 

 ´ Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra globālās izglītības 
tīklojums , kas koordinē vairākas globālās izglītības iniciatīvas, tai 
skaitā ikgadējās Globālās izglītības nedēļu un Baltijas reģiona globālās 
izglītības semināru organizēšanu11;

9 Kvadriloga princips ir Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra (North-South Centre) 
izvirzītais globālās izglītības nacionālo partnerību kritērijs, kas ir būtisks EP globālās izglītī-
bas atbalsta programmas iLEGEND II 2019 – 2022 “Intercultural Learning Exchange through 
Global Education, Networking and Dialogue” īstenošanā. 

10 Vairāk par Eiropas Komisijas DEAR programmu, pieejamiem resursiem šeit:  
 https://europa.eu/capacity4dev/dear 

11 Vairāk par Ziemeļu Dienvidu Centra darbu, resursiem  un iespējām sadarboties šeit:  
 https://www.coe.int/en/web/north-south-centre

https://klimatasveicieni.lv
https://europa.eu/capacity4dev/dear
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre
https://europa.eu/capacity4dev/dear
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 ´ GENE , kas sadarbībā ar IZM īsteno Globālās izglītības palielināša-
nas un inovāciju programmu ar mērķi veicināt pilsonisko atbildību, 
izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnī-
gas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā Latvijā. Šī prog-
ramma atbalsta globālās izglītības mācību materiālu izstrādi un pa-
sākumu īstenošanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.

 ´ Eiropas Palīdzības un attīstības NVO CONCORD  globālās izglītī-
bas darba grupā Hub412;

 ´ Starptautiskais globālās izglītības akadēmiskais tīklojums  
(angļu val. – Academic Network on Global Education & Learning)  
(turpmāk – ANGEL);

 ´ Starptautiskais globālās izglītības tīklojums “Bridge 47” ;

 ´ pilsoniskās sabiedrības organizāciju un aktīvistu globālā alianse  
CIVICUS ;

 ´ Nacionālo pilsoniskās sabiedrības platformu un apvienību tīkls   
(angļu val. – Affinity Group of National Associations) (turpmāk – AGNA). 

12 Vairāk par CONCORD darbu globālās pilsoniskās izglītības jomā un resursiem šeit:  
 https://concordeurope.org/cross-cutting-priorities/global-citizenship-education/  

Arī valsts mērogā globālās izglītības joma nav tikai vienas organizācijas vai 
vienas ieinteresētās puses prioritāte. Globālās izglītības joma saistās ar vai-
rāku ieinteresēto pušu darbību: 

 ´ ĀM, kur globālā izglītība iekļauta attīstības sadarbības jomā;

 ´ IZM un īpaši VISC īstenotais projekts Skola2030; 

 ´ UNESCO LNK. 

Šo visu globālās izglītības ieinteresēto pušu izpratne par globālo izglītību 
balstās IAM un ir savstarpēji papildinoša. Tas vēl jo vairāk apliecina, ka glo-
bālās izglītības partnerībai Latvijā ir kopīgs konceptuāls pamats, ko apstip-
rina arī šīs Vadlīnijas.

Paaugstinoties interesei par ilgtspējīgu attīstību un IAM, pieaug arī citu pušu 
interese par globālās izglītības tēmu loku un metodiku, piemēram, biedrība 
 “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” īsteno iniciatīvu “At-
bildīga biznesa vēstneši” kā mācību ciklu privātā sektora pārstāvjiem, bied-
rība  “Zaļā brīvība” organizē izglītojošus seminārus uzņēmumiem, kurus 
interesē godīgās tirdzniecības tēma, augstskolas un valsts kapitālsabiedrības 
savās stratēģijās un darbībā integrē IAM pieeju, pašvaldības – savos stratē-
ģiskās attīstības plānos. Ar katru gadu globālā konteksta lokalizācija kļūst 
nozīmīgāka arvien plašākam interesentu lokam.

Sadarbībā ir spēks un izaugsme. Baltijas reģionālā semināra “Ārpus kastes: Globālā izglītība holistiskās ikdienas 
realitātēs” (2014) mērķis bija iedrošināt globālās izglītības pilsoniskās sabiedrības organizāciju ekspertus “iz-
kāpt” ārpus ierastās domāšanas, rosinot iedvesmu inovatīvām un drosmīgām idejām. Paneļdiskusijas dalībnieki 
no LAPAS partnerorganizācijām citviet Eiropā puķu kastē, līdzās norādei ar savas organizācijas nosaukumu, stādī-
ja sēklas nākotnes attīstībai globālā izglītībā. Foto: LAPAS arhīvs

SADARBĪBA MĒRĶU 
ĪSTENOŠANAI

atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
LAPAS_LV

Pieredzes pārnešanas projekts ir stāsts par demokrātijas 
kopšanu un vairošanu gan mājās, gan kaimiņos. Nodibinā-
juma "Sabiedrības Līdzdalības Fonds", ko plašāk pazīstam 
kā Manabalss.lv, vadītājs IMANTS BREIDAKS ir pārliecināts, 
ka šī ir Latvijas pēdējā neatkarība. Tieši tāpēc mums ir jāda-
ra viss, lai padarītu Latviju par savu sapņu zemi. Manabalss.
lv pieredze rāda, ka mirklī, kad organizācija ir stabila un ar 
stabilām vērtībām, tai ir jāaug savā attīstībā un jābūt gatavai 
dot un darīt vairāk.

ManaBalss.lv ir sabiedrības līdzdalības platforma, kas 
sniedz tās lietotājiem iespēju mainīt savu valsti – Latviju. Ie-
rosināt jaunas idejas jauniem likumiem, nogādājot tos līdz 
lēmumpieņēmējiem Saeimā. 

SADARBĪBA MĒRĶU 
ĪSTENOŠANAI

Imants  
Breidaks, 
Mana Balss

Pieredzes pārnešanas procesā 
parādījās būtiski izaicinājumi, kā, 
piemēram, citāda politiskā un me-
diju vide, kas liedza piekļuvi mediju 
videi finansējuma trūkuma ietvaros. 
Patiess izaicinājums ir arī metodikas 
un prakses pielāgošana valstij, kas ir 
20 reizes lielāka, uzsver ManaBalss.lv 
vadītājs Imants Breidaks.

“Es vēlētos, lai arī citas 
organizācijas apzinās, ka 
demokrātija ir vērtība, kas 
ir jāaizstāv arī ar reāliem 
soļiem. Vārda brīvība šobrīd 
tiek veiksmīgi izmantota, lai 
dekonstruētu demokrātiju.” 
- IMANTS BREIDAKS

“Nedarīšana nepalīdz 
nevienam!” 
- IMANTS BREIDAKS

https://manabalss.lv

Tā ir sekmīgākā šāda veida plat-
forma pasaulē. Digitālās demokrātijas 
jomā Latvija ir sasniegusi ļoti labu re-
zultātu, esot veiksmīgs piemērs citām 
valstīm. 

Kolektīvā sadarbība veido spiedie-
nu uz politikas veidotājiem, kas ir ļoti 
būtiski jaunajās demokrātijās. Mana-
balss.lv vadītājs uzsver, ka tas ir veids, 
kā padarīt Latviju labāku, stabilāku un 
sekmīgāku.

Ar Ārlietu ministrijas atbalstu 
tika īstenots pieredzes pārnešanas 
projekts – atbalsts demokrātiskas un 
pilsoniskas sabiedrības attīstībai Uk-
rainā – Miy golos. Tas ir pieredzes 
pārnešanas projekts, ko īstenoja Ma-
nabalss.lv. Platforma Miy golos ir ofi-
ciāli palaista un nodrošina digitālās 
demokrātijas attīstīšanu Ukrainā. 

Ar piesaistīto ministrijas finansē-
jumu attīstības sadarbībai tika nodro-
šināta projekta pirmā fāze – komandas 
un platformas izveide, taču pietrūka 
finansējuma informācijas kampaņai, 
lai nodrošinātu platformas nokļūšanu 
pie Ukrainas iedzīvotājiem. 
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Zinta Miezaine 
“Risinājumu Darbnīca” 

valdes locekle

http://risinajumudarbnica.blogspot.com/

Risinājumu Darbnīcas ideja radās 2009. gadā, kad Zintai un 
viņas 3 kolēģēm, kas kopā strādāja pie projektiem par sabiedrī-
bas iesaisti, bija daudz brīva laika. Kopīgā pieredze bija saistīta 
gan ar valsts pārvaldi, gan nevalstisko sektoru, komandas ko-
pējās zināšanas kalpo kā tilts, kas savieno šos divus sektorus. 
Zinta norāda, ka komanda ir ļoti dažāda – viņa ir analītiķe, Aus-
ma ir tendēta uz darbu ar cilvēkiem un domāšanas veicināšanu, 
Andra fokusējas uz projektu vadību, bet Aija – uz likumdošanu 
un priekšlikumu izstrādi likumdevējiem. Risinājumu Darbnī-
cas galvenais mērķis un kompetence ir kopīgu risinājumu mek-
lēšana un īstenošana.

Zinta iepriekš strādāja Moldovā, fokusējoties uz komunikā-
ciju starp pārvaldi un cilvēkiem. Pēc organizācijas dibināšanas, 
komanda nolēma interesēties par to, kādi vēl projekti pieejami 
Moldovā un kā tiem pielāgot Latvijā iegūto pieredzi no dialogu 
un darba grupu veidošanas – tika secināts, ka bijušajās padom-
ju valstīs sastopamas līdzīgas problēmas. 

Risinājumu Darbnīca darbības Moldovā uzsāka ar studen-
tu projektu  – studenti no Latvijas un Moldovas mācījās un 
pieredzēja, kādas izmaiņas universitātes darbībā spēj ieviest 
studentu pārvalde. Pašlaik biedrībai ir aktīvs projekts ar Mol-
dovas lauksaimniekiem un organizāciju, kas cenšas attiecīgās 

intereses pārstāvēt Zemkopības Minis-
trijā. Apmaiņas vizītes Latvijā rīkotas 
ar Latvijas Lauku Foruma palīdzību, ar 
mērķi iepazīties ar labākajiem piemē-
riem, sadarbībai starp iedzīvotājiem, 
pašvaldību un uzņēmējiem. Biedrības 
projektos fokuss ir uz “labuma saņē-
mēju” iniciatīvu  – projektā dibināta 
platforma lauksaimniekiem, kurā viens 
no dalībniekiem ir ministrija, kas ir ļoti 
rets gadījums. Svarīgāka atziņa, ko Zin-
ta guvusi projektos Moldovā, Krievijā 
un Armēnijā ir atšķirīgā uztvere par 
vērtībām  – pie mums bieži laiks tiek 
uzskatīts par naudu, tāpēc ir prioritārs, 
kamēr ar sadarbības partneriem cilvē-
ciskais faktors ir nozīmīgāks. 

RD sadarbojas ar dažādām cilvē-
ku grupām, iesaistītā puse ir arī lē-
mējvara, kuras pārziņā ir attiecīgie 
jautājumi – dažreiz tā var būt pašval-
dība, dažreiz ekvivalents Labklājības 
ministrijai. Organizācijas aktivitāšu 
rezultātā izveidojušās sadarbības gan 
starptautiskā mērogā, gan, piemēram 
Moldovā, iesaistot Piedņestras apga-
bala organizācijas. 

Zinta norāda, ka viņa pētījusi dažā-
dus fondus, no kurienes nākusi atskārs-
me, ka problēma neesot finansējuma 
trūkumā, bet gan labu, adekvātu ideju 
piedāvājumā. Ideju pamatā nedrīkst 
būt nepieciešamība sevi nodrošināt ar 
darbu, bet gan patiesa nepieciešamība 
no tiešajiem gala labuma saņēmējiem. 

Zinta atzīst, ka viņas maģistra dip-
lomdarba tēma bijusi: “Ilgtspējīgās 
attīstības iespējamība centrālajā aus-
trum Eiropā”, kura galvenais secinā-
jums ir tas, ka reģionā pastāv pārāk lie-
la vēlme izdzīvot “patēriņa periodu”. 
Ilgtspējību Zinta raksturo, kā sinerģiju, 
kas veidojas, risinot kopīgu “puzli”, un 
tā netiek definēta no likuma varas.

“Kā mēs varam zināt, kas 
strādās citur? Mēs varam 
pastāstīt kas darbojas 
pie mums un kas rada 
nepatikšanas, savukārt viņi 
var iedvesmoties un strādāt 
pie sev pareizā virziena.”

– ZIntA

IIC starptautiska projekta “Bridge 47” ietvaros iniciēja Nacionālas IAM starpnozaru koalīcijas dibināšanas do-
mubiedru grupu, kurā darbojas dažādu nozaru pārstāvji, lai koordinētu sadarbību globālo mērķu īstenošanā un 
uzraudzībā. LAPAS uzņemas nozīmīgu lomu šīs grupas koordinēšanā. Uzzini vairāk  šeit.
Foto: LAPAS arhīvs

Biedrība “Risinājumu darbnīca” praktizē sadar-
bošanos ar dažādām iesaistītajām pusēm – uz-
ņēmējiem, pašvaldībām un lēmējinstitūcijām, 
kas var nest augļus un palīdzēt veiksmīgāk ieviest 
aktivitātes. Uzzini vairāk  šeit. 
Foto: LAPAS arhīvs

https://concordeurope.org/cross-cutting-priorities/global-citizenship-education/
https://angel-network.net/
https://www.bridge47.org/
https://www.civicus.org/
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://concordeurope.org/cross-cutting-priorities/global-citizenship-education/
https://csrlatvia.lv/
https://www.zalabriviba.lv/
https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/17-merkis-stasti/assets/LAPAS-stasti_03-IIC.pdf
https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/17-merkis-stasti/assets/17.merkis_Z.Miezaine_RisinajumuDarbnica.pdf
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Globālās izglītības vadlīnijas ir saskaņotas ar izglītības un attīstības jomā 
vadošo starptautisko organizāciju – ANO, UNESCO, EP, OECD – darbības 
virsmērķiem un misiju, un ir izstrādātas, ievērojot aktuālos starptautiskos 
attīstības un politikas plānošanas dokumentus. 

Globālās izglītības vadlīnijas ir izstrādātas, balstoties uz ANO Vispārējās 
cilvēktiesību deklarācijas13 26. panta otro punktu: 

“Izglītībai jābūt vērstai uz pilnīgu personības attīstību, un tai jāstip-
rina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina 
savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, 
rasu un reliģiskajām grupām un jāveicina Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas darbība miera uzturēšanā.” 

un ANO Dienaskārtībā 2030 aprakstītajiem IAM, īpaši ar IAM 4 “Nodro-
šināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas” un 
šī mērķa 4.7. apakšmērķi: 

“Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas 
un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp 
izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktie-
sībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, 
globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un 
kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā”,

kas izceļ globālās izglītības īpašo lomu sabiedrības informēšanas, izpratnes 
un kompetenču attīstības veicināšanā, kas ir būtiskas visu pārējo IAM 
sasniegšanā. 

13 ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija   https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/
ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija 

3. 
Globālās izglītības 
sasaiste ar globālajiem, 
ES un valsts plānošanas 
dokumentiem

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija
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Globālās izglītības vadlīnijas stiprina to saikne ar OECD izstrādātajām 
starptautiskajām vadlīnijām un standartiem izglītības kā vienas no OECD 
darbības nozarēm attīstībai, kur globālā kompetence ir atzīta kā iekļaujošas 
un ilgtspējīgas pasaules veiksmes kritērijs: 

“Globālā kompetence ir daudzdimensionāla prasme. Globāli kom-
petenti indivīdi prot izvērtēt vietējos, globālos un starpkultūru prob-
lēmjautājumus, izprot un novērtē dažādas perspektīvas un pasaules 
uzskatus, veiksmīgi un cieņpilni mijiedarbojas ar citiem, un rīkojas 
atbildīgi ilgtspējai un sabiedrības labklājībai.”14

To apliecinot, OECD Starptautisko studentu novērtējuma programmā 
(turpmāk – PISA) par 2018. gada prioritāti tika izvirzīta globālā pilso-
nības izglītība un 27 valstīs tika veikts pētījums par 15 gadus vecu skolē-
nu globālo kompetenci. Tās izvērtēšanā Latvijā piedalījās 5985 skolēni no 
308 skolām. Globālā kompetence ir inovatīva izvērtējuma joma šajā PISA 
pētījumā, kas ļauj izprast reģionālas, globālas un starpkultūru problēmas, 
saprast un novērtēt citu cilvēku pasaules uzskatus un perspektīvas, iesais-
tīties atklātā, brīvā un efektīvā dialogā ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām 
un rīkoties, domājot par kopēju labumu un ilgtspējīgu attīstību. 

UNESCO skatījumā globālā pilsoniskuma izglītība ir daļa no t.s. trans-
formatīvās (pārveidojošās) izglītības un skatāma ciešā saistībā ar izglī-
tību ilgtspējīgai attīstībai. Tieši globālā pilsoniskuma izglītību UNESCO 
uzskata par būtisku, lai sasniegtu Dienaskārtību 2030, jo šī izglītības pieeja 
paver ceļu uz mierpilnu un ilgtspējīgu pasauli, aicina pilnveidot zināšanas 
un prasmes, kā arī stiprināt vērtības un attieksmes, kas ļauj ikvienam kļūt 
par aktīvu pilsoni, pieņemt pārdomātus, izvērstus lēmumus un piedalīties 
taisnīgas, mierīgas, iecietīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā. 
UNESCO skatījumā globālā pilsoniskuma izglītības mērķis ir iesaistīt sko-
lēnus aktivitātēs, kas veido miermīlīgu, iecietīgu un iekļaujošu sabiedrību. 
Tā stiprina piederības sajūtu globālai kopienai un kopējām vispārcilvēcis-
kām vērtībām un veicina cieņu pret universālām vērtībām – cilvēktiesībām, 
demokrātiju, nediskrimināciju un dažādību. Globālā pilsoniskuma izglītība 
pievērš uzmanību šādām tēmām: miers un cilvēktiesības, sapratne starp 
dažādām kultūrām, pilsoniskā izglītība, cieņa pret dažādību un iecietība, ie-
kļaujoša sabiedrība. Globālās izglītības vadlīnijas atspoguļo UNESCO satu-
riskās prioritātes. 

Latvijā UNESCO darbību koordinē UNESCO LNK, kas nodrošina Latvijas 
iesaisti globālās kustības “Izglītība visiem” un globālās rīcības programmas 
“Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanā, lai veicinātu kvalitatīvu, iekļaujošu 

14 Preparing our youth for an inclusive and sustainable world. The OECD PISA global 
competence framework.   
 https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf 

un pieejamu izglītību Latvijā. Skolām tiek piedāvāts pievienoties UNESCO 
Asociēto skolu projekta sadarbības tīklam. UNESCO LNK ir izveidojis arī 
 informatīvu video materiālu par savām globālās izglītības iniciatīvām. 

Globālā izglītība ir viena no Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra 
prioritātēm, kas tiek īstenota, lai stiprinātu sadarbību un solidaritāti starp 
Ziemeļiem un Dienvidiem un uzlabotu pasaules iedzīvotāju izglītību un in-
formētību par neatkarību. Šīs Vadlīnijas lielā mērā balstās globālās izglītības 
izpratnē, kas ir aprakstīta EP Ziemeļu-Dienvidu centra izdevumā par globā-
lās izglītības vadlīnijām.15 

Globālās izglītības vadlīnijas ir izstrādātas, arī ievērojot ES attīstības sa-
darbības politikas ietvaru. Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķis 
ir sniegt ieguldījumu ANO Dienaskārtības 2030 īstenošanā, tāpēc globālā 
izglītība ir viena no Latvijas prioritārajām jomām divpusējās un daudzpusē-
jās attīstības sadarbības ietvaros, kas ir saistīta ar IAM 4 “Kvalitatīva izglītī-
ba”. Tāpēc šīs Vadlīnijas ir saskaņā ar Latvijas attīstības sadarbības politikas 
mērķi – sniegt ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā attīstības valstīs, 
jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un 
nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību.

15 Global education guidelines: Concepts and methodologies on global education  
for educators and policy makers (2019)   
 https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte vairākus gadus organizē “Jauno profesionāļu skolu”, kuras ietvaros stu-
denti no Ukrainas apgūst gan teorētiskās zināšanas par valsts pārvaldi, gan iegūst praktisku pieredzi, dodoties mācību 
vizītēs un piedaloties diskusijās ar dažādu jomu profesionāļiem. Uzzini vairāk  šeit. Foto: LAPAS arhīvs

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.unesco.lv/lv/jaunums/tapis-videostasts-par-unesco-lnk-globalas-izglitibas-iniciativam?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101
https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/4-merkis-stasti/assets/LAPAS-stasti_06-LU.pdf
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Globālā izglītība ir iekļauta ĀM “Attīstības sadarbības politikas pamat-
nostādnes 2021.–2027. gadam” dokumentā definētajā 5. rīcības virzienā 
“veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, 
līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai”, kura uzdevumi ir:

1) stiprināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un globālajiem 
mērķiem, un Latvijas lomu globālu izaicinājumu risināšanā, 

2) integrēt ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektus izglītībā 
visās vecuma grupās,

3) nodrošināt aktuālu un lietotājam draudzīgu datu un informācijas pie-
ejamību par Latvijas attīstības sadarbības politiku, aktivitātēm, rezul-
tātiem un īstenotāju. 

Līdz ar to Vadlīnijas papildina Attīstības sadarbības politikas pamatnostād-
nes 2021.–2027. gadam un bagātina vairāk nekā 15 gadus veidotās Latvijas 
attīstības sadarbības politikas īstenošanu, identificējot sabiedrības izpratnes 
veicināšanas prioritātes un uzdevumus formālajā, neformālajā un ikdienas 
izglītībā. 

Globālās izglītības vadlīnijas ir noteiktas, balstoties uz Nacionālajā attīstības 
plānā 2021.–2027. gadam (turpmāk – NAP2027) un Latvijas ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijā līdz 2030. gadam “Latvija 2030” (turpmāk – Latvija 2030) 
iekļauto valsts attīstības redzējumu un prioritātēm. 

Tieša saikne globālās izglītības jomai ir ar NAP2027 iezīmētajām Latvijas 
attīstības nākotnes tendencēm un sasniedzamajiem attīstības mērķiem, un 
īpaši ar prioritātēm “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”, 
“Vienota, droša un atvērta sabiedrība” un tajās iekļautajiem mērķiem un rīcī-
bas virzieniem, kas ir savstarpēji papildinoši un vērsti uz mūsdienīgas, kvali-
tatīvas un iekļaujošas izglītības attīstību.

Latvija 2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai paredz tādus 
prioritāros ilgtermiņa rīcības virzienus kā kvalitatīvas izglītības un bēr-
nu aprūpes pieejamība, izglītības pieejamības nodrošināšana un pārmaiņu 
veikšana izglītības procesa organizācijā, skolu kā sociālo tīklojumu centru 
veidošana, skolotāja profesijas lomas maiņa un izglītības procesa sasaiste 
ar profesionālo un sociālo vidi, plašāku tehnoloģiju izmantošana visos iz-
glītības līmeņos, kā arī izglītošanos visa mūža garumā. Globālās izglītības 
vadlīnijās ir ņemti vērā šajos rīcības virzienos ietvertie uzstādījumi izglītības 
sistēmas attīstībai un izglītības pieejamības, kvalitātes un tehnoloģisko risi-
nājumu nodrošināšanai. 

Globālās izglītības vadlīnijas nav pretrunā ar Izglītības likumu, Vispārējās iz-
glītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolu likumu. Tur-
klāt, Valdīnijas ir balstītas IZM un VISC īstenotā projekta Skola2030 attīstī-
bas vīzijās un dokumentos.

Skola2030 izstrādātajā saturā globālā izglītība izpaužas pilsoniskās līdzdalī-
bas caurviju prasmju veidolā. Attīstot pilsoniskās līdzdalības caurviju pras-
mes, skolēns veido aktīvu dzīves pozīciju un nostiprina savu pārliecību par 
katra indivīda iespējām ietekmēt un izmainīt vidi un situāciju, kurā atrodas, 
sabiedrības un vides ilgtspēju saista ar indivīda ikdienas rīcību, saskata to 
gan lokālā, gan globālā mērogā,  empātiski  izzina daudzveidīgus uzskatus, 
rīkojas solidāri un atbildīgi, sarunu ceļā meklē un kopā ar citiem īsteno risi-
nājumus pretrunīgām situācijām.

Rīgas Juridiskā augstskola īsteno vairākus attīstības sadarbības projektus, iepazīstinot studentus ar dažādām 
tēmām, tostarp korupcijas novēršanu, labu pārvaldību, Eiropas tiesībām un ekonomiku. Kopš pirmās sesijas 
2014. gada rudenī padziļināto programmu absolvējuši 205 dalībnieki no 16 valstīm. Uzzini vairāk  šeit. 
Foto: LAPAS arhīvs

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA

atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
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ALĪNA KARPEĻCEVA ir latviešu meitene, kurai vienmēr bi-
jusi kāda noteikta aizraušanās. 

Tagad iespējams daudzi no jums domā, kas gan varētu 
būt šīs meitenes aizraušanās? Varbūt dejošana? Gleznošana? 
Vai šūšana? Vai tā varētu būt ēst gatavošana?! 

Diemžēl… jūs kļūdījāties. Šī jaukā meitene nav nekas cits 
kā tehnikas ģēnijs! Tieši tā! Alīna nodarbojas ar tīmekļa vie-
tu izstrādi, kas šķiet neparasts darbs sievietei, taču ne viņai. 
Viņa uzskata, ka ir absurdi, ka tehnoloģiju nozarē strādā tikai 
dažas sievietes, tas nozīmē zaudētus talantus. Taču diemžēl 
mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā vēl joprojām valda spēcīgi ste-
reotipi, saskaņā ar kuriem sievietēm paredzēti noteikti darbu 
veidi, un tie ir jālauž.

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA

Mēs noteikti varam teikt, ka Alī-
nas cīņa ir pamatota un mērķtiecīga. 
2016. gadā viņa kļuva par vienu no 
Riga Tech Girls dibinātājām. Šī orga-
nizācija ir pirmā kopiena Latvijā, kas 
izveidota ar mērķi izglītot un iedves-
mot jaunietes tehnoloģiju jomā. Ideja 
par RTG radās 2015. gada novembrī 
tehnoloģiju sanāksmē Rīgā, kur dalīb-
nieku vidū bija vairākas sievietes, kas 
stāstīja savus veiksmes stāstus. Šajā 
pat pasākumā amerikāniete Laurela 
Freija [Laurel Freyja] dzirdēja pāris 
muļķīgus komentārus, kurus izteica 
vīrieši, kas perfekti iemiesoja stereo-
tipus par sieviešu prasmēm IT jomās. 
Varbūt atskatoties atpakaļ, mums va-
jadzētu viņiem pateikties, jo tā bija 
dzirksts, kas aizdedzināja šīs sievie-
tes vēlmi parādīt, cik ļoti viņi kļūdās. 
Sākās Latvijas sieviešu tehnoloģiskā 
revolūcija!

http://rigatechgirls.org

Organizācija atbalsta divu veidu 
pasākumus: darbseminārus, kuros 
dalībniekiem māca pamata kodēšanu 
un IT prasmes, un tikšanās, kurās sie-
vietes, kas strādā tehnoloģiju nozarē, 
tiek aicinātas izstāstīt savus veiksmes 
stāstus un, daloties ar pieredzi, kļūst 
par iedvesmas avotu citām sievietēm. 
Šodien ir jau vesela virkne stāstu par 
sievietēm, kas atradušas darbu vai iz-
veidojušas karjeru IT, pateicoties Riga 
Tech Girls. Viens no iespaidīgākajiem 
ir stāsts par ārsti, kas pēc vairāku 
darbsemināru apmeklēšanas nolēma 
izveidot savu virtuālās realitātes jau-
nuzņēmumu, lai palīdzētu bērniem ar 
autismu. 

Alīna lepojas ar katru tādu stāstu. 
Šīs ir pārmaiņas, kas motivē viņu tur-
pināt izglītot sievietes visā valstī, ce-
rot, ka kādu dienu sievietes tehnolo-
ģiju nozarē būs pašsaprotami un nevis 
izņēmums. 

Alīna  
Karpeļceva, 
Riga Tech Girls
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Aija Vanaga 
Preiļi Izglītotai Latvijai 
biedre, audzinātāja, 

mamma +
3 kolēģes –

Liene Vilcāne,
Daiga Koļešņičenko, 

Ingūna Zīmele 

http://www.preililatvijai.lv/ (skola- http://www.preilubrivaskola.lv/ )

Vecāki, kas vēlējās saviem bērniem nodrošināt kvalitatīvu 
izglītību, pirms 4 gadiem dibināja biedrību “Preiļi Izglītotai 
Latvijai”. Biedrības kodolu sastāda piecas sievietes. Pēdējos 3 
gadus biedrības apgādībā ir “Preiļu Brīvā skola”, kura domes 
atvēlētās telpās atrodas ārpus pilsētas, taču jau intervijas lai-
kā tiek būvēta jauna māja skolai Preiļu pilsētas centrā. Izrādot 
būvniecības procesā esošo māju, Ingūna norāda pašas nozīmī-
gākās lietas par skolu: 1. Tai nav piesaistīta nodokļu maksātā-
ju nauda - viss radīts no ziedojumiem un pašu darba; 2. Bērni 
kopā ar vecākiem palīdz un strādā pie savas topošās skolas. 

Ieejot skolā, Aija ar roku rāda, cik augsts bija “kultūrslānis” - 
telpās agrāk atradās televizoru remontdarbnīca. Māja ir pieeja-
ma jau no biedrības pirmsākumiem, taču kapacitātes trūkuma 
dēļ biedrība nesāka strādāt pie mājas remonta līdz pagājušajam 
gadam. Visgrūtākais bija sākums, par kuru biedrība ir ļoti pa-
teicīga Cēsu brīvās skolas bijušajai direktorei un tās komandai. 
Pēc pirmās vizītes jaunajās telpās Cēsu brīvās skolas bijušajai 
direktore nosauca “Preiļi Izglītotai Latvijai” biedrības koman-
du par traku vārda vislabākajā nozīmē, un pamudināja sākt 
ar skolas sakopšanu – kvadrātmetru pēc kvadrātmetra. Preiļu 
brīvās skolas vecāku sapulce uzreiz iesaistījās, un būvniecība 

varēja sākties. Ingūna norāda, ka ir ie-
spējams pienācīgi novērtēt tikai pašu 
radīto - process ir sarežģīts, viss tiek 
radīts pašu rokām.

Lai gan māja nav liela, tajā būs vieta 
50 bērniem. Skolā tiek pievērsta uzma-
nība tehnikai, kas neiznieko ne ener-
ģiju, ne cilvēku darbu. Pirmajā stāvā 
būs mūzikas stūrītis, kurā lietpratēja 
ir Daiga. Viss mācīšanās process nori-
sināsies otrajā stāvā. Šajā skolā bērni 
iedalīti saimēs – pirmsskolas un skolas 
vecumos. Saime paredz ne vairāk kā 12 
bērnus un divus audzinātājus, lai mācī-
bu process varētu risināties pietiekami 
personalizētā veidā. Preiļos, līdzīgi kā 
pārējās brīvajās skolās, ir liels uzsvars 
uz iedalījumu saimēs, jo tas ļauj da-
žādu vecumu un pieredžu bērniem 
mācīties kopā un, pats svarīgākais, 
vienam no otra. Mācību satura pamatā 

“Tas ir arī mūžizglītības 
jautājums – sabiedrības 
izglītošanas jautājums. Ļoti 
nozīmīgs ir jautājums kā vecāki 
ar bērniem dzīvo mājās, jo 
izglītība nesākas un nebeidzas 
skolā, kvalitatīva izglītība ir 
nepieciešama 24 stundas, 
7 dienas nedēļā.”

– AIjA

ir ietekme no humānās pedagoģijas: 
Valdorfs, Montesori, atvērtā kosmosa 
domāšana, atvērtie uzdevumi. Skolo-
tājas norāda, ka arī viņām pašām tā ir 
nozīmīga mācīšanās pieredze. 

Aija skaidro, ka valsts līmenī izglītī-
bas sistēma netiek izveidota holistiski, 
domājot par bērnu kā svarīgāko - tā 
vietā uzsvars tiek likts uz sistēmas un 
darba vietu saglabāšanu. Netiek do-
māts par to, kas būtu iespējams, mai-
not struktūru. 

Ārpus skolas būs sakņu dārzs ar 
ogu labirintiem, kurus paši bērni va-
rēs apkopt, kā arī spēļu zona, kurā taps 
kalniņš. Aija uzskata, ka mūsdienu iz-
glītības sistēma ir zaudējusi fundamen-
tālos pamatus - nav iemesla turpināt 
izglītot ļoti šauras nozares speciālistus 
ar faktoloģiskām zināšanām, jo prasme 
“kā pielietot zināšanās” mūsdienās ir 
stipri nozīmīgāka.

Biedrības “Preiļi Izglītotai Latvijai” aktīvisti pašu spēkiem 
ir izveidojuši skolu un uzskata, ka kvalitatīva izglītība ir 
nepieciešama 24 stundas, 7 dienas nedēļā un ka izglītība 
sistēmai ir jāpieiet holistiski, domājot par bērnu kā svarī-
gāko un mainot ierasto struktūru, kā arī izceļot prasmi “kā 
pielietot zināšanas”. Uzzini vairāk  šeit. 
Foto: LAPAS arhīvs

https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/4-merkis-stasti/assets/LAPAS-stasti_10-RJA.pdf
https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/4-merkis-stasti/assets/4.merkis_A.Vanaga_PreiliIzglitotaiLatvijai.pdf
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Vadlīnijas ir saistītas arī ar sabiedriskajai apspriešanai nodoto attīstības 
plānošanas dokumentu projektu “Izglītības attīstības pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai16””. Šajā 
dokumentā ir atzīmēts, ka: 

“Nākotnes sabiedrības kontekstu un 21. gadsimta izglītības telpu rak-
sturo globalizācijas un tehnoloģiju attīstības rosinātās pārmaiņas, kā 
arī ar nākotni saistīta arvien pieaugoša nepastāvība un sarežģītība. 
Ņemot vērā izglītības būtisko lomu indivīda un sabiedrības attīstībā, 
kā arī straujos pārmaiņu procesus vietējā un globālā mērogā, arī gai-
das attiecībā uz izglītības darbinieku sniegumu arvien pieaug. Papil-
dus jāņem vērā izglītības būtiskā loma demokrātijas, pilsoniskas 
sabiedrības, kultūras un ar planētas ilgtspēju saistītās norisēs, 
līdz ar to nākotnei nozīmīga ir arī sociālu prasmju attīstība – cieņpilna 
komunikācija un sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, empātija, atvērtība 
pret dažādiem viedokļiem un kultūrām, konfliktu risināšana, elastība 
un spēja mainīties. Papildus konkrētu profesiju veikšanai nepiecie-
šamajam prasmju komplektam, mūsdienīgs un kvalitatīvs izglītības 
piedāvājums nodrošina 21. gadsimta jeb caurviju prasmju attīstību – 
kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, 
pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība 
(Skola2030).”

Līdz ar to, globālā izglītība ir būtiski saistīta ar nākotnes redzējumu par Lat-
vijas izglītību un tajā identificētajiem būtiskākajiem risināmajiem jautāju-
miem. 

16 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabie-
drībai”   https://www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-attistibas-pamatnostadnes-2021-2027gadam 

4. 
Globālās izglītības 
koncepts

https://www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-attistibas-pamatnostadnes-2021-2027gadam
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Globālās izglītības izpratni veido tās definīcija un ieviešana caur globālo 
kompetenču pieeju, attīstot atsevišķas izglītības jomas izpratni uz caurviju 
pieeju.

4.1. Globālās izglītības definīcijas 

Globālā izglītība ir interaktīvs mācīšanās process, kas, balstoties 
uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības princi-
piem, veido sabiedrības izpratni par attīstības procesiem pasaulē 
un veicina indivīdu un organizāciju līdzdalību aktuālu vietējo un 
globālo jautājumu risināšanā. 

Globālā izglītība sniedz izpratni par situāciju pasaulē un mudina to veidot 
taisnīgu un atbildīgu.

Globālā izglītība gan kā koncepts, gan prakse ir daudzdimensionāla. Tā ir 
veidojusies rokrokā ar attīstības sadarbības jomu, kas apzīmē palīdzības 
sniegšanu mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu un to sabiedrības 
ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību.17 Globālā izglītība ir mainījusies 
laikam līdzi un pielāgojusies dažādām attīstības sadarbības jomas prioritā-
tēm. Dažādos laika posmos var saskatīt septiņas globālās izglītības vēsturis-
kās perspektīvas:

17 Atbilstoši Starptautiskās palīdzības likumam (2008). Vienlaikus Latvija praksē izmanto 
starptautisko organizāciju, jo īpaši OECD definīciju kopumu. Attīstības sadarbības loma 
ir veicināt attīstības valstu iespējas iesaistīties pasaules ekonomikā un stiprināt šo valstu 
cilvēku spēju izkļūt no nabadzības un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrībā. Īstenojot attīstības 
sadarbību, ir jāveicina ilgtspējīga attīstība visās tās trīs dimensijās – sociālajā, ekonomiskajā 
un vides. Attīstības sadarbības plānotā ietekme ir fizisks, institucionāls, sociāls, vides vai cita 
veida pozitīvs pienesums partnervalsts sabiedrībai, kopienai, vai cilvēku grupai caur vienu 
vai vairākiem attīstības sadarbības instrumentiem. Attīstības sadarbības instrumenti stiprina 
valsts vai teritorijas spēju ilgtspējīgi, efektīvi un ražīgi izmantot savu cilvēku, finanšu un dabas 
resursu kapitālu. 

Izpratnes veicināšana par vajadzību palīdzēt 
nabadzīgajiem cilvēkiem (angļu val. – awareness to help poor 
people). 1960. gadu beigas – koloniālā pētniecība (angļu val. –  
colonial studies).

Izglītība par kritisko attīstību un solidaritāti  
(angļu val. – critical development and solidarity education).

Attīstības izglītība, pilsoniskā izglītība  
(angļu val. – development education, civic education).

Humanā izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai  
(angļu val. – human education, sustainability education).

Globālā izglītība (angļu val. – global education).

Globālā pilsoniskā izglītība  
(angļu val. – global citizenship education). 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Globālās izglītības izpratni un praksi var pielīdzināt vairākām citām izglītī-
bas pieejām, kuru saturs ir starpdisciplinārs, mācību metodes un paņēmie-
ni – uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību balstīti, un problēmu risināšanas 
mērogs – glokāls. Izglītības pieejas, kuras lielā mērā ir salīdzināmas un pat 
pārklājas ar globālo izglītību, ir:

 ´ izglītība ilgtspējīgai attīstībai (angļu val. – education for sustainable de-
velopment; krievu val. – образование для долгоустойчивого развития);

 ´ starpkultūru izglītība (angļu val. – intercultural education;  
krievu val. – межкультурное образование); 

 ´ iekļaujošā izglītība (angļu val. – inclusive education;  
krievu val. – инклюзивное образование);

 ´ cilvēktiesību izglītība (angļu val. – human rights education,  
krievu val. – образование в области прав человека);

 ´ izglītība mieram un taisnīgumam (angļu val. – education for peace and 
justice; krievu val. – образование в области мира и справедливости);

 ´ izglītība pārmaiņām jeb pārveidojošā izglītība (angļu val. – education 
for transition or transformative education; krievu val. – образование для 
перемен или трансформативное образование); 
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 ´ vides izglītība (angļu val. – environmental education; krievu val. – 
образование среды);

 ´ klimata pārmaiņu izglītība (angļu val. – climate change education;  
krievu val. – образование в области изменения климата); 

 ´ patērētājizglītība (angļu val. – consumerism education; krievu val. – 
потребительское образование); 

 ´ mediju izglītība (angļu val. – media education; krievu val. – 
медиаобразование) u.c.

Par šo izglītības pieeju pārklāšanos un globālās izglītības īstenošanu 
Latvijā salīdzinājumā ar citu Eiropas valstu pieredzi var iepazīties dažādu 
starptautisko pētījumu publikācijās: 

 ´ Global Citizenship Education in Europe. A Comparative Study on 
Education Policies across 10 EU18, 

 ´ The State of Global Education in Europe19, 

 ´ Global Education in Europe – Concepts, Definitions and Aims in 
the Context of the SDGs and the New European Consensus on 
Development20, 

 ´ UNESCO izdevumos Global Citizenship Education Preparing learners 
for the challenges of the 21st century21, 

 ´ The ABCs of global citizenship education22, 

 ´ Global citizenship education: taking it local23, 

 ´ UNESCO LNK tulkotajā publikācijā Globālā pilsoniskuma izglītība:  
Tēmas un mācību mērķi24, 

 ´ Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centra un Globālās izglītības 
tīklojuma izdevumā Global education guidelines: Concepts and metho-
dologies on global education for educators and policy makers25.

18 Global Citizenship Education in Europe. A Comparative Study on Education Policies across 
10 EU (2016).   https://www.gcedclearinghouse.org/resources/global-citizenship-education-eu-
rope-comparative-study-education-policies-across-10-eu?language=en 

19 The State of Global Education in Europe (2018).   https://www.gene.eu/wp-content/uploads/
State-of-Global-Education-2018.pdf 

20 Global Education in Europe – Concepts, Definitions and Aims in the Context of the SDGs and 
the New European Consensus on Development (2019).   https://www.gene.eu/wp-content/up-
loads/GENE-policy-briefing-Concepts-Definitions-for-web.pdf 

21 Global Citizenship Education Preparing learners for the challenges of the 21st century (2014).  
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456?locale=en 

22 The ABCs of global citizenship education (2017).  
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248232?locale=en 

23 Global citizenship education: taking it local (2018).  
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456?locale=en

24 Globālā pilsoniskuma izglītība: Tēmas un mācību mērķi (2015).  
 https://drive.google.com/file/d/1Rb6e84UmAT9KCROjDxlcft7z-V3HQ8zE/view 

25 Global education guidelines: Concepts and methodologies on global education for educators 
and policy makers (2019)  
 https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101

Šī globālajai izglītībai radniecisko pieeju dažādība norāda, ka globālā izglītī-
ba nav tikai par globāliem tematiem, pasaules problēmām un to risināšanu, 
bet arī par kopīgas nākotnes veidošanu ar labākiem dzīves apstākļiem 
visiem. Tas attiecas gan uz formālo un neformālo globālo izglītību, gan uz 
sabiedrības informēšanu un izpratnes veicināšanu par globāliem problēm-
jautājumiem un to saikni ar katra cilvēka ikdienu. Līdz ar to globālā izglītī-
ba ir pedagoģiska pieeja, kas balstās uz globālu skatījumu par pasaules 
problēmām un to risināšanu, un izmanto glokalizācijas metodoloģiju26 
globālu problēmjautājumu sasaistei ar ikdienas dzīvi vietējā kopienā un ik-
dienas dzīves lēmumu un rīcības sasaistei ar globāliem problēmjautājumiem 
un globālo attīstību. 

4.2. Globālās kompetences - 
stratēģiskā pieeja globālās  
izglītības īstenošanā

Globālā izglītība ir pieeja, kas nodrošina izpratnes, rīcības un pilsoniskās 
pozīcijas pilnveidi, un veicina līdzdalību vietējo un globālo problēmjautāju-
mu risināšanā un cerīgas nākotnes veidošanā. 

Globālās izglītības pieeja ir būtiska formālajā izglītībā – visās izglītības pa-
kāpēs un izglītības veidos, neformālajā un ikdienas jeb informālajā izglītībā. 

Globālā kompetence ir globālās izglītības sasniedzamo rezultātu kopums. 
Globālās kompetences pamatu veido ar globālo jeb pasaules kontekstu sais-
tīta izpratne, rīcība un pilsoniskā pozīcija.

26 Belousa, I., Pastore, A. (2015).   https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/60_glo-
kalizacijas_metodologija/assets/LV/GLokalizacijasMetodologija_2015.pdf. Rīga: LAPAS.  

Cilvēkstāsti iedvesmo turpināt un iesākt jaunus 
darbus. Zanda Lukašēvica-Kalniņa LAPAS teltī 
sarunu festivālā LAMPA (2015) dalās ar savu 
personīgo perspektīvu, atklājot, kā ir ikdienā 
veidot un būt klāt nozīmīgiem valstiskiem 
un globāliem procesiem. Attēlā redzama arī 
daļa no kampaņas  “Beidz spēlēt pārtikas 
cirku” ietvarā demonstrētās ceļojošās izstādes 
„Pārtikas neredzamā puse” 30 lielformāta 
“National Geographic” fotogrāfu bildēm, kurās 
attēlota pārtikas produktu attīstība dažādās 
attīstības valstīs.
Foto: LAPAS arhīvs

https://www.gcedclearinghouse.org/resources/global-citizenship-education-europe-comparative-study-education-policies-across-10-eu?language=en
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/global-citizenship-education-europe-comparative-study-education-policies-across-10-eu?language=en
https://www.gene.eu/wp-content/uploads/State-of-Global-Education-2018.pdf
https://www.gene.eu/wp-content/uploads/State-of-Global-Education-2018.pdf
https://www.gene.eu/wp-content/uploads/GENE-policy-briefing-Concepts-Definitions-for-web.pdf
https://www.gene.eu/wp-content/uploads/GENE-policy-briefing-Concepts-Definitions-for-web.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456?locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248232?locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456?locale=en
https://drive.google.com/file/d/1Rb6e84UmAT9KCROjDxlcft7z-V3HQ8zE/view
https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Gloka_06052015_LV.pdf
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Gloka_06052015_LV.pdf
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Gloka_06052015_LV.pdf
http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Gloka_06052015_LV.pdf
https://lapas.lv/resources/campaigns-and-promotions/par-atbildigu-partikas-paterinu/
https://lapas.lv/resources/campaigns-and-promotions/par-atbildigu-partikas-paterinu/
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Izpratne

Rīcība, ko raksturo prasmes:

Pilsoniskā pozīcija, ko raksturo vērtības:

 ´ par sociālo, vides un ekonomikas procesu un problēmu 
kopsakarībām un to ilgtspēju, 

 ´ par sociālo, vides un ekonomikas procesu un problēmu saikni 
ar ikdienu, vietējo kopienu, valsti, Eiropu un pasauli kopumā, 

 ´ par ikdienas lēmumu un rīcības ietekmi uz attīstību vietējā 
kopienā, valstī, Eiropā un pasaulē.

 ´ mijiedarboties ar dažādu kultūru pārstāvjiem, 
 ´ līdzdarboties vietējās kopienas, valsts, Eiropas un globālās 

sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veidošanā.

 ´ atbildība savas un nākamo paaudžu priekšā,
 ´ cieņa pret pasaules uzskatu, vērtību un viedokļu daudzveidību, 
 ´ godīgums pret sevi un citiem,
 ´ piederība globālai kopienai, 
 ´ rūpes par sevi, citiem un vidi, 
 ´ sociālais, vides un klimata taisnīgums,
 ´ solidaritāte ilgtspējīgu pārmaiņu ieviešanā.

1

2

3

Šīs trīs pamatiezīmes ir savstarpēji saistītas un papildina viena otru. Globālo 
kompetenci visveiksmīgāk var pilnveidot, iesaistoties vai līdzdarbojo-
ties uz iekļaušanu, sadarbību, solidaritāti un līdztiesību balstītos procesos. 
Globālā kompetence ir būtiska problēmu pārvarēšanā, iemeslu novēršanā 
un cerīgākas nākotnes veidošanā. 

Globālā kompetence raksturo lietpratību un caurvij gan profesionālo 
darbību, gan ikdienas dzīvi. Globālā kompetence nosaka rīcību ar globālo 
jeb pasaules kontekstu saistītās situācijās un palīdz to izprast. Tāpēc globālā 
kompetence ir būtiska, lai dzīvotu cieņpilnu dzīvi nenoteiktības, izaicināju-
mu un pārmaiņu laikā. 

Globālā kompetence praktiski izpaužas kā globāla pilsoņa rīcība jeb glo-
bālā pilsonība, ko var raksturot kā aktīvu līdzdalību vietējā kopienā un pie-
derību plašākai – globālai jeb pasaules kopienai. Globālās pilsonības izpaus-
mes daudzveidību definē ANO IAM. Globālā pilsonība globālās izglītības 
sasniedzamais rezultāts. 
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Stāsts par MADARU MAZJĀNI ir stāsts par veiksmi, mīles-
tību, drosmi, taisnīgumu un cīņu. Madarai ir paveicies augt 
ģimenē, kas viņu ikkatru dzīves brīdi ir mīlējusi, sapratusi un 
atbalstījusi. Augusi mājās, kur valda mīlestības un savstarpē-
jas cieņas attiecības, viņa tagad ir kļuvusi par to pārliecināto, 
jutīgo un drosmīgo sievieti, kādu mēs viņu redzam šodien. 
Bet vairāk par visu viņai ir dots veselīgs un optimistisks skats 
uz attiecībām starp cilvēkiem. „Manā pasaulē viss ir iespē-
jams. Es nekad neesmu cietusi no vardarbības, un cilvēki, 
kurus es mīlu, nekad nav atstājuši mani novārtā. Tieši tāpēc 
es zinu, cik svarīgas ir veselīgas attiecības. Es negribu, lai tās 
uztver kā privilēģiju, bet gan kā dotumu.” 

LABA
VESELĪBA

Diemžēl ne visi dzīvo Madaras 
pasaulē. Daudzi ir uzauguši vidē, 
kur vardarbīgu un agresīvu uzvedību 
uztver kā normu. Daudzas sievietes 
cieš no seksisma stereotipiem, kas ir 
mūsu sabiedrības pamatos. Ir daudz 
ļaunprātīgas izmantošanas veidu, aiz-
liegumu, nezināšanas un vardarbības, 
kas katru dienu jāizcieš sievietēm vi-
sas planētas mērogā. 

Madarai tas viss nav pieņemams. 
Viņa zina, ka var dzīvot citādi, un tieši 
tāpēc ir nolēmusi veltīt visas iespē-
jamās pūles, lai palīdzētu cilvēkiem, 
kam ir veicies mazāk nekā viņai. Lai 
sasniegtu mērķi, Madara ir spējusi 
savu cīņu pārvērst savā darbavietā – 
jau 8 gadus viņa strādā par jaunatnes 
programmas koordinatori centrā 
„Marta”. 

www.marta.lv

Centrs „Marta” ir 2000. gadā Rīgā 
dibināta organizācija, kas vēršas pie 
vardarbības, jo īpaši sadzīves var-
darbības, upuriem un sievietēm, kas 
iesaistītas prostitūcijā, sniedzot tām 
psiholoģisku, higiēnisku un juridisku 
atbalstu. Jo īpaši Madara strādā ar 
pusaudžiem; viņas darbs ir apmeklēt 
skolas un mēģināt darīt jauniešus jutī-
gākus un labāk izglītotus daudzos jau-
tājumos, piemēram, dzimumu līdztie-
sība un identitāte, sieviešu tiesības, 
piekrišana un prostitūcija, bet vairāk 
par visu Madara mēģina palīdzēt bēr-
niem nošķirt veselīgas un neveselīgas 
attiecības ar cerību, ka nākotnē pa-
saule varētu būt tāda kā pasaule, kurā 
augusi viņa pati.

Madara  
Mazjāne, 

Centrs MARTA
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Centrs “Marta” vēršas pie sadzīves var-
darbības upuriem, sievietēm un sniedz 
psiholoģisko, higiēnisko un juridisko 
palīdzību. Tās darbiniece Madara Mazjāne 
strādā ar jauniešiem, lai palīdzētu tiem 
nošķirt veselīgas un neveselīgas attiecī-
bas, lai ne tikai šo jauniešu dzīves, bet arī 
pasaule kopumā būtu jutīgāka un labāk 
izglītota pa šādiem jautājumiem.  
Uzzini vairāk  šeit. 
Foto: LAPAS arhīvs

Biedrība “Zero Waste Latvija” vairākus 
gadus piedalās starptautiskajā atkritumu 
zīmolu auditā, aicinot ikvienu iesaistīties au-
dita veikšanā, pievērst uzmanību atkritumu 
tipiem un to ražotājiem. Iegūtie dati tiek 
izmantoti vispasaules piesārņojuma zīmolu 
audita veidošanā, kurā apkopo informāciju 
no vairāk nekā 55 valstīm. 
Uzzini vairāk  šeit. 
Foto: Zero Waste Latvija

https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/3-merkis-stasti/assets/3.merkis_M.Mazjane_CentrsMarta.pdf
https://www.zerowastelatvija.lv/post/atkritumu-zimolu-audits-2021-daugavgriva
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Globālā kompetence ir aprakstīta vairāku starptautisku organizāciju pub-
likācijās. Trīs nozīmīgākās:

 ´ ANO Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE) kompetenču apraksts 
IIA jomā Learning for the future: Competences in Education for Sustai-
nable Development27, 

 ´ UNESCO globālo pamatkompetenču apraksts Education for sustai-
nable development goals. Learning objectives28,

 ´ Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra un Globālās izglītības tīk-
lojuma globālās kompetences apraksts Global education guidelines: 
Concepts and methodologies on global education for educators and policy 
makers29, kurā kompetences izpratne ir balstīta uz Eiropas Padomes 
Demokrātiskās kultūras kompetenču ietvaru Reference Framework of 
Competences for Democratic Culture30 (RFCDC). 

Lai arī šajos avotos izpratne par globālajām kompetencēm nedaudz atšķiras, 
to vienojošais vadmotīvs ir prasmes veiksmīgai dzīvei strauji mainīgā, 
sarežģītā globālā pasaulē.

Globālā izglītība ne tikai veido sabiedrības izpratni, bet arī mazina sabiedrī-
bas psiholoģisko, sociālo un politisko neaizsargātību, palielina spēju reaģēt 
uz tūlītējiem izaicinājumiem un sistēmiskām problēmām, spēju atjaunoties 
un noturību nenoteiktību un krīžu laikā. Tāpēc globālajai izglītībai ir nozīmī-
ga loma sabiedrības atveseļošanās virzības maiņā, kad prioritāra ir nevis at-
griešanās pie ierastā, kas radīja problēmas, bet gan ilgtspējīgākās iniciatīvās 
balstīta atjaunošanās (angļu val. – build back better).

27 Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development (2010).  
 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf

28 Education for sustainable development goals. Learning objectives (2017).  
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 

29 Global education guidelines: Concepts and methodologies on global education for educators 
and policy makers (2019).  
 https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101 

30 Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC).  
 https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/

5. 
Globālās izglītības 
kompetenču īstenošana

Biedrība “Smiltenei un Latvijai” ir vieta, kur satiekas lokālais 
ar starptautisko. Lejas Varicēnos esošajā saimniecībā aicina 
mācīties alternatīvus veidus kā būt pašpietiekamiem un dzī-
vot laukos, neaizmirstot par globālo pasauli. Te tiek rīkotas 
darbnīcas, mācības, apgūstot dažādas prasmes, piemēram, 
kas ir permakultūra, kā izveidot saules kolektoru un vēja tur-
bīnas utt. Uzzini vairāk  šeit. 
Foto: LAPAS arhīvs

ATJAUNOJAMĀ
ENERĢIJA

atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
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Pasīvā māja. Kas tas ir? Šis termins ir zināms jau ilgāku lai-
ku, taču “Passive House Latvija” (turpmāk – PHL) direktors 
KĀRLIS GRĪNBERGS saka, ka Latvijā šis jēdziens ir aktīvs 
ne ilgāk kā 10 gadus. Runājot par energoefektivitāti, pasīvā 
māja patērē par 80 līdz 90 procentiem mazāk enerģijas nekā 
Latvijas vidējā māja (60-70% attiecībā pret jaunuzceltajām 
mājām). Taču svarīgāks par efektivitāti pasīvajā mājā ir cits 
aspekts – apdzīvojamība un perfekts mikroklimats. 

PHL šobrīd palielina savu sabiedrisko aktivitāti pēc ne-
ilga pārtraukuma, kura laikā lielāka uzmanība tika pievērsta 
izglītības jautājumiem un sadarbību ar nozari, ar mērķi uz-
labotu pasīvās mājas standarta īstenošanu. Kārlis atklāj, ka 
vēl viens būtisks šķērslis energoefektivitātes veicināšanai ir 

ATJAUNOJAMĀ
ENERĢIJA

bijuši uzņēmumi, kas izmantoja klien-
tu un ekspertu maldināšanu ar mērķi 
gūt finansiālu izdevīgumu. Piemēram, 
“nano krāsa” – tika apgalvots, ka tā 
darbojas tāpat kā minerālvates izolā-
cijas slānis. Teorētiski šī krāsa patei-
coties savām atstarošanas īpašībām, 
ir funkcionāla tikai vakuumā, piemē-
ram, kosmosā, bet ražotāju mārke-
tinga materiālos tas nez kāpēc netika 
pieminēts. Arī termins “pasīvā māja” 
ir daudzviet izmantots bez patiesas 
izpratnes par jēdzieniem un kvalitātes 
standartiem. Tieši tādēļ PHL tīmekļa 
vietnē ir atsevišķa sadaļa ar nosauku-
mu “Mīti par pasīvajām mājām”.

Kārlis kopā ar dažādu ekspertu 
komandu (sākot no enerģijas audito-
riem līdz inženieriem un arhitektiem) 
strādāja pie straujas kapacitātes pa-
augstināšanas, apmācot ekspertus 
un uzsākot pārrobežu sadarbību ar 
CMB uzņēmumu. Tādējādi viņi varē-
ja (un vēl joprojām var) nodrošināt 
kvalitatīvu apmācību gan pasīvo māju 
projektētājiem, gan būvniekiem. PHL 
vadītās apmācības ir starptautiski at-
zītas, un sertifikāts tiek izsniegts tikai 
pēc starptautiska eksāmena nokārto-
šanas.

http://pasivamaja.lv

Kārlis  
Grīnbergs, 
Pasīvā māja

Runājot par energoefektivitātes 
veicināšanu, Kārlis ar prieku stāsta, 
ka situācija kļūst labāka – būvniecības 
standarti tiek uzlaboti katru gadu (ir 
iestrādāts mehānisms energoefekti-
vitātes paaugstināšanai, lai panāktu 
būves ar gandrīz nulle enerģijas pa-
tēriņu), un sabiedrībai ir pieejama 
plašāka informācija par šo jautājumu, 
tāpēc PHL kā pasīvo māju veicinātāja 
un ekspertu centra nozīmīgums tikai 
palielināsies. Kārlis uzskata, ka tradi-
cionālās būvniecības metodes neat-
bilst energoefektivitātes prasībām, un 
viņa personiskās simpātijas pieder iz-
turīgiem un ilgi kalpojošiem materiā-
liem. Turklāt, tas ir subjektīvi lieliskā-
kais resurss, ko var piedāvāt Latvija.

“Tiksimies pēc gada –  
daudz kas jau būs 
padarīts.”
- KĀRLIS GRĪNBERGS
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Līga un
Tomass Krīgeri  

(Thomas Kruger
biedrības

“Smiltenei un Latvijai” 
vadītāji

http://smilteneiunlatvijai.blogspot.com/

Ierodoties Lejas Varicēnos, grūti pateikt, ka ir darbadienas 
vakars – dzimšanas dienas svinības un dejas norit pilnā sparā. 
Līga stāsta, ka pārvākšanās uz Smiltenes apkaimi bija vien-
kāršs lēmums, ģimene ar bērniem vēlējās dzīvot tuvāk dabai. 
Tomass ir elektroinženieris, Līga  – skolotāja, un pāris ātri 
saprata, ka lauksaimnieki no viņiem nesanāks, bet tajā pašā 
laikā bija skaidrs, ka saimniecībai jārada pievienotā vērtība. 
Atklāsme nāca pēc Tomasa vizītes Itālijā, kur Ekociematu Di-
zaina Kursos(EDK) tika iegūtas zināšanas par permakultūras 
pamatiem. Uzskatāms piemērs ir kartupeļu audzēšana, ko 
pirmajā gadā saimnieki mēģināja darīt ar arklu un rokām – šis 
process gan Līgai, gan Tomasam traumējis muguru, un pāris 
nosolījās to vairs nedarīt. Šobrīd kartupeļi tiek audzēti zem 
salmiem ar nelielu daļu no tās piepūles, kas bija nepiecieša-
ma pirms tam. Lēnām saimniecībā parādījās vistas, kazas, cū-
kas – viss kopā sācis veidot loģisku sistēmu. 

Liela palīdzība saimniecības izveidē nāca no dažādu kopienu 
brīvprātīgajiem, un ar laiku saimniecība nostabilizējusies kā ap-
mācību vieta, kur jauniem cilvēkiem mācīties alternatīvus veidus 
kā dzīvot laukos un kā būt pašpietiekamiem. Vienas no pēdējām 
mācībām bijušas par “hobitu” mājiņu būvēšanu – šāda tipa būve 
sastāv tikai no saimniecības apkārtnē atrodamajiem materiā-
liem – nojauktā šķūņa brusām, māla, akmeņiem un salmiem. 

Līga atklāj, ka raķeškrāsnis ieguva popularitāti Latvijā pa-
teicoties Tomasam. Raķeškrāsnī malka sadegot divreiz – no 

sākuma koks; pēc tam dūmgāzes – kas 
rada tik intensīvu karstumu, ka mājas 
sildīšanai visas dienas garumā pietiek 
ar desmit nelielām pagalītēm. Šī me-
tode rada mazāk izmešu, kā arī popu-
laritātei palīdz fakts, ka krāsns mū-
rēšanā daudz specifisku prasmju nav 
nepieciešams. Šo krāšņu mūrēšanu 
Tomass jau kopš 2013. gada pasniedz 
darbnīcu veidā.

Pati biedrība Smiltenei un Latvijai, 
eksistēja jau pirms Līgas un Tomasa 
iesaistīšanās, taču laika gaitā organizā-
cija kļuvusi nevajadzīga, tāpēc Līgas un 
Tomasa devums to “reanimēja”. Līdz 
ar to, laika gaitā iesaistītās puses mai-
nījušās vairāk no izglītības un kultūras 

“Mēs uzrīkojam darbnīcu par 
brīvu, dalībnieki iemācas kā 10 
kubikmetru vietā ziemas laikā 
iztikt ar 3, gaisā netiek palaists 
CO2 un mežā var atstāt trīs reiz 
vairāk koku. Vienkārši, bet trīs 
labas lietas, to arī mēs gribam 
rādīt cilvēkiem. Nevis braukt 
pelnīt naudu Īrijā un atgriezties 
pēc 7 gadiem ar tikpat tukšu 
kontu kā aizbraucot.” 

– ThOMAS

“Mēs vēlamies, lai cilvēki 
apzinās, ka tie resursi, kas 
ir vajadzīgi laimīgai dzīvei 
laukos tev ir pieejami. Tu 
dzīvo ar to kas tev ir vienā 
vidē un novērtē to. ”

– LĪgA

iestādēm uz cilvēkiem, kas interesējas 
par eko pieejām dzīvei. 

Jaunākais biedrības sasniegums ir 
apstiprināts projekts ar nosaukumu 
“Offgrid renewable energy” – biedrība 
nākamo divu gadu laikā rīkos darbnī-
cas, dodot iespēju reģionu iedzīvotā-
jiem apgūt prasmes, lai izveidotu un 
operētu saules kolektorus, vēja turbī-
nas, biogāzi ieguves, ūdens un kinētis-
kos ģeneratorus. Līga ar prieku klāsta, 
ka projekta noslēgumā tiks radīts por-
tāls ar visām instrukcijām un video-pa-
mācībām, lai interesenti spētu atrast 
informāciju, kad vien nepieciešams. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101
https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/
https://lapas.lv/resources/stasti/iam-stasti/7-merkis-stasti/assets/7.merkis_Krigeri_SmilteneiUnLatvijai.pdf
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Globālās izglītības kompetences tiek īstenotas kopējā kompetenču izglītī-
bas ietvarā. Kā caurviju prasmes tās ir iespējams integrēt dažādos mācību 
priekšmetos un citās iniciatīvās, piemēram, skolēnu sociālajos projektos. 
Tāpat tās ir integrējamas neformālās izglītības procesos, lokalizējot globālos 
notikumus un norises.

5.1. Resursi globālo  
kompetenču piemērošanai 

Resursi globālo kompetenču piemērošanai apkopoti LAPAS mājas lapas sa-
daļā, kas veltīta  globālajai attīstībai un sadaļā  “Resursi”, kas piedāvā vie-
nuviet apkopotus elektroniski pieejamus pētījumus, metodikas, rokasgrā-
matas un daudzveidīgus LAPAS kampaņu materiālus un izdevumus.

5.2. Pasākumi globālās izglītības 
kompetenču stiprināšanai

Izmantojot pieejamos resursus vai veidojot jaunus, ir iespējams īstenot 
dažādas aktivitātes globālo kompetenču stiprināšanai:

 ´ bērnu un jauniešu sociālos projektus, izvēloties kādu lokālu problē-
mu un kontekstualizējot to valstiskā, Eiropas un globālā līmenī;

 ´ specifiskus pasākumus IAM ieviešanai un popularizēšanai;

 ´ līdzdarbojoties ikgadējās Globālās izglītības nedēļās – īstenojot 
lokālās aktivitātes;

 ´ sadarbojoties ar organizācijām un institūcijām šajā jomā – 
augstskolām, privāto sektoru, pašvaldībām un citām.

Globālās izglītības pasākumiem vislabāk sekot līdzi  LAPAS sociālajos tīk-
los un  abonēt ikmēneša ziņu lapu, kā arī  Ziemeļu-Dienvidu centra mā-
jas lapai un sociālajiem tīkliem, kur tiek piedāvāti dažādi bezmaksas mācību 
kursi, metodiskie materiāli un citi resursi.

IAM ieviešanas koordinēšanai, sadarbību veidošanai ir izveidota Nacionālā 
starpnozaru koalīcija. Tajā var iesaistīties jebkurš interesents vai organizāci-
ja. Koalīcijas darbs notiek divos virzienos – politikas jomā un komunikācijas 
jomā. Vairāk par koalīciju  šeit.

5.3. Politikas jomas attīstība

Pašreizējo situāciju globālās izglītības jomā Latvijā var vērtēt kā pieredzes, 
iniciatīvu, izstrādāto mācību resursu bagātu, ar vērā ņemamu sadarbību 
starp valsts, nevalstisko sektoru un privāto sektoru. Taču globālās izglītības 
jomas tālākai attīstībai svarīgākā vajadzība ir turpināt politikas līmenī:

 ´ stiprināt globālās izglītības partnerību, nodrošinot informācijas 
un resursu apmaiņu starp dažādiem sektoriem; 

 ´ nodrošināt plašāku dažādu ieinteresēto pušu līdzdalību ar globālo 
izglītību saistītu lēmumu pieņemšanā; 

 ´ organizēt kopīgus globālās izglītības pasākumus un kampaņas, 
lai stiprinātu visu iesaistīto pušu līdzatbildību;

 ´ nodrošināt lielāku globālās izglītības labās prakses pieredzes 
integrēšanu skolotāju izglītībā; 

 ´ nodrošināt globālās izglītības pieredzes izvērtējumu (angļu val. – 
Peer Review of Global Education) sadarbībā ar GENE;

 ´ nodrošināt lielāku atbalstu globālās izglītības aktivitātēm 
sabiedrības izpratnes veicināšanai un globālās izglītības ekspertu jeb 
viedokļu līderu kapacitātes celšanai;

 ´ paaugstināt finanšu resursu pieejamību globālo kompetenču 
ieviešanā.

Kopējo globālās izglītības politikas jomas uzraudzību īsteno LAPAS globālās 
izglītības darba grupa, kurā iesaistīties ir aicināti visi interesenti. Balstoties 
uz kapacitātes iespējām un pieejamiem resursiem, tiks īstenotas papildu ak-
tivitātes dažādām mērķa grupām.

https://lapas.lv/works/darbibas-virzieni/globala-izglitiba/
https://lapas.lv
http://eepurl.com/hyt4Zb
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre
http://www.lapas.lv/works/iam-koalicija/
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