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par jauniešu iesaisti valsts
attīstīšanā

Latvijas Jauniešu Saeima
nolemj, ka:
1)
tikai izglītoti un
uzņēmīgi jaunieši varēs
nodrošināt valsts attīstību;
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Jauniešu Saeimas deputāte Aija Gžibovska
Izteikt deklarācijas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) tikai izglītoti un uzņēmīgi jaunieši bez
aizspriedumiem varēs nodrošināt valsts attīstību;”.
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Jauniešu Saeimas deputāts Rojs Rodžers Linkevičs
Papildināt deklarācijas 1. punktu ar tekstu šādā
redakcijā:
“tādējādi vispārējās izglītības saturā jāiekļauj izglītojoši
pasākumi, kas veicinātu jauniešu zināšanas par dažādu
sabiedrības grupu daudzveidību; ”.
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Jauniešu Saeimas deputāte Aelita Skromule
Papildināt deklarācijas 1. punktu ar tekstu šādā
redakcijā:
“tādējādi vispārējās izglītības saturā jāiekļauj izglītojoši
pasākumi, kas veicinātu jauniešu zināšanas par politiku,
likumu un lēmumu pieņemšanu;”.
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2)
ikvienam jaunietim
jāiesaistās kultūras, sporta un
sociālos pasākumos;

3)
jāveicina
jauniešu
nodarbinātība,
spēja
adaptēties, būt elastīgiem,
izvēloties profesiju.
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Jauniešu Saeimas deputāte Kristiāna Pamše
Papildināt deklarācijas 2. punktu ar tekstu šādā
redakcijā:
“un, lai to veicinātu, nepieciešams izstrādāt aplikāciju
un izveidot un uzturēt tīmekļvietni, kurā jaunieši iegūtu
informāciju par jauniešu kultūras, sporta un sociālajiem
pasākumiem visos Latvijas novados;”.
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Jauniešu Saeimas deputāte Liene Zīvere
Papildināt deklarācijas 2. punktu ar tekstu šādā
redakcijā:
“kā arī jāattīsta veloinfrastruktūra, izveidojot
vienmērīgu velosipēdu celiņu tīklu un drošas velosipēdu
novietnes;”.
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Jauniešu Saeimas deputāts Edijs Jakubausks
Papildināt deklarācijas 3. punktu ar tekstu šādā
redakcijā
“kā arī jāveicina darba devēju viesošanās un profesiju
popularizēšana izglītības iestādēs.”
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Jauniešu Saeimas deputāte Ludmila Moisejenkova
Papildināt deklarācijas 3. punktu ar tekstu šādā
redakcijā
“kā arī jāmotivē darba devēji aktīvāk iesaistīties
jauniešu vasaras nodarbinātības programmās.”
Jauniešu Saeimas deputāts Antons Gusevs
Papildināt deklarāciju ar 4. punktu šādā redakcijā
“4) jāpiešķir valsts budžeta finansējums politisko partiju
jaunatnes nodaļām nolūkā sekmēt jauniešu pilsonisko
aktivitāti.”.
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Jauniešu Saeimas deputāts Ginters Kublinskis
Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“…) jāsniedz valsts atbalsts ārvalstīs studējošiem
Latvijas jauniešiem, lai pēc ārvalstu augstskolu
absolvēšanas viņi atgrieztos Latvijā.“.
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