Iesniedz 7.Jauniešu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Deklarācijas projekts otrajam lasījumam

Deklarācija
par patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanu
Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

1
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1) patriotiski jaunieši ir mūsu valsts nākotne;
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2) jāveicina skolas un ģimenes loma
patriotisma
un
valstiskuma
apziņas
veicināšanā, kā arī veselīga dzīvesveida un
sportiska gara stiprināšanā;
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Priekšlikumi
(18)
3
Jauniešu Saeimas deputāts Edvarts Krusts:
Izteikt deklarācijas 1., 2. un 3.punktu šādā
redakcijā:
“1) patriotiski jaunieši ir mūsu valsts nākotne,
tādēļ ir jāveic darbības, kas veicina un attīsta
patriotismu;
2) jāveicina skolas un ģimenes loma
patriotisma
un
valstiskuma
apziņas
veicināšanā, kā arī jāatjauno tautas genofonds,
stiprinot jauniešos veselīgu dzīvesveidu un
sportisku garu;
3) jāsekmē Jaunsardzes kustība un citas
kustības, kurās ir patriotiska audzināšana, un
Jaunsardzei kā lielākajai šāda veida kustībai ir
jāpalielina finansējums.”
Jauniešu
Saeimas
deputāte
Elīna
Smetaņina:
Papildināt 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“Izglītības iestādēs jāturpina pastiprināti
veicināt izpratni par valsti, tās funkcijām un
piederību tai, kā arī par Latvijas vēsturi un
katra indivīda lomu valsts dzīves kvalitātes
uzlabošanā. Jāinformē izglītības iestādes,
jaunieši, kā arī citu vecumu grupu iedzīvotāji
par Latvijas Institūta darbību un tā
piedāvātajām iespējām.”

Komisijas
atzinums
4

Komisijas atbalstītā redakcija
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3) jāsekmē Jaunsardzes kustība, kā arī citas
ārpusskolas aktivitātes.
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Jauniešu
Saeimas
deputāte
Žanete
Aržanovska:
Papildināt 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“izveidojot mācību priekšmetu “Ģimenes
mācība”, lai radītu jauniešos izpratni par
ģimeni kā stabilu vērtību;”.
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Jauniešu Saeimas deputāts Jēkabs Staris:
Papildināt 2. punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“izveidojot objektīvu, politiski informatīvu
interneta vietni ar visaptverošu saturu par
Latvijas valsts pārvaldi un tās locekļiem;”.
Jauniešu
Saeimas
deputāts
Roberts
Kustavus:
Papildināt 3. punktu ar apakšpunktu šādā
redakcijā:
“jāpiešķir Latvijā esošajām skautu un gaidu
organizācijām (“Latvijas Skautu un gaidu
centrālā organizācija" un "Latvijas Kristīgie
skauti”) ilgtermiņa finansējums no valsts
budžeta, lai nodrošinātu to efektīvu darbību un
paplašināšanos, iesaistīt tās dažādos valstiski
nozīmīgos
pasākumos,
kā,
piemēram,
11. novembra pasākumos, kā arī veicināt šo
organizāciju sadarbību ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzi caur
kopīgiem projektiem, lai veicinātu pieredzes
apmaiņu un izplatītu zināšanas par skautiem
un gaidām.”
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Jauniešu Saeimas deputāte Regīna Anna
Jansone:
Papildināt 3. punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“īstenojot dažāda koncepta izglītojošus
pasākumus
vidusskolēniem
ar
mērķi
iepazīstināt jauniešus ar mūsu valsts drošības
apdraudējumiem, aktīvi informējot jauniešus
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par Jaunsardzes darbu un iespējām iestāties
Jaunsardzē un Zemessardzē.”
Jauniešu Saeimas deputāts Ernests Olders:
Papildināt deklarāciju ar 4. punktu šādā
redakcijā:
“4) jāveicina ikviena Latvijas jaunieša vēlme
strādāt, un pēc iespējas vairāk jauniešu
jāiesaista darba tirgū un jānodrošina ar darba
iespējām.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Maksims
Krutikovs:
Papildināt deklarāciju ar 4. un 5. punktu šādā
redakcijā:
“4) jāveicina skolēnu interese par politiskajām
norisēm Latvijā, uz skolām aicinot
ievērojamākos Latvijas politiķus – Saeimas
deputātus, eksprezidentus utt.;
5) jāveicina skolēnu interese par Latvijas
vēstures
nozīmīgākajiem
notikumiem,
organizējot pārgājienus, ekskursijas pa
nozīmīgākajiem
Latvijas
vēsturiskajiem
objektiem, kuru Latvijā ir ļoti daudz.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Rihards
Krūmiņš:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
redakcijā:
“jāmobilizē un jāattīsta ražošana Latvijas
reģionos, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar darbu,
tādejādi veicinot reģionu izaugsmi un attīstību.
Jāatbalsta jaunieši, kuri ir motivēti iesaistīties
darba tirgū/uzņēmējdarbībā.”
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Jauniešu Saeimas deputāte Elza Luīze
Ciganska:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
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redakcijā:
“jāizglīto jaunatne par mūsu valsts vēstures
svarīgāko notikumu nozīmīgumu.”
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Jauniešu Saeimas deputāte Sabīne Veide:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
redakcijā:
“vairāk jāinformē Latvijas tauta par valsts
vēstures nozīmīgo notikumu atceres dienām,
to atzīmēšanas un atcerēšanās svarīgumu.”
Jauniešu Saeimas deputāts Roberts Ozols:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
redakcijā:
“bērni un jaunieši izglītības iestādēs jau no
bērnības ir jāiesaista tradīciju un vērtību
piekopšanā un saglabāšanā.”
Jauniešu Saeimas deputāte Alisija Dašenko:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
redakcijā:
“jāiesaista vidusskolēni brīvprātīgajā darbā –
valsts svētku svinēšanas organizēšanā un
vadīšanā.”
Jauniešu Saeimas deputāte Ieva Strupa:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
redakcijā:
“jāveicina jauniešu interese par politiskajiem
procesiem.”
Jauniešu Saeimas deputāte Anete Biķe:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā
redakcijā:
“jāizdod normatīvais akts, kas liedz
pedagogiem uzdot mājas darbus valsts
atzīmējamajās dienās, kuras nav oficiālas
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brīvdienas, un kontroldarbus nākamajā dienā.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Kristofers
Kalniņš Liberis:
Papildināt deklarāciju ar punktiem šādā
redakcijā:
“- jānovērtē mazākumtautību skolotāju
kompetence izglītot skolēnus latviešu valodā,
kā arī to zināšanas par Latvijas vēsturi un
kultūru;
- gadījumā, ja tiek noskaidrots, ka skolotāja
kompetence un minētās zināšanas nav
pietiekamas savam amatam, nepieciešams
subsidēt latviešu valodas un kultūras apguvi
caur Latviešu valodas aģentūru vai arī, ja
skolotājs nevēlas doto iespēju izmantot, viņu
atbrīvot no amata;
- jālikvidē skolās esošās mazākumtautību
izglītības programmas, pakāpeniski aizvietojot
tās ar izglītības programmām latviešu valodā;
jāizstrādā
mazākumtautību
skolēnu
integrācijas plāns, kurā pastiprināti tiek likts
uzsvars uz intensīvāku latviešu valodas un
kultūras apguvi tiem skolēniem, kas šobrīd vēl
mācās mazākumtautību programmās;
- jāveicina mazākumtautību jauniešu iesaiste
pilsoniskajās aktivitātēs, piemēram, valsts
svētku svinēšanā, jauniešu organizācijās,
konkursos, koncertos un sabiedriskajā darbā ar
reklāmkampaņām un informējošajām mācību
stundām, tādā veidā palīdzot sarast ar latviešu
valodas vidi un tās lietojumu ikdienā;
- jāizveido Valsts valodas centram pakļautas
kontrolieru grupas, kas uzraudzītu latviešu
valodas lietojumu skolās, tās pēc nejaušības
principa pārbaudot un ierodoties bez
brīdinājuma, kas nodrošinātu skolotāju
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prasmju pārbaudi, jaunās sistēmas izpildi, kā
arī kopēji veiksmīgu izglītošanu skolās.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Rolands
Juhansons:
Papildināt deklarāciju ar punktiem šādā
redakcijā:
“- jāinformē un jāizglīto jaunieši par Latvijas
vēsturē piedzīvotajiem notikumiem;
- jāstiprina sadarbība starp Aizsardzības
ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un
skolām ar mērķi informēt un izglītot jauniešus.
Jāmaina jauniešu izglītošanas metodes,
aizstājot lekcijas un prezentācijas ar dažādu
pasākumu, piemēram, ekskursiju un viktorīnu
rīkošanu;
- jāatbalsta un plašāk jāpopularizē jaunsargu
kustība.”
Jauniešu Saeimas deputāts Germans
Murins:
Papildināt deklarāciju ar tekstu šādā redakcijā:
“Jānodrošina obligāta valsts valodas apmācība
visās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Jāvelta
vairāk uzmanības Jaunsardzes
attīstībai, valdības līmenī nodrošinot tās
darbības plānošanu un materiālu un sociālu
veicināšanu.“
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