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Iesniedz 9.Jauniešu Saeimas  

Eiropas lietu komisija    

Likumprojekts otrajam lasījumam 

DEKLARĀCIJA  

“Par Eiropas Savienības vērtību nostiprināšanu un nākotnes veidošanu” 

 

Pirmā lasījuma redakcija Nr. 

p.k. 

Priekšlikumi 

(8) 

Komisijas 

atzinums 

Komisijas atbalstītā redakcija 

DEKLARĀCIJA 

“Par Eiropas Savienības 

vērtību nostiprināšanu un 

nākotnes veidošanu” 

   DEKLARĀCIJA  

“______________________” 

Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 
   Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka: 

1) droša, vienota, demokrātiska, 

iekļaujoša un kulturāli 

daudzveidīga Eiropa ir ES 

nākotnes pamats; 

    

2) nepieciešams izveidot ES 

valstu jauniešu sadarbības 

platformu kopīgu ideju 

īstenošanai; 

    

3) izglītības iestādēs 

jāpopularizē un jāatzīmē 

Eiropas diena, tādējādi 

ilgtermiņā veicinot izpratni par 

ES vērtībām un starpkultūru 

komunikāciju; 

1.  Jauniešu Saeimas deputāts Oskars Majevskis 

Izteikt deklarācijas 3. punktu šādā redakcijā: 

“3) nepieciešams atzīmēt Eiropas dienu izglītības iestādēs 

ar profesionāļu ES jautājumos dalību, kā arī integrēt mācību 

priekšmetos saturu par ES vērtībām, vēsturi un darbību 

kopumā;” 

 

  

 2.  Jauniešu Saeimas deputāts Dmitrijs Borjajevs 

Izteikt deklarācijas 3. punktu šādā redakcijā: 

“3) izglītības iestādēm nepieciešams skaidrot ES darbības 

principus mācību priekšmetu ietvaros, tādējādi veicinot 

jaunās paaudzes izpratni par ES darbību, vienlaikus 

paaugstinot uzticību tai;” 
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4) nepieciešams veicināt 

ikviena jaunieša līdzdalību ES 

nākotnes veidošanā, jo jaunieši 

ir Eiropas nākotnes veidotāji, 

vērtību glabātāji un vēstneši. 

    

 3.  Jauniešu Saeimas deputāts Andis Poļaks 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“lai aktīvāk veicinātu jauniešu iesaisti politikā, jāveic 

grozījumi Politisko partiju likumā, oficiāli reģistrējot tikai 

tās partijas, kurām ir izveidota Jaunatnes nodaļa ar mērķi 

veicināt Latvijas jauniešu politisko līdzdalību;” 

  

 4.  Jauniešu Saeimas deputāte Terēze Lība Tiesniece 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“lai veidotu drošu un ilgtspējīgu ES, ir svarīgi investēt 

jauniešu izglītībā, jo jaunieši ir pamats nākotnes Eiropai; ir 

jāpalielina ES budžets izglītībai un ikvienam ES ir jābūt 

pieejamām studijām un stipendijām;” 

  

 5.  Jauniešu Saeimas deputāte Agnese Rituma 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“veicināt sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, 

paredzot pakāpenisku reklāmu samazināšanos komerciāli 

nozīmīgākajos raidlaikos, kā arī vienlaicīgi un pakāpeniski 

palielinot valsts dotāciju līdz 0.2% IKP piecu gadu 

periodā;” 

  

 6.  Jauniešu Saeimas deputāte Agnese Rituma 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“skolās jārīko lekcijas par vides piesārņojumu, tā ietekmi uz 

vidi un iespējamām sekām uz cilvēka veselību, kā arī jārīko 

talkas, skolās jāievieš obligāti pētījumi par apkārtējo vidi un 

jāveido informatīvas kampaņas par vides aizsardzību, kā arī 

jārosina skolēnus un iedzīvotājus šķirot atkritumus, 

papildus tam – pašvaldībām jādibina uzņēmumi, kas 

pārstrādātu atkritumus;” 
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 7.  Jauniešu Saeimas deputāts Aleks Hummels 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“lai mazinātu morālo un fizisko vardarbību, skolās jārāda 

izglītojoši video, jāpārrunā attiecīgā tēma klases stundās, 

jāraksta esejas, kā arī jāizveido stingrāka sodu sistēma;” 

 

  

 8.  Jauniešu Saeimas deputāte Valērija Cimoška 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāievieš jaunas institūcijas, kuras cīnītos ar korupcijas 

līmeni valstī gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī 

noteikt, ka visām valsts iestādēm jāiesniedz gada pārskati, 

tādējādi novēršot nelietderīgu un nevajadzīgu valsts 

līdzekļu tērēšanu.” 

  

 

 

 


