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par izglītības iespējām
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Priekšlikumi
Komisijas
( 15 )
atzinums
Jauniešu Saeimas deputāts Andris Saliņš
Izteikt deklarāciju šādā redakcijā:
“Deklarācija
par vidējās, profesionālās un augstākās
izglītības pilnveidošanu un strukturēšanu
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka
nepieciešams:
“1) pilnveidot kompetenču pieejā balstīto
vispārējās
izglītības
saturu,
izmantojot
kvalitatīvākas mācību metodes un paredzot
iespēju vidusskolā iegūt papildu informāciju un
padziļināti apgūt atsevišķas jomas un
priekšmetus atbilstoši skolēnu interesēm, spējām
un nākotnes mērķiem;
2)
pastiprināt
skolas/novada
karjeru
konsultantu ietekmi jauniešu vidū, izglītības
sistēmā iekļaujot vairāk aktivitāšu saistībā ar
karjeras izvēli;
3) aktualizēt un pilnveidot profesionālās
izglītības iestādes, turpinot satura reformu, kas
paredz pastāvīgi nodrošinātu prasmju iegūšanu
un pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus
vajadzībām, tostarp nodrošināt darba vidē
balstītas
mācības,
pilnveidojot
iestāžu
infrastruktūru un nodrošinot tās ar mūsdienīgu
materiāltehnisko bāzi;

Komisijas atbalstītā redakcija

4) sniegt augstskolu studentiem iespēju
izvērtēt izvēlēto programmu jau 1. kursā,
izmantojot pēc iespējas vairāk un dažādākas
prakses iespējas ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā;
5) veicināt mācību un studiju starptautisko
mobilitāti, sekmējot Latvijas un ārvalstu
augstākās izglītības diplomu savstarpēju
atzīšanu.”
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka
nepieciešams:
1)
ieviest
kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības
saturu, paredzot iespēju vidusskolā
padziļināti apgūt atsevišķas jomas un
priekšmetus
atbilstoši
skolēnu
interesēm, spējām un nākotnes
mērķiem;
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Jauniešu Saeimas deputāts Ričards Edijs Štibe
Izteikt deklarācijas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ieviest kompetenču pieejā balstītu
vispārējās izglītības saturu, paredzot iespēju
vidusskolā padziļināti apgūt atsevišķas jomas un
priekšmetus atbilstoši skolēnu interesēm, spējām
un nākotnes mērķiem, šādu principu ieviešot arī
atsevišķiem priekšmetiem, kā mājturībā un
tehnoloģijās, skolēniem ļaujot izvēlēties, ko
apgūt padziļināti, jau sākumskolas beigās vai
pamatskolā;”
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Jauniešu Saeimas deputāte Aleksandra Zujeva
Izteikt deklarācijas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ieviest kompetenču pieejā izglītības
saturu, kas paredz iespēju vidusskolā padziļināti
apgūt atsevišķas jomas un priekšmetus atbilstoši
skolēnu interesēm, spējām un nākotnes mērķiem,
bet jau ar pamatskolas izglītības uzsākšanu
ieviest mācību programmā atjaunotu veselības
mācību;”
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2)
stiprināt profesionālās
izglītības prestižu un pievilcību,
pilnveidojot tās infrastruktūru un
nodrošinot
to
ar
mūsdienīgu
materiāltehnisko bāzi;
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Jauniešu Saeimas deputāte Linda Grāvīte
Papildināt deklarāciju ar jaunu 2. punktu,
attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju,
šādā redakcijā:
“2) ieviest jaunu mācību priekšmetu "vides
zinības;”
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Jauniešu Saeimas deputāte Linda Briede
Izteikt deklarācijas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) stiprināt profesionālās izglītības prestižu
un pievilcību jauniešu vidū, lai jaunieši būtu
ieinteresēti un vēlētos mācīties profesionālajās
vidusskolās, vienlaicīgi stiprinot un pilnveidojot
profesionālo izglītību, un nodrošinot iestādes ar
mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi, lai jaunieši,
kuri šaubās par profesionālajām vidusskolām,
vēlētos šeit mācīties un saņemt vidējo izglītību
kopā ar diplomu par apgūtiem profesionālajiem
pamatiem;”

3)
turpināt profesionālās
izglītības satura reformu, pastāvīgi
nodrošināt prasmju iegūšanu un
pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus
vajadzībām, tostarp nodrošināt darba
vidē balstītas mācības;
4)
veicināt Latvijas un
Eiropas
Savienības
augstākās
izglītības iestāžu sadarbību studiju
programmu satura pilnveides jomā;
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5)
veicināt mācību
studiju starptautisko mobilitāti;

un
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Jauniešu Saeimas deputāts Raivis Gunārs
Tauriņš
Izteikt deklarācijas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) veicināt mācību un studiju starptautisko
mobilitāti, piešķirot valsts atbalstu skolēnu un
studentu mobilitātēm;”

6) sekmēt ārvalstu un Latvijas
augstākās
izglītības
diplomu
savstarpēju atzīšanu.
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Jauniešu Saeimas deputāte Kristīne Krūmiņa
Izteikt deklarācijas 6.punktu šādā redakcijā:
“6) sekmēt ārvalstu un Latvijas augstākās
izglītības
diplomu savstarpēju
atzīšanu,
saskaņojot vidusskolu programmas.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Roberts Finks
Papildināt deklarāciju ar 7.punktu šādā
redakcijā:
“7) veicināt zināšanu līmeņa paaugstināšanos
Latvijā, nodrošinot bezmaksas studijas iespējas
ikvienam Latvijas pilsonim.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Agris Bojārs
Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“7) nodrošināt bezmaksas studijas līdz 24
gadu vecumam bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Dmitrijs Baburgs
Papildināt deklarāciju ar 7.punktu šādā
redakcijā:
“7) nodrošināt kvalitatīvu iekļaujošo izglītību
bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstoši bērna
spējām.”
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Jauniešu Saeimas deputāte Kitija Maišele
Papildināt deklarāciju ar 7.punktu šādā
redakcijā:
“7)
vidusskolu
programmās
zinātņu
priekšmetus ieviest kā izvēles priekšmetus.”

12

Jauniešu Saeimas deputāts Toms Skutāns
Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“7) ar sabiedrības, mediju un skolotāju
palīdzību mainīt jauniešu uzskatus par
tehnikumiem, mazināt uzskatus, ka tās ir
zemākas izglītības iestādes, ieinteresēt jauniešus
par tehnikumu izvēli.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Ernests Barons
Papildināt deklarāciju ar 7.punktu šādā
redakcijā:
“7) ieviest skolēnu valdi sākot no
sākumskolas, šādi sagatavojot pieredzējušus,
demokrātiskus nākotnes līderus, un dot iespēju
aktīviem jauniešiem iesaistīties izglītības
sistēmas veidošanā, tādējādi liekot pamatus
turpmākai politiskai aktivitātei.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Jāzeps Kiselevskis
Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“7) piešķirt papildu finansējumu digitālo
mācību līdzekļu iegādei skolās.”
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Jauniešu Saeimas deputāts Ņikita Puķe
Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“7) piedāvāt vidusskolēniem papildu
izglītības iespējas ārpus izglītības iestādes, lai arī
jaunieši, kas izvēlējās vidējo izglītību apgūt
vispārizglītojošajās mācību iestādēs, varētu
padziļināti mācīties savai nākotnes profesijai
nepieciešamos mācību priekšmetus.”
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