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 DEKLARĀCIJA 

par jaunieti sabiedrībā 

 

Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 
   Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 

1) jānodrošina iespēja 

ikvienam bērnam uzaugt 

ģimeniskā vidē, tādēļ 

nepieciešams pilnveidot 

ārpusģimenes aprūpes sistēmu; 

1. Jauniešu Saeimas deputāte Linda Prokofjeva 

Aizstāt deklarācijas 1. un 2. punktā vārdu "aprūpes" ar 

vārdiem "atbalsta un audzināšanas". 

  

2) visos Latvijas reģionos 

jāuzlabo iedzīvotāju izpratne par 

audžuģimeņu, adoptētāju, 

aizbildņu un viesģimeņu darba 

nozīmīgumu, tādējādi veicinot 

iedzīvotāju vēlmi kļūt par 

ārpusģimenes aprūpes 

sniedzējiem. Jāstiprina arī bērna 

bioloģiskās ģimenes spējas 

rūpēties par viņu; 

    

3) jāattīsta bērnu un 

pusaudžu prasmes un iemaņas, kas 

nepieciešamas ziņu avotu izvēlei 
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un mediju satura kritiskai 

izvērtēšanai, skolās jānodrošina 

regulāri informatīvi pasākumi, 

kuros tiktu pārrunāts un analizēts 

aktuālais mediju saturs; 

4) jāpaaugstina jauniešu 

medijpratība – spēja atšķirt faktus 

no viedokļiem, atpazīt naida runu 

un aizspriedumus, kā arī atšķirt 

uzticamu žurnālistikas materiālu 

no sabiedriskajām attiecībām 

veltītiem rakstiem un reklāmas 

 

2. 

 

 

3. 

Jauniešu Saeimas deputāte Kristiāna Pamše 

Papildināt deklarācijas 4. punktu ar vārdiem šādā 

redakcijā: "jāizveido speciāla ziņu pārraide jauniešiem.” 
Jauniešu Saeimas deputāts Renārs Tukris 

Papildināt deklarācijas 4. punktu ar vārdiem šādā 

redakcijā: 

“jāizveido Latvijas Televīzijas jauniešu raidījumu 

redakcija, kas gatavotu jauniešiem paredzētu satura 

raidījumus un izvietotu to interneta sociālajos mēdijos.” 

  

5) jāuzlabo zināšanas par 

sociālo tīklu lietotāju personiskās 

informācijas pārdomātu un drošu 

lietošanu, kā arī personas datu 

aizsardzību. 

    

  

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Samanta Dombrovska 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jānodrošina jauniešu līdzdalība ikviena valstiski 

svarīga lēmuma pieņemšanā gan valsts, gan pašvaldību 

līmenī.” 
Jauniešu Saeimas deputāts Sandis Proms 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāpalielina jauniešu iespējas iesaistīties ciemu, 

pilsētu, valsts pasākumu organizēšanā, lai veidotu 

izpratni par dažādiem darbiem, iegūtu darba pieredzi un 

palielinātu savu piederības sajūtu Latvijai un Eiropas 

Savienībai.” 
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6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 
Jauniešu Saeimas deputāts Ilmārs Mežaraups 

Papildināt deklarāciju ar 6 punktu šādā redakcijā: 

“6) ikvienam jaunietim ir tiesības izprast politiskās 

aktualitātes valstī, tādēļ jāizskata ikvienas vidusskolas 

iespējas jauniešiem regulāri sniegt attiecīgās zināšanas un 

prasmes.” 
Jauniešu Saeimas deputāte Katrīna Ūdre 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jānosaka, ka pašvaldību kvalificēti speciālisti 

regulāri apmeklētu izglītības iestādes un sniegtu, dalītos 

ar informāciju par mērķtiecīgas sociāli ekonomiskas 

izpratnes veicināšanu jauniešu vidū.” 

 8. Jauniešu Saeimas deputāte Gerda Veismane 

Papildināt deklarāciju ar 6 punktu šādā redakcijā: 

"6) jānodrošina informatīvi pasākumi jauniešiem 

nākotnes profesijas izvēlei vismaz vienu reizi mēnesī." 

  

 9. Jauniešu Saeimas deputāts Rodijs Ronis 

Papildināt deklarāciju ar 6. punktu šādā redakcijā: 

“6) jāizvērtē Jauniešu Saeimas nolikums un 

vēlēšanu sistēma, lai veicinātu Jauniešu iesaistīšanos 

dažādu ideju izvērtēšanu projektos.” 

  

 10. Jauniešu Saeimas deputāts OlavsRāciņš 

Papildināt deklarāciju ar 6 punktu šādā redakcijā: 

"6) jāpiešķir cepums katram jaunietim Latvijā." 

  

 11. Jauniešu Saeimas deputāts Matīss Ķiecis 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāveic jauniešu savlaicīga izglītošana par HIV 

infekcijas un AIDS slimību izplatību” 

  

  

12. 

 

 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Anfisa Aleksejeva 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāievieš atlaides starppilsētu sabiedriskajā 

transportā jauniešiem nokļūšanai kādā no mācību 

iestādēm visa mācību gada garumā” 
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13. 

Jauniešu Saeimas deputāte Anastasija Kosoņa 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāizveido atlaides sistēma studentiem reģionālajos 

maršrutos.” 

  

14. 

Jauniešu Saeimas deputāte Undīne Kate Finka 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāievieš stipendijas visās Latvijas vidusskolās tiem 

skolēniem, kuru vidējā atzīme pa visiem priekšmetiem ir 

8,50 un augstāk” 

  

  

15. 

Jauniešu Saeimas deputāts Kirils Ķirsis 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāpieņem likums, kas paredz iespēju nelaulātiem 

pāriem neatkarīgi no viņu dzimuma pie notāra reģistrēt savu 

kopdzīvi.” 

  

  

16. 

Jauniešu Saeimas deputāts Valērijs Serums 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jādod jauniešiem iespēja strādāt ne tikai vasarā, 

bet arī brīvajā laikā, kad ir skola.” 

  

  

17. 

Jauniešu Saeimas deputāts Rūdolfs Lukaševičs 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāizveido uzņēmumu ienākuma nodokļa 

atvieglojumu sistēma par strādājošiem jauniešiem 

uzņēmumā.” 

  

  

18. 

 

 

 

19. 

Jauniešu Saeimas deputāte Elīna Mahova 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāpopularizē brīvprātīgais darbs dodot jauniešiem 

iespēju strādāt apkalpojošajās sfērās” 
Jauniešu Saeimas deputāte Ilze Upeniece 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“jāpopularizē brīvprātīgais darbs Latvijā, vairāk 

jānovērtē brīvprātīgā darba veicēji” 
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20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

22. 

Jauniešu Saeimas deputātu iesniegti informatīvi 

priekšlikumi, kas nav noformēti kā priekšlikumi: 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Harijs Bašs 

 “piedāvāt reālus rīkus un motivējošas metodes, kas 

nodrošina skolu jauniešu pilsonisko iesaisti Latvijas 

politikā.” 
Jauniešu Saeimas deputāts Nauris Kaspars 

Madzulis 

 “lai ikviens varētu balsot no jebkuras viedierīces, 

atrodoties jebkur, izmantojot latvija.lv mājaslapas 

darbību, autorizējoties ar kādu no iespējamajiem veidiem 

(no internetbankas vai e-paraksta)” 
Jauniešu Saeimas deputāte Līva Ašmane 

“Vēlos vērst cilvēku uzmanību uz psiholoģiskām 

slimībām, kas būtiski samazina dzīves kvalitāti… Vēlos 

vērst sabiedrības, kā arī jauniešu uzmanību uz dažādiem 

jautājumiem sakarā ar Globālo sasilšanu, kā piemēram 

lopkopības produktu samazināšanu savā uzturā, 

plastmasas un citu nepārstrādājamo materiālu 

izmantošanu. Šo vēlos attīstīt sadarbojoties un veidojot 

dažādas akcijas gan ar veselības, labklājības, vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām.” 

  

 


