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Iesniedz 9.Jauniešu Saeimas  

Ārlietu  komisija    

Likumprojekts otrajam lasījumam 

DEKLARĀCIJA  

“Par jauniešu iesaisti Eiropas Savienības nākotnes veidošanā ” 

 

Pirmā lasījuma redakcija Nr. 

p.k. 

Priekšlikumi 

(  14  ) 

Komisijas 

atzinums 

Komisijas atbalstītā redakcija 

DEKLARĀCIJA 

“Par jauniešu iesaisti Eiropas 

Savienības nākotnes 

veidošanā ” 

   DEKLARĀCIJA  

“______________________” 

Latvijas Jauniešu Saeima:    Latvijas Jauniešu Saeima: 

1) uzskata, ka politiski aktīvi 

jaunieši ir nākamie valsts un 

pasaules politikas veidotāji; 
 

1. Jauniešu Saeimas deputāts Dāvids Rubens 

Izteikt deklarācijas 1. punktu šādā redakcijā: 

 “1) aicina jauniešu plašāku iesaisti Latvijas un 

Eiropas Savienības politiskajos, ekonomiskajos un 

sociālajos procesos, izvirzot kā galveno uzdevumu 

jauniešu piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

no 16 gadu vecuma”; 

  

2) uzsver, ka jauniešu 

iniciatīva un iesaiste 

sociālajos, politiskajos, 

ekonomiskajos un 

pilsoniskajos procesos ir 

viens no demokrātisko 

vērtību pamatprincipiem; 

 
 

2. Jauniešu Saeimas deputāte Oļesja Meteļica 

 

Papildināt 2.punktu pēc vārda “politiskajos” ar vārdu  

“kultūras”. 
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3) atzinīgi vērtē ANO un 

Eiropas Savienības atbalstu 

jaunatnes politiskās iesaistes 

un iniciatīvas stiprināšanai 

un uzsver nepieciešamību 

plašāk informēt par šo 

organizāciju sniegtajām 

iespējām. 

 
 

    

Latvijas Jauniešu Saeima 

aicina: 

    

4) veidot politiku, kas 

veicina jauniešu interesi, 

zināšanas un izpratni par 

starptautiskajiem procesiem 

un Latvijas lomu tajos; 

 
 

    

 3. Jauniešu Saeimas deputāte Ludmila Moisejenkova 

Papildināt deklarāciju ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā: 

“5) vizuāli un saturiski uzlabot pasniegtās informācijas 

par ES kvalitāti, padarot to pieejamāku un skaidrāku; ” 

  

5)stiprināt pilsoniskās 

sabiedrības veidošanos, 

izglītojot jauniešus par tām 

sabiedriskās darbības, 

iniciatīvas un politiskās 

līdzdalības iespējām, kas 

viņiem pieejamas gan 

Latvijā, gan starptautiskajās 

organizācijās; 
 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 
 

6)pilnveidot skolas mācību 

procesu, lai padziļinātu 

izpratni par Eiropas 

Savienības un globāla 

mēroga procesiem, kā arī to 

ietekmi uz Latviju; 

 
 

    

7) stingri vērsties pret 

mēģinājumiem liegt jauniešu 

iesaisti politiskajos procesos 

vecuma, ierobežoto iespēju 

vai pieredzes trūkuma dēļ; 
 

    

8) ņemt vērā potenciālu un 

dinamismu, kādu jaunieši kā 

nākamie politiskie līderi spēj 

piešķirt Latvijas un 

starptautiskajai politiskajai 

videi; 

 
 

    

9)ieklausīties jaunatnes 

organizāciju viedoklī, 

gatavojot Latvijas pozīciju 

attiecībā uz Eiropas 

Savienības un citu 

starptautisko organizāciju 

lēmumiem, īpaši ja tie skar 

šodienas vai nākotnes 

jauniešu iespējas un tiesības; 
 

4. Jauniešu Saeimas deputāts Kārlis Blumbergs 

 

Papildināt 9. punktu ar vārdiem šādā redakcijā: 

“kā arī veidot struktūru, kura palīdz un nodrošina jauniešu 

interešu pārstāvniecību Eiropā”; 
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10) apzināties, ka pieņemtie 

lēmumi ietekmēs vidi, kādā 

šodienas jaunieši dzīvos 

nākotnē. 
 

    

 5. Jauniešu Saeimas deputāte Eva Ķeruže 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“ izveidot mobilo aplikāciju ES dalībvalstu jauniešiem, 

kurā tiktu apkopota informācija par pasākumiem vietējā, 

nacionālā un starptautiskā līmenī;” 

 

  

 6. Jauniešu Saeimas deputāte Anna Katrīne Sandlere 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“izveidot tiešu, strukturētu dialogu starp Latvijas jaunatni 

un valsts pārvaldes iekārtu, nodrošinot efektīvu un 

taisnīgu lēmumu pieņemšanas stratēģiju jauniešu 

interesēs;” 

  

 7. Jauniešu Saeimas deputāte Liene Rācene 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“ izveidot jauniešu organizāciju, kas būtu ieinteresēta un 

gatava informēt viņus par iespējām izglītoties globāli, 

izmantojot Eiropas Savienības dotās iespējas;” 

  

 8. Jauniešu Saeimas deputāte Anastasija Ivanoviča 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“vairot jauniešu politiskās un pilsoniskās līdzdalības 

izpausmes, veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajās 

organizācijās, aktualizējot jauniešu politiskās līdzdalības 

nozīmi skolu mācību saturā, kā arī veicinot jauniešu 

informētību par šādām līdzdalības iespējām;” 

  

 9. Jauniešu Saeimas deputāts Martins Levuškāns 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“Eiropas Savienībai un Latvijai kā tās sastāvdaļai darīt 

vairāk, lai jaunā paaudze justu Eiropas vienotību;” 
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 10. Jauniešu Saeimas deputāts Niklāvs Kadiķis 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“veikt pasākumus, lai motivētu jauniešus izmantot ES 

piedāvātās iespējas, ņemt dalību Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās, kā arī iekļaut skolu mācību programmās saturu 

par ES institūciju darbu un izveidot jauniešu centru katrā 

Latvijas novadā,  piešķirot finansējumu  ar ES saistītiem 

projektiem.” 

  

 11. Jauniešu Saeimas deputāte Zanda Markova 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“motivēt jauniešus iesaistīties Latvijas un Eiropas 

Savienības politikā;” 

  

 12. Jauniešu Saeimas deputāte Mērija Kalniņa 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“izveidot tīmekļvietni, kas veltīta ES jauniešu starpkultūru 

projektiem, pasākumiem, kursiem un brīvprātīgā darba 

iespējām, vienlaikus popularizējot jauniešu iespējas 

iesaistīties projektu konkursos, kā arī piedalīties dažādos 

ES neformālās izglītības projektos;” 

  

 13. Jauniešu Saeimas deputāts Pāvels Uspenskis 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“dibināt organizācijas, kas dotu iespēju ārzemēs 

dzīvojošiem Latvijas jauniešiem atgriezties Latvijā, mācot 

tiem latviešu valodu, latviešu kultūru un palīdzot ar 

mācību un darba vietas atrašanu;” 

  

       14.   Jauniešu Saeimas deputāts Dāvis Deivids Bukovskis 

Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā redakcijā: 

“pacelt minimālās algas apmēru, veikt labvēlīgas izmaiņas 

nodokļu sistēmā, kā arī celt “bērnu naudas” apmēru un 

nodrošināt visiem pieejamu veselības aprūpi, lai veicinātu 

jauniešu palikšanu Latvijā.” 

 

  

 


