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Iesniedz 3.Jauniešu Saeimas  

Eiropas lietu komisija 

Likumprojekts otrajam lasījumam 

DEKLARĀCIJA 

Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības 

             jautājumu risināšanā 

 

Pirmā lasījuma 

redakcija 

Nr. 

p.k. 

Priekšlikumi 

(9) 

Komisijas 

atzinums 

Komisijas atbalstītā redakcija 

DEKLARĀCIJA  

Par Latvijas bērnu un 

jauniešu līdzdalību 

Eiropas Savienības 

jautājumu risināšanā 

 

    

Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 
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1) apzinoties jauniešu 

bezdarbu kā kopīgu 

Eiropas Savienības 

dalībvalstu problēmu, ir 

nepieciešams jauniešus 

motivēt aktīvi iesaistīties 

kopīgās Eiropas 

Savienības izglītības un 

nodarbinātības 

veicināšanas programmās, 

lai jaunieši, kam trūkst 

darba pieredzes, iegūtu 

informāciju par 

kvalitatīviem prakses 

piedāvājumiem un 

aktivitātēm, kas palīdzētu 

jauniešiem iesaistīties 

darba tirgū; 
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Jauniešu Saeimas deputāte Žaklīna Vagoliņa 

Izteikt deklarācijas 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) apzinoties jauniešu bezdarbu kā kopīgu 

Eiropas Savienības dalībvalstu problēmu, ir 

nepieciešams jauniešus motivēt aktīvi iesaistīties 

kopīgās Eiropas Savienības izglītības un 

nodarbinātības veicināšanas programmās, lai 

jaunieši, kam trūkst darba pieredzes, iegūtu 

informāciju par kvalitatīviem prakses 

piedāvājumiem un aktivitātēm, kas palīdzētu 

jauniešiem iesaistīties darba tirgū, kā arī 

samazināt nodokļu sistēmu vai dot atvieglojumus 

uzņēmējiem, kas vasarās un no skolas brīvajā 

laikā, dod iespēju strādāt jauniešiem, nosakot 

vienotu vienas darba stundas samaksu atkarībā no 

jaunieša vecuma;” 
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2) lai motivētu bērnus un 

jauniešus intensīvāk apgūt 

svešvalodas, kā arī, lai 

paaugstinātu svešvalodu 

apguves kvalitāti Latvijas 

izglītības iestādēs, ir 

nepieciešams popularizēt 

skolu un augstskolu 

studējošo un mācībspēku 

apmaiņas programmu 

priekšrocības, rosinot 

skolas iesaistīties 

sadarbības tīklu veidošanā 

ar citām Eiropas 

Savienības izglītības 

iestādēm, kā arī veidot 

seminārus ar jauniešiem, 

kas guvuši pieredzi šādu 

apmaiņas programmu 

ietvaros; 
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Jauniešu Saeimas deputāte Žaklīna Vagoliņa 

Izteikt deklarācijas 2.punktu šādā redakcijā: 

„2) lai motivētu bērnus un jauniešus intensīvāk 

apgūt svešvalodas, kā arī, lai paaugstinātu 

svešvalodu apguves kvalitāti Latvijas izglītības 

iestādēs, ir nepieciešams popularizēt skolu un 

augstskolu studējošo un mācībspēku apmaiņas 

programmu priekšrocības, rosinot skolas 

iesaistīties sadarbības tīklu veidošanā ar citām 

Eiropas Savienības izglītības iestādēm, kā arī 

veidot seminārus ar jauniešiem, kas guvuši 

pieredzi šādu apmaiņas programmu ietvaros, kā 

arī veidot bezmaksas valodu apguves kursus 

jauniešiem un pieaugušajiem;” 
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3) lai Latvijas bērniem un 

jauniešiem nodrošinātu 

līdzvērtīgu (vienlīdzīgu) 

pieeju Eiropas Savienības 

sniegtajām izglītības, 

kultūras un brīvprātīgā 

darba pieredzes ieguves 

iespējām, būtu 

nepieciešams veidot 

vienotu informācijas datu 

krātuvi – interneta portālu, 

kurā tiktu koncentrēti 

apkopota aktuālākā 

informācija; 
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Jauniešu Saeimas deputāts Oskars Jepsis 

Izslēgt deklarācijas 3.punktu. 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Sindija Virse 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai Latvijas bērniem un jauniešiem 

nodrošinātu līdzvērtīgu (vienlīdzīgu) pieeju 

Eiropas Savienības sniegtajām izglītības, kultūras 

un brīvprātīgā darba pieredzes ieguves iespējām, 

būtu nepieciešams pilnveidot portālu 

www.jaunatne.gov.lv;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Nils Putniņš 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai Latvijas bērniem un jauniešiem 

nodrošinātu līdzvērtīgu (vienlīdzīgu) pieeju 

Eiropas Savienības sniegtajām izglītības, kultūras 

un brīvprātīgā darba pieredzes ieguves iespējām, 

būtu nepieciešams izstrādāt interaktīvu mājas 

lapu;” 

 

 

  

http://www.jaunatne.gov.lv/
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Jauniešu Saeimas deputāts Mišels Valters 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai Latvijas bērniem un jauniešiem 

nodrošinātu līdzvērtīgu (vienlīdzīgu) pieeju 

Eiropas Savienības sniegtajām izglītības, kultūras 

un brīvprātīgā darba pieredzes ieguves iespējām, 

būtu nepieciešams veidot vienotu informācijas 

datu krātuvi – interneta portālu, kurā tiktu 

koncentrēti apkopota aktuālākā informācija, kā arī 

nodrošināt pieeju šai informācijai katrā no 

Latvijas skolām;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Žaklīna Vagoliņa 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai Latvijas bērniem un jauniešiem 

nodrošinātu līdzvērtīgu (vienlīdzīgu) pieeju 

Eiropas Savienības sniegtajām izglītības, kultūras 

un brīvprātīgā darba pieredzes ieguves iespējām, 

būtu nepieciešams veidot vienotu informācijas 

datu krātuvi – interneta portālu, kurā tiktu 

koncentrēti apkopota aktuālākā informācija, kā arī 

uz Latvijas skolām izsūtīt informatīvus materiālus 

bukletu veidā;” 
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4) ņemot vērā to, ka, 

īstenojot vienu no Eiropas 

Savienības pamatbrīvībām 

attiecībā uz Eiropas 

Savienības pilsoņu un 

viņu ģimenes locekļu 

tiesībām brīvi pārvietoties 

un pastāvīgi uzturēties 

dalībvalstu teritorijā, 

ievērojams skaits Latvijas 

iedzīvotāju, ir izceļojuši 

uz ārvalstīm, ir 

nepieciešams apsvērt 

iespēju radīt un īstenot 

īpašas programmas, lai 

stiprinātu piederības 

sajūtu Latvijas valstij, 

aizbraukušo bērnu un 

jauniešu vidū; 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) ņemot vērā to, ka, īstenojot vienu no Eiropas 

Savienības pamatbrīvībām attiecībā uz Eiropas 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 

tiesībām brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties 

dalībvalstu teritorijā, ievērojams skaits Latvijas 

iedzīvotāju, ir izceļojuši uz ārvalstīm, ir 

nepieciešams aktīvi strādāt ar vēl 

neaizbraukušajiem jauniešiem, izglītojot tos 

finansiālajā un uzņēmējdarbības jomā, motivējot 

jauniešus neaizbraukt;” 
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5) lai, izmantojot Eiropas 

Savienības nodrošinātās 

izglītības iespējas 

ārvalstīs, Latvijas bērni un 

jaunieši nezaudētu 

nacionālās identitātes 

apziņu, ir nepieciešams ar 

īpašu izglītības un kultūras 

projektu starpniecību 

stiprināt bērnos un 

jauniešos nacionālo 

vērtību apzināšanos un to 

nozīmi.  

 

9 Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt deklarācijas 5.punktu šādā redakcijā: 

„5) lai, izmantojot Eiropas Savienības 

nodrošinātās izglītības iespējas ārvalstīs, Latvijas 

bērni un jaunieši nezaudētu nacionālās identitātes 

apziņu, ir nepieciešams jau pirmsskolas un 

sākumskolas bērniem ar īpašu izglītības un 

kultūras projektu starpniecību stiprināt bērnos un 

jauniešos nacionālās vērtības un uzsvērt to nozīmi 

veiksmīgai Latvijas valsts attīstībai un 

pastāvēšanai.” 

 

  

 


