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Iesniedz 3.Jauniešu Saeimas  

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  

Likumprojekts otrajam lasījumam 

DEKLARĀCIJA  

Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanā 

 

 

Pirmā lasījuma 

redakcija 

Nr. 

p.k. 

Priekšlikumi 

(23) 

Komisijas 

atzinums 

Komisijas atbalstītā redakcija 

DEKLARĀCIJA  

Par bērnu un jauniešu 

ieguldījumu ilgtspējīgas 

un racionālas izglītības 

sistēmas veidošanā 

 

    

Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 
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1) lai nodrošinātu bērniem 

un jauniešiem iespēju 

skolu mācību programmu 

ietvaros iegūt tādas 

zināšanas, kas būtu stabils, 

kvalitatīvs un nākotnes 

darba tirgus prasībām 

atbilstošs pamats 

izvēlētajās profesijās, ir 

nepieciešama racionāli un 

kvalitatīvi veidota 

izglītības sistēma, kas 

īstenojama, izvērtējot 

valsts intereses, prioritātes 

un izaugsmes iespējas; 

 

1 Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Izteikt deklarācijas 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) ir nepieciešams nodrošināt bērniem un 

jauniešiem iespēju skolu un augstskolu mācību 

programmu ietvaros iegūt tādas zināšanas, kas 

būtu stabils, kvalitatīvs un nākotnes darba tirgus 

prasībām atbilstošs pamats izvēlētajās profesijās; 

ir nepieciešama racionāli un kvalitatīvi veidota 

izglītības sistēma;” 
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2) ir nepieciešams 

pilnveidot bērnu un 

jauniešu mācību kvalitāti, 

izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju sniegtās 

iespējas, kā arī pielietojot 

inovatīvas mācību 

metodes; 
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Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Izteikt deklarācijas 2.punktu šādā redakcijā: 

„2)lai pilnveidotu bērnu un jauniešu mācību 

kvalitāti, valstij ir jāsekmē interaktīvas apmācību 

metodes;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Edgars Korsaks-

Mills 

Izteikt deklarācijas 2.punktu šādā redakcijā: 

„2) ir nepieciešams pilnveidot bērnu un jauniešu 

mācību kvalitāti, izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju sniegtās iespējas un radot jaunu, 

mūsdienām atbilstošu, mācību programmu, kā arī 

pielietojot jaunas un inovatīvas mācību metodes;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Sintija Nīcgale 

Izteikt deklarācijas 2.punktu šādā redakcijā:  

„2) ir nepieciešams pilnveidot mācību kvalitāti, 

izmantojot motivētus pasniedzējus - profesionāļus 

attiecīgajā jomā, kā arī ieviešot praktisko sasaisti 

ar teorijā apgūto;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt deklarācijas 2.punktu šādā redakcijā: 

„2) ir nepieciešams pilnveidot bērnu un jauniešu 

mācību kvalitāti, izmantojot mūsdienīgu un 

tālredzīgu izglītības sistēmu, kas sevī ietvertu 

inovatīvas mācību metodes, jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanu, kā arī profesionālus, mūsdienīgus 

un kompetentus pedagogus;” 
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3) ir nepieciešams veicināt 

bērnu un jauniešu 

zināšanas par neformālo 

izglītību, mūžizglītību un 

brīvprātīgo darbu, kā arī to 

sniegtajām priekšrocībām 

izglītības procesā; 
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Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) ir nepieciešams veicināt bērnu un jauniešu 

zināšanas par neformālo izglītību, mūžizglītību 

un brīvprātīgo darbu;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Edgars Korsaks-

Mills 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) ir nepieciešams veicināt bērnu un jauniešu 

zināšanas par neformālo izglītību, mūžizglītību 

un brīvprātīgo darba iespējām Latvijā un Eiropas 

Savienībā, kā arī to sniegtajām priekšrocībām 

izglītības procesā un sevis pilnveidošanā;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt deklarācijas 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) ir nepieciešams veicināt bērnu un jauniešu 

zināšanas par neformālo izglītību, mūžizglītību 

un brīvprātīgo darbu, finansēm un 

uzņēmējdarbību, kā arī to sniegtajām 

priekšrocībām izglītības procesā un dzīvē 

kopumā;” 
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4) lai celtu un izlīdzinātu 

izglītības kvalitāti visos 

Latvijas reģionos, būtu 

apsverama iespēja ieviest 

visās skolās vienotu 

pārbaudes darbu, 

kontroldarbu un ieskaišu 

saturu; 
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Jauniešu Saeimas deputāte Laura Melne  

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai celtu izglītības kvalitāti visos Latvijas 

reģionos, atbilstoši katra reģiona specifikai, būtu 

apsverama iespēja ieviest skolās jaunu mācību 

priekšmetu - Novada mācību;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Oskars Jepsis 

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai celtu un izlīdzinātu izglītības kvalitāti 

visos Latvijas reģionos, būtu apsverama iespēja 

ieviest visās skolās vienotu mācību grāmatu un 

pārbaudes darbu, kontroldarbu un ieskaišu 

saturu;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai celtu un izlīdzinātu izglītības kvalitāti, 

būtu apsverama iespēja ieviest visās valsts skolās 

vienotu pārbaudes darbu, kontroldarbu un 

ieskaišu saturu;” 

 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Mišels Valters 

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai celtu un izlīdzinātu izglītības kvalitāti 

visos Latvijas reģionos, būtu jāievieš vienota 

sistēma pārbaudes darbu sastādīšanai;” 
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Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai celtu un izlīdzinātu izglītības kvalitāti 

visos Latvijas reģionos, būtu apsverama iespēja 

ieviest visās skolās vienotu pārbaudes darbu, 

kontroldarbu, ieskaišu saturu, kā arī vienotus 

mācību materiālus;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Žaklīna Vagoliņa 

Izteikt deklarācijas 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai celtu un izlīdzinātu izglītības kvalitāti 

visos Latvijas reģionos, būtu apsverama iespēja 

ieviest visās skolās vienotu pārbaudes darbu, 

kontroldarbu un ieskaišu saturu, kā arī pedagogu 

darba rezultātu vienotu izvērtējumu pēc skolēnu 

olimpiāžu un sekmju rezultātiem;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Jūlija Kravcova 

Aizstāt deklarācijas 4.punktā vārdus „būtu 

apsverama iespēja ieviest” ar vārdiem „jāievieš”.  
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5) ir nepieciešams īstenot 

valsts mēroga pasākumus 

profesionālās izglītības 

popularizēšanā, lai bērni 

un jaunieši apzinātos 

profesionālās izglītības 

priekšrocības un izvēlētos 

iegūt izglītību 

perspektīvās un valstī 

vajadzīgās nozaru 

profesijās; 
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Jauniešu Saeimas deputāts Edgars Korsaks-

Mills 

Izteikt deklarācijas 5.punktu šādā redakcijā: 

„5) ir nepieciešams īstenot valsts mēroga 

pasākumus profesionālās izglītības 

popularizēšanā, lai bērni un jaunieši apzinātos 

profesionālās izglītības priekšrocības un izvēlētos 

iegūt izglītību perspektīvās un valstī vajadzīgās 

nozaru profesijās, tām atbilstoši piešķirot 

papildus valsts stipendijas un budžeta vietas;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Žaklīna Vagoliņa 

Izteikt deklarācijas 5.punktu šādā redakcijā: 

„5) ir nepieciešams īstenot valsts mēroga 

pasākumus profesionālās izglītības 

popularizēšanā, lai bērni un jaunieši apzinātos 

profesionālās izglītības priekšrocības un izvēlētos 

iegūt izglītību perspektīvās un valstī vajadzīgās 

nozaru profesijās, iznīcinot stereotipus, ka 

profesionālā izglītība ir zemāka par vidējo 

izglītību;” 
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6) lai veicinātu piederības 

un nacionālās identitātes 

apziņu bērnu un jauniešu 

vidū, kā arī, lai stiprinātu 

jauniešu zināšanas un 

paaugstinātu jauniešu 

līdzdalību valsts 

politiskajos procesos, ir 

nepieciešams apsvērt 

iespēju skolu programmās 

iekļaut atsevišķu obligātu 

mācību priekšmetu - 

Politika un tiesības. 
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Jauniešu Saeimas deputāte Jūlija Kravcova 

Papildināt deklarācijas 6.punktu aiz vārdiem „ir 

nepieciešams” ar vārdiem „sākot no 9.klases”.  

 

Jauniešu Saeimas deputāte Sindija Virse 

Izslēgt deklarācijas 6.punktu. 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Izteikt deklarācijas 6.punktu šādā redakcijā:  

„6) lai veicinātu tiesiskas kultūras attīstību, ir 

nepieciešams apsvērt iespēju skolu programmās 

iekļaut atsevišķu obligātu mācību priekšmetu – 

Tiesības.” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt deklarācijas 6.punktu šādā redakcijā:  

„6) lai veicinātu uzņēmības, piederības un 

nacionālās identitātes apziņu jauniešu vidū, kā 

arī, lai veicinātu jauniešu interesi par 

uzņēmējdarbību, politiskajiem procesiem valstī 

un nacionālajām vērtībām, sākot ar 9.klasi skolu 

mācību programmās ir jāiekļauj obligāts mācību 

priekšmets, kurš aptvertu visu iepriekšminēto.” 
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Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Papildināt deklarāciju ar 7.punktu šādā redakcijā: 

„7) lai veicinātu piederības un nacionālās 

identitātes apziņu bērnu un jauniešu vidū, ik gadu 

jūnija nogalē jārīko "Latvijas Jauniešu dienas".” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Jūlija Kravcova 

Papildināt deklarāciju ar 7.punktu šādā redakcijā: 

„7) lai novērstu krāpniecības iespēju valsts 

centralizētajos eksāmenos, būtu nepieciešams 

nodrošināt to, ka eksāmena novērotāji tiek 

izvēlēti no citas novada skolas.” 

 

 

  

 


