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Iesniedz 3.Jauniešu Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides  

un reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts otrajam lasījumam 

DEKLARĀCIJA  

Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā 

 

Pirmā lasījuma 

redakcija 

Nr. 

p.k. 

Priekšlikumi 

(10) 

Komisijas 

atzinums 

Komisijas atbalstītā redakcija 

DEKLARĀCIJA  

Par bērnu un jauniešu 

iniciatīvām 

tautsaimniecības 

attīstības un 

konkurētspējas 

veicināšanā 

 

    

Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 
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1) lai veicinātu nacionālo 

preču un pakalpojumu 

eksportu, kā arī jaunu un 

apjomīgāku ārvalstu 

investīciju ieplūšanu 

Latvijā, ir nepieciešams ar 

publiskā un privātā 

sektora sadarbības 

projektu starpniecību, 

mazināt aizspriedumus, 

pārpratumus un 

stereotipus par Latvijas 

valsti ārvalstīs;  

 

1 
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Jauniešu Saeimas deputāte Dana Dolženko 

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) lai veicinātu nacionālo preču un pakalpojumu 

eksportu, kā arī jaunu un apjomīgāku ārvalstu 

investīciju ieplūšanu Latvijā, ir nepieciešams ar 

publiskā un privātā sektora sadarbības projektu 

starpniecību, mazināt aizspriedumus, ēnu 

ekonomiku, pārpratumus un stereotipus par 

Latvijas valsti ārvalstīs;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) lai veicinātu nacionālo preču un pakalpojumu 

eksportu, kā arī jaunu un apjomīgāku ārvalstu 

investīciju ieplūšanu Latvijā, ir nepieciešams 

jauniešus izglītot par mūsdienīgu un tālredzīgu 

uzņēmējdarbību, kā arī mazināt birokrātiskos 

šķēršļus uzņēmējdarbības veikšanai;” 
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2) apzinoties šā brīža 

(mūsdienu) negatīvās 

Latvijas demogrāfiskās 

tendences, ir nepieciešams 

atbalstīt nozaru ražotņu 

izveidi lauku reģionos, lai 

nodrošinātu racionālu un 

efektīvu nacionālo resursu 

izmantošanu, un tādejādi 

uzlabotu nodarbinātības 

un bezdarba problēmas 

ārpus pilsētām; 

 

3 
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Jauniešu Saeimas deputāts Mišels Valters  

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

„2) apzinoties šā brīža (mūsdienu) negatīvās 

Latvijas demogrāfiskās tendences, ir 

nepieciešams samazināt nodokļus un palielināt 

subsīdijas jaunajiem zemniekiem, kā arī atbalstīt 

nozaru ražotņu izveidi lauku reģionos, lai 

nodrošinātu racionālu un efektīvu nacionālo 

resursu izmantošanu;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Dana Dolženko 

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

„2) lai samazinātu darbspējīga vecuma cilvēku 

aizbraukšanu uz ārzemēm, ir nepieciešams 

atbalstīt lauksaimniecību Latvijā, lai nodrošinātu 

racionālu un efektīvu nacionālo resursu 

izmantošanu;” 
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3) lai mazinātu bērnu un 

jauniešu bezdarba 

problēmu Latvijā, ir 

nepieciešams bērniem un 

jauniešiem aktīvi 

iesaistīties pārdomātākas 

un ilgtspējīgākas pabalstu 

politikas izstrādāšanā, kā 

arī stipendiju piešķiršanas 

kārtības uzlabošanā; 

5 
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Jauniešu Saeimas deputāts Mišels Valters 

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai mazinātu bērnu un jauniešu bezdarba 

problēmu Latvijā, ir nepieciešams bērniem un 

jauniešiem aktīvi iesaistīties pārdomātākas un 

ilgtspējīgākas pabalstu politikas izstrādāšanā, un 

stipendiju piešķiršanas kārtības uzlabošanā, kā arī 

jauniešu vasaras darba iespēju paplašināšanā;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Dana Dolženko 

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai mazinātu bērnu un jauniešu bezdarba 

problēmu Latvijā, ir nepieciešams skolās izplatīt 

informāciju par vasaras darbu iespējām bērniem 

un jauniešiem;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāts Toms Timpars 

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai mazinātu bērnu un jauniešu bezdarba 

problēmu Latvijā, ir nepieciešams ieviest nodokļu 

atlaidi uzņēmējiem, kas vasarās nodarbina bērnus 

un jauniešus, kā arī bērniem un jauniešiem 

nepieciešams aktīvi iesaistīties pārdomātākas un 

ilgtspējīgākas pabalstu politikas izstrādāšanā, un 

stipendiju piešķiršanas kārtības uzlabošanā;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Jūlija Kravcova 

Aizstāt 3.punktā vārdu „pabalstu” ar vārdiem 

„uzņēmēju atbalsta”.  
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4) lai ar 2014.gada 

1.janvāri nodrošinātu 

iedzīvotājiem ērtāku, 

saprotamāku un 

veiksmīgu pāreju no 

nacionālās valūtas – lata, 

uz Eiropas Savienības 

vienoto valūtu - eiro, ir 

nepieciešams skolu 

mācību programmu 

ietvaros bērniem un 

jauniešiem sniegt 

informāciju par eiro 

ieviešanas priekšrocībām 

un riskiem viegli 

izprotamā veidā; 

    

5) lai stimulētu Latvijas 

ekonomikas attīstību un 

izaugsmi, un veicinātu 

jaunu uzņēmumu 

veidošanos, ir 

nepieciešams izstrādāt 

valsts atbalsta 

programmas jauniešu 

uzņēmumiem, kā arī būtu 

apsverama iespēja 

izstrādāt īpašas nodokļu 

politikas iniciatīvas 

jauniešu uzņēmumiem. 

 

9 Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

„5) lai stimulētu Latvijas ekonomikas attīstību un 

izaugsmi, un veicinātu jaunu uzņēmumu 

veidošanos, ir nepieciešams organizēt seminārus 

jauniešiem ar veiksmīgu uzņēmēju piedalīšanos, 

izstrādāt valsts atbalsta programmas jauniešu 

uzņēmumiem, popularizēt un veidot jaunus 

biznesa inkubatorus ar pieredzes bagātiem 

vadītājiem, kā arī būtu apsverama iespēja 

izstrādāt īpašas nodokļu politikas iniciatīvas 

jauniešu uzņēmumiem.” 
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 10 Jauniešu Saeimas deputāts Artūrs Krancs 

Papildināt deklarāciju ar 6.punktu šādā redakcijā: 

„6) lai mazinātu pastāvošo urbanizācijas procesu 

valstī, ir nepieciešams sekmēt ruralizācijas 

procesu, attīstot autoceļus un dzelzceļus efektīvai 

darbaspēka migrācijai starp pilsētām.” 

  

 


