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Iesniedz 3.Jauniešu Saeimas  

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija    

Likumprojekts otrajam lasījumam 

  DEKLARĀCIJA  

Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā 

 

Pirmā lasījuma 

redakcija 

Nr. 

p.k. 

Priekšlikumi 

(10) 

  

DEKLARĀCIJA  

Par bērnu un jauniešu 

iniciatīvām efektīvas 

bērnu un jauniešu 

veselības politikas 

veidošanā 

 

    

Latvijas Jauniešu Saeima 

nolemj, ka: 
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1) apzinoties zināšanu par 

veselīgu dzīvesveidu un 

veselības saglabāšanu, 

izšķiroši svarīgo nozīmi 

slimību cēloņu novēršanā, 

apsvērt iespēju noteikt un 

iekļaut priekšmetu - 

Veselības mācība, skolu 

programmās kā atsevišķu 

un obligātu mācību 

priekšmetu; 
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Jauniešu Saeimas deputāts Dāvis Brics 

Izslēgt 1.punktu.  

 

Jauniešu Saeimas deputāte Jūlija Kravcova 
Izslēgt 1.punktu.  

 

Jauniešu Saeimas deputāts Oskars Jepsis 

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) apzinoties zināšanu par veselīgu dzīvesveidu 

un veselības saglabāšanu, izšķiroši svarīgo 

nozīmi slimību cēloņu novēršanā, apsvērt iespēju 

iekļaut papildus sporta stundas mācību 

programmā skolā;” 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Karīna Lahina 

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) apzinoties zināšanu par veselīgu dzīvesveidu 

un veselības saglabāšanu, izšķiroši svarīgo 

nozīmi slimību cēloņu novēršanā, apsvērt iespēju 

noteikt un iekļaut priekšmetu - Veselības mācība, 

skolu programmās kā atsevišķu un obligātu 

mācību priekšmetu, papildinot ar aktuālāko 

informāciju un uzskates materiāliem;” 
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Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„1) apzinoties zināšanu par veselīgu dzīvesveidu 

un veselības saglabāšanu, izšķiroši svarīgo 

nozīmi slimību cēloņu novēršanā, apsvērt iespēju 

noteikt un iekļaut priekšmetu - Veselības mācība, 

skolu programmās kā atsevišķu un obligātu 

mācību priekšmetu, kā arī veidot informatīvus 

seminārus vecākiem par bērnu veselīgā 

dzīvesveida nozīmīgumu;” 

  

2) lai novērstu aizvien 

pieaugošo aptaukošanās 

izplatību bērnu un 

jauniešu vidū, būtu 

apsverama iespēja 

pieņemt stingrākus skolu 

ēdināšanas noteikumus, 

kas paredzētu sabalansēta 

un veselīga uztura 

principu ievērošanu skolu 

ēdināšanas iestādēs; 
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Jauniešu Saeimas deputāts Valts Vīze 
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

„2) lai novērstu aizvien pieaugošo aptaukošanās 

izplatību bērnu un jauniešu vidū, skolu ēdnīcās 

būtu jāpiedāvā veselīgs, garšīgs un sabalansēts 

uzturs, kā arī bez maksas jauniešiem būtu jādod 

iespēja piedalīties ārpus skolas sporta nodarbībās, 

tostarp skolās regulāri jāorganizē sporta nedēļas 

ar pazīstamu sportistu piedalīšanos;” 
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3) lai nodrošinātu bērnu 

un jauniešu, kuri aug 

nelabvēlīgos ģimenes 

apstākļos, normālu fizisko 

un garīgo attīstību, ir 

jāierobežo un jānovērš 

atkarību izraisošo vielu 

lietošana bērnu un 

jauniešu vecāku vidū, ar 

valsts un pašvaldības 

institūciju atbalsta 

programmām; 
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Jauniešu Saeimas deputāte Karīna Lahina 
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai nodrošinātu bērnu un jauniešu, kuri aug 

nelabvēlīgos ģimenes apstākļos, normālu fizisko 

un garīgo attīstību, ir jāierobežo vecāku 

saskarsme ar bērniem līdz situācijas uzlabošanās 

brīdim vai jāatņem vecāku aprūpes tiesības, ja 

bērns tiek pakļauts fiziskai vai morālai 

vardarbībai.” 

 

 

 

 

Jauniešu Saeimas deputāte Sintija Nīcgale 
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3) lai nodrošinātu bērnu un jauniešu, kuri aug 

nelabvēlīgos ģimenes apstākļos, normālu fizisko 

un garīgo attīstību, ir jāierobežo un jānovērš 

atkarību izraisošo vielu lietošana bērnu un 

jauniešu vecāku vidū, ar valsts un pašvaldības 

institūciju atbalsta programmām, kā arī jāpievērš 

uzmanība nopietnām sankcijām pārdevējiem, kuri 

pārdod apreibinošas vielas un cigaretes 

nepilngadīgiem jauniešiem;” 
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4) lai uzlabotu bērnu un 

zīdaiņu veselības rādītājus 

valstī, būtu nepieciešams 

apsvērt iespēju veidot 

bezmaksas izglītojošus 

seminārus jaunajiem 

vecākiem par bērnu aprūpi 

un bērnu traumatisma 

cēloņiem un riskiem, kā 

arī to novēršanas 

pasākumiem; 
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Jauniešu Saeimas deputāte Karīna Lahina 
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) lai uzlabotu bērnu un zīdaiņu veselības 

rādītājus valstī, būtu nepieciešams apsvērt iespēju 

veidot bezmaksas izglītojošus seminārus 

jaunajiem vecākiem par bērnu audzināšanu, kas 

ietver ģimenes psiholoģijas pamatus, par bērnu 

aprūpi un bērnu traumatisma cēloņiem un 

riskiem, kā arī to novēršanas pasākumiem;” 

  

5) lai nodrošinātu 

bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem 

bērniem pilnvērtīgu un 

harmonisku personību 

attīstību, nepieciešams 

vairot sabiedrībā izpratni 

par audžuģimeņu, 

aizbildņu un adoptētāju 

darba nozīmīgumu, lai 

veicinātu iedzīvotāju 

aktivitāti vēlmē kļūt par 

ārpusģimenes aprūpes 

sniedzējiem. 
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 10 Jauniešu Saeimas deputāte Daiga Krilova 
Papildināt deklarāciju ar 6.punktu šādā redakcijā: 

„6) ir nepieciešams vairāk informēt bērnus un 

jauniešus par aktuālajiem sporta un kultūras 

pasākumiem, kā arī medijos pastiprināti 

popularizēt veselīgu dzīvesveidu.” 

  

 

 

 

 


