Iesniedz 6. Jauniešu Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

DEKLARĀCIJA
par Zemessardzes un Jaunsardzes lomas stiprināšanu un obligātā militārā dienesta atjaunošanu

Pirmā lasījuma redakcija
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Zigfrīds Rauls Maršavs:
Izteikt deklarācijas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) nepieciešams popularizēt Jaunsardzes
kustību, lai jauniešiem tiktu dota iespēja apgūt
jaunas prasmes un iemaņas;”

DEKLARĀCIJA
par Zemessardzes un Jaunsardzes
lomas stiprināšanu un obligātā
militārā dienesta atjaunošanu
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1)
nepieciešams
popularizēt
Zemessardzes
un
Jaunsardzes
kustību, lai audzinātu jauniešus
patriotisma garā un pavērtu viņiem
iespēju
pilnveidot
dzīvē
nepieciešamās prasmes un iemaņas;
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Olga Jasjuļaņeca:
Papildināt deklarācijas 1. punktu ar vārdiem
šādā redakcijā:
“kā arī tādēļ, lai sabiedrība vairāk zinātu par šo
kustību darbību un ikdienas gaitām.”

Maksims Krutikovs:
Papildināt deklarāciju ar teikumu šādā
redakcijā: “Nepieciešams izstrādāt Latvijas
vēstures mācību programmu jaunsargiem un

Komisijas atbalstītā redakcija
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zemessargiem.”
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2) jāpiešķir Zemessardzei papildu
pilnvaras
sabiedriskās
kartības
nodrošināšanā un tiesiskas valsts
aizsardzībā;
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Maksims Krutikovs:
Papildināt deklarāciju ar teikumu šādā
redakcijā: “Nepieciešams regulāri informēt
jaunsargus un zemessargus par politisko un
militāro situāciju Latvijas robežvalstīs.”
Dāvids Brics:
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
1)nepieciešams popularizēt Zemessardzes un
Jaunsardzes kustību, veidojot dažādus iesaistes un
līdzdalības pasākumus un projektus, kur jaunieši
tiktu iepazīstināti ar organizācijas struktūru un
nepieciešamību, kas ļautu izprast kustību
nozīmīgumu, kā arī ilgtermiņā kalpotu kā viens no
veidiem kā audzināt jauniešus patriotiskā garā,
stiprinot saikni ar valsti.
Kristiāna Ošupe:
Izslēgt deklarācijas 2.punktu.
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Zigfrīds Rauls Maršavs:
Izslēgt deklarācijas 2.punktu.
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Dāvids Brics:
Izslēgt deklarācijas 2. punktu.
Mārcis Jorens Rullis:
Izteikt deklarācijas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) nepieciešams semestra beigās apbalvot katru
Jaunsardzes dalībnieku, atvēlot tiem 1-2 dienas
mēnesī kolektīvajiem pasākumiem (piemēram,
pārgājieni, pikniks, deju vakars, utt.)”
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3) Latvijā jāatjauno
militārais dienests.

2

obligātais
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Emīlija Linda Mendelsone:
Izslēgt deklarācijas 3. punktu.
Kristiāna Ošupe:
Izslēgt deklarācijas 3.punktu.

Zigfrīds Rauls Maršavs:
Izslēgt deklarācijas 3.punktu.
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Gints Jankovskis:
Izslēgt deklarācijas 3. punktu.

14

Kristīne Lindberga:
Izslēgt deklarācijas 3. punktu.
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Linda Tralle:
Izslēgt deklarācijas 3. punktu vai papildināt
punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Obligātajam militārajam dienestam ir
pakļautas 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar
noziedzīgu pagātni.”.
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Ksenija Ērgle:
Papildināt 3. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“ Obligātais militārais dienests attiecināms
tikai uz tiem, kas nestudē un dzīvo bez pastāvīgas
darba vietas.”
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Egija Ungure:
Izteikt deklarācijas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) obligātajam militārajam dienestam ir
pakļauti vidējo izglītību ieguvuši vīrieši ar
dienestam atbilstošu veselības stāvokli, kuri nav
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uzsākuši studijas augstskolā.”
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Maksims Krutikovs:
Papildināt deklarāciju ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
“Nepieciešams ieviest militāro mācību
izglītības iestādēs.”
Matīss Navenickis:
Papildināt deklarāciju ar punktu šādā redakcijā:
“Latvijai nepieciešams reformēt Nacionālos
bruņotos spēkus, tos piemērotām mobilām, ātri
reaģēt
spējīgām
vienībām.
Nepieciešams
modernizēt arī attiecīgo infrastruktūru, ekipējumu,
tehnisko aprīkojumu. Jāpalielina Zemessardzes
loma. Jaunsardze jāizglīto valsts aizsardzības jomā
un nepieciešams sekmēt patriotismu, pilsonisko
apziņu, fiziskās spējas un disciplīnu, kā arī
ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu.”
Dāvids Brics:
Papildināt deklarāciju ar 4. punktu šādā
redakcijā:
“4) nepieciešams iekļaut Jaunsardzes mācību
kā C daļas izvēles priekšmetu augstskolās, kā arī
izveidot un realizēt komunikācijas plānu, lai
informētu jauniešus par šādu iespēju.”

6.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2016. gada 29. aprīlī.
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