Iesniedz 6.Jauniešu Saeimas
Eiropas lietu komisija
Likumprojekts otrajam lasījumam
DEKLARĀCIJA

par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts lomas stiprināšanu
Pirmā lasījuma redakcija
DEKLARĀCIJA
par Latvijas kā Eiropas
Savienības dalībvalsts lomas
stiprināšanu
Latvijas Jauniešu Saeima
nolemj, ka:
1) jāpopularizē Latvijas
mākslas un kultūras
vērtības Eiropas
Savienības mākslas un
kultūras telpā;

Nr.
p.k.

1.

Priekšlikumi
()

Komisijas
atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Jauniešu Saeimas deputāts Edvarts Krusts
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

2.

“1) jāpopularizē Latvijas mākslas un kultūras vērtības
(ieskaitot ārzemēs pretrunīgi vērtētas latviešu vērtības,
kā Ulmaņa grāmatas un leģionāru grāmatas) Eiropas
Savienības mākslas un kultūras telpā;”
Jauniešu Saeimas deputāts Pēteris Plakans
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1) jāpopularizē Latvijas mākslas un kultūras un
vēstures vērtības Eiropas Savienības mākslas, kultūras
un vēstures telpā;”

3.

Jauniešu Saeimas deputāts Dāvids Brics
Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1) jāpopularizē Latvijas mākslas un kultūras vērtības
Eiropas Savienības mākslas un kultūras telpā, izceļot
Latvijas kultūras unikālās vērtības, piemēram,
Dziesmu un Deju svētkus;”
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4.

Jauniešu Saeimas
Mendelsone

deputāte

Emīlija

Linda

Veikt labojumus 1. punktā, ņemot vērā sekojošo:

5.

Konkretizēt kādā veida to ir plānots īstenot, ņemot
vērā, ka Eiropas Savienības pieņemtiem lēmumiem ir
tikai rekomendācijas raksturs.
Jauniešu Saeimas deputāts Maksims Krutikovs
Veikt labojumus 1. punktā, ņemot vērā sekojošo:
Domāju, ka ne tikai Latvijā, bet visās pārējās Eiropas
Savienības dalībvalstīs, ir jāveido savs ES dalībvalsts
(šajā ziņā – Latvijas) kultūras kanons. Šajā kanonā
varētu ietilpt gan „Gaismas pils” (LNB), gan
Jūgendstila ēkas u.c. Tieši šie objekti, varētu
popularizēt Latvijas vārdu pasaulē, kā arī ES.

6.

Jauniešu Saeimas deputāte Kristīne Lindberga
Veikt labojumus 1. punktā, ņemot vērā sekojošo:
Popularizējot ir tieši jāiesaista jaunieši. Radošā sfēra
vienmēr būs populāra nozare, tādēļ ir jāmēģina
veicināt jauniešu attīstību un atpazīstamību nedaudz
plašākā mērogā, to darot vairojas viņu vēlme turpināt
darboties radošajās nozarēs, līdz ar to viņi aizvien
vairāk var iesaistīt arī citus jauniešus.

2) jāpopularizē un jāievieš
Latvijas veiksmīgākās
idejas visā Eiropas
Savienībā (piemēram,
kopējā Lielās talkas
diena);

7.

Jauniešu Saeimas deputāte Kristiāna Ošupe
Svītrot 2.punktu.
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8.

Jauniešu Saeimas deputāts Dāvids Brics
Svītrot 2. punktu.

9.

Jauniešu Saeimas deputāts Mareks Mateušs
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“aktīvi jāpārstāv Latvijas Republikā darbojošās
visnozīmīgākās un veiksmīgākās idejas un
likumprojekti Eiropas Savienībā darbojošās aģentūrās,
organizācijās un fondos, tai skaitā jākomunicē un
jāpaplašina mūsu Eiropas Savienības institūcijās
darbojošos likumdevēju priekšstats par to, kādas
situācijas ar mūsu likumprojektu skarošām jomām
eksistē ES valstīs;”

10.

Jauniešu Saeimas deputāts Maksims Krutikovs
Veikt labojumus 2. punktā, ņemot vērā sekojošo:
Jāpopularizē ir arī svētku un atceres diena (piem.
1991.g. janvāra barikāžu dalībnieku piemiņas diena,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas, LR
Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadiena,
Lāčplēša diena, 18.novembris).

11.

Jauniešu Saeimas
Mendelsone

deputāte

Emīlija

Linda

Veikt labojumus 2. punktā, ņemot vērā sekojošo:
Konkretizēt kāda veida to ir plānots īstenot, ņemot
vērā, ka Eiropas Savienības pieņemtiem lēmumiem ir
tikai rekomendācijas raksturs.
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12.

Jauniešu Saeimas deputāte Paula Kristīne Lāce
Komentārs:

3) nepieciešams ieviest
valsts apmaksātus
kursus jauniešiem, kuri
vēlas apgūt Eiropas
Savienības fondu
projektu izstrādes
prasmes un finansējuma
piesaistīšanas iespējas
(organizējot kursus reizi
mēnesī Latvijas novadu
centros);

13.

Lielā Talka nav labs piemērs. Ar citu saradīto
atkritumu vākšana nav laba prakse, tā ir krīze.
Pretstats citu atkritumu savākšanai ir radīšanas
potenciāla izvēršana, piemēram, mežu stādīšana,
parku un dārzu izveide un kopšana. Valstīs, kurās ir
izveidota strikta atkritumu šķirošanas sistēma,
piemēram, Vācijā, Beļģijā, tas nebūtu saprotams un
praktiski grūti realizējams.
Jauniešu Saeimas deputāte Olga Jasjuļaņeca
Svītrot 3. punktu.
Komentārs:
Tādas iespējas jau eksistē.

14.

Jauniešu Saeimas deputāts Dāvids Brics
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) nepieciešams ieviest valsts apmaksātus kursus
jauniešiem, kuri vēlas apgūt Eiropas Savienības fondu
izstrādes prasmes, finansējuma piesaistīšanas iespējas
un ir sava ideja projekta izstrādei (organizējot kursus
divas reizes mēnesī Latvijas novadu centros);”
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15.

Jauniešu Saeimas deputāte Kristiāna Ošupe
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

1)

16.

“3) nepieciešams ieviest valsts apmaksātus kursus
Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas apgūt Eiropas
Savienības fondu projektu izstrādes prasmes un
finansējuma piesaistīšanas iespējas;”
Jauniešu Saeimas deputāts Gints Jankovskis
Komentārs:

4) nepieciešams
popularizēt un veicināt
alternatīvās enerģijas
ražošanu un
izmantošanu Latvijā un
visā Eiropas Savienībā
kopumā.

17.

Uzskatu, ka ir jāpiesaista Eiropas Savienības līdzekļi,
jo tas būtu viņu interesēs, valsts apmaksāti kursi būtu
vēl viens grieziens ekonomiskajā stāvoklī Latvijā, tā
jau naudas nav šajā jomā.
Jauniešu Saeimas deputāts Dāvids Brics
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

18.

“4) nepieciešams popularizēt un veicināt alternatīvās
enerģijas ražošanu un izmantošanu Latvijā un visā
Eiropas
Savienībā
kopumā,
piedāvājot
līdzfinansējumu saimniecībām un uzņēmumiem, kuri
vēlas izmantot alternatīvās enerģijas resursus;”
Jauniešu Saeimas deputāts Mareks Mateušs
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“uzsākt jauniešu piesaisti un motivēšanu apgūt valsts
augstākās izglītības iestādēs zināšanas enerģētikas
studiju programmas un pēc to apgūšanas ar labākām
sekmēm piedāvāt darba vietas Eiropas Savienības
institūcijās, kuras nodarbojas ar enerģijas ražošanu.”
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19.

Jauniešu Saeimas deputāts Mārcis Jorens Rullis
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4) Latvijas labāko sportistu tērpu vai aprīkojuma
dizainiska pārveide, lai tie labāk izceltos uz pārējo
valstu fona.”

20.

Jauniešu Saeimas deputāts Mārcis Jorens Rullis
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

21.

“4) biežāka Latvijas īpašo, nacionāli raksturojušo
monētu izlaišana.”
Jauniešu Saeimas deputāte Paula Kristīne Lāce
Veikt labojumus 4. punktā, ņemot vērā sekojošo:

22.

Nepieciešams precizēt, kas Latvijā varētu būt
alternatīvā enerģija. Varbūt deklarācijas autors ir
domājis atjaunojamo enerģiju.
Jauniešu Saeimas deputāte Emīlija Linda
Mendelsone
Komentārs:
Punktam nav jēgas, tas viss jau tiek darīts (ir izstrādāts
vairums plānu un tiem seko).
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23.

Jauniešu Saeimas deputāts Matīss Navenickis
Komentārs (iespējams, ierosinājums
deklarāciju ar jaunu punktu):

papildināt

Turpināt darbu pie Latvijas prezidentūras darba
programmai izvirzītajām trīs pamatvērtībām jeb "3i" IESAISTĪŠANĀS, IZAUGSME un ILGTSPĒJA.
Latvijas prezidentūrai ES Padomē tika noteikti trīs
prioritārie
darba
virzieni:
1) konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un
cilvēka
dzīves
kvalitātes
uzlabošanai;
2) digitālās vides iespēju izmantošana ES nākotnes
attīstībai;
3) ES lomas stiprināšana globālā mērogā un
labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu
reģionos.
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