
Atjaunot skolas telpas lauku skolas, kuras vēl pastāv ka skolas. 

 

Prioritātes un mērķi 

1. Kuras minētās vērtības atbalstām visvairāk? 

 

ZINĀŠANAS UN PRASMES - ja iedzīvotājiem būs pieejama kvalitatīva izglītība dažādās 

jomās, tad ar iegūtajām zināšanām un prasmēm tie spēs radīt atbilstošu vidi sev 

apkārt. Jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas veicina sabiedrības attīstību un 

dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

 

MATERIĀLĀ LABKLĀJĪBA - indivīda iespējas kvalitatīvi dzīvot ir atkarīgas no 

pieejamajiem finanšu līdzekļiem, kurus, galvenokārt, gūst strādājot pastāvīgā darba 

vietā, tādējādi nodrošinoties ar stabiliem ienākumiem, kas ir svarīgi gan ikdienas 

dzīvei, gan, piemēram, uzkrājumu veidošanai. Būtisks faktors ir legāla nodarbinātība, 

jo tas veicina kā katra indivīda, tā arī valsts ekonomisko attīstību, piemēram, veicinot 

konkurētspēju un palielinot darba ražīgumu. Materiālajai labklājībai ir būtiska nozīme 

veselīga dzīvesveida uzturēšanai, cilvēka fiziskajam un emocionālam stāvoklim, kas 

ietekmē, piemēram, dzimstību un jaunu ģimeņu veidošanu. 

 

VALSTISKUMS UN PILSONISKĀ APZIŅA - katram iedzīvotājam ir svarīga drošība, kas 

sevī ietver ne tikai fizisku drošību, bet arī interešu un tiesību aizsardzību, ko nodrošina 

dažādas valsts pārvaldes. Uzticēšanās savai valstij ir svarīgs faktors, kas rada 

piederības sajūtu un vairo līdzdarbošanos ne tikai savas ģimenes, bet arī valsts labā. 

 

2. Kuru no minētajām vērtībām atbalstām vismazāk? 

 

KULTŪRA, SPORTS, ATPŪTA - aktivitātes, kas saistās ar brīvo laiku un izklaidi, ir 

svarīgas, bet nav prioritāra joma, kuru valstij būtu jāatbalsta, jo, atbalstot iepriekš 

minētās vērtības (materiālā labklājība, vide, dzīves kvalitāte, zināšanas, u.c.), cilvēki būs 

spējīgi paši nodrošināt aktīvu atpūtu, kultūras izklaides un citas aktivitātes brīvajā laikā 

sev un savai ģimenei. 

 

3. Kādas citas prioritātes būtu jāizvirza un kāpēc? 

 

EKONOMISKĀS SISTĒMAS UZLABOŠANA UN PILNVEIDOŠANA - uzlabot nodokļu 

politiku, izveidojot ilgtspējīgu, caurskatāmu, progresīvu un taisnīgu nodokļu sistēmu, 

kas motivēs un atbalstīs vietējos uzņēmējus. Mērķis - palielināt valsts konkurētspēju, 

izaugsmi un iedzīvotāju labklājību, vienlaicīgi nodrošinot pozitīvu ietekmi uz valsts 

budžetu, tādējādi nodrošinot stabilas sociālās garantijas valsts iedzīvotājiem. 

Vienkāršotāka nodokļu sistēma, mūsuprāt, spētu piesaistīt arī vairāk ārvalstu 

investorus. 

 

Piemēram: 

1) samazināt augstās nodokļu likmes (piemēram, darbaspēka nodokļus); 

2) izveidot iedzīvotājiem pievilcīgu nodokļu maksāšanas sistēmu, tādā veidā samazinot 

ēnu ekonomiku, kas ilgtermiņā uzlabos valsts ekonomisko situāciju, kā arī, radot 

labvēlīgas konkurences apstākļus uzņēmējdarbības vidē. 

 

1.Solidaritāte un cieņa gan Valsts un cilvēku , gan savstarpējās attiecības. Gan kā 

mērķis, gan līdzeklis lai sasniegtu arī visas pārējos vajadzīgās un labās lietas. Kā cieņu 

izmērīt, gan nezinu. Taču man šķiet ka tieši cieņas trūkums ir gan viens no augošā 

populisma, gan pesimisma (vismaz kādā tautas daļā) cēloņiem (neskatoties uz augošo 



IKP). 

2.Ieteiktu kultūras attīstību skatīt kā mūsu dzīves vides daļu. Jo ,piemēram, aizejot uz 

teātri, piedaloties amatiermākslā, mēs jau neatpūšamies no "īstās", "nopietnās" dzīves, 

bet dzīvojam to pašu tikai ,manuprāt, pilnvērtīgāk. 

Paldies! 

 

Labdien. Kā varēsim garantēt tīru vidi, ja atļausim konvencionāli ražojošajiem 

zemniekiem lietot ķimikālijas??? Kā lai bioloģiski domājošs indivīds cīnās ar kaimiņos 

esošo ķimikāliju lietotāju? Kādas būs konkrētās rīcības šiem skaistajiem saukļiem? Vai 

tās spēs nodrošināt NAP rakstīto? 

 

Labiekārtota mājvieta- šobrīd visas pašvaldības domā, kā nodrošināt speciālistiem 

dzīvokļus. Vai sekos rīcība un finansējums, lai tas nepaliek tikai par skaistu dzejoli NAP-

ā. 

Māksla, Tehnoloģijas un Sports katra cilvēka dzīvē.  

Valsts kas atbalsta šo trīs virzienu attīstību katrā cilvēkā/ģimenē/sabiedrībā. 

 

Darbs, tiesiskums,uzticēšanās nekoruptīvai, pilsoņus aizstāvošai varai.Izglītības, 

veselības pieejamība savlaicīgi.Dzīvojamās platības un mājokļa nodrošinājums 

jaunajām ģimenēm, neatkarīgi no viņu materiālā stāvokļa.Jauno ģimeņu cienīgi bērnu 

pabalsti un apstākļi bērnu audzināšanai. Tautas saglabāšana, ieskaitot visu 

auģšminēto. Drošība valstī. 

 

Valsts, kas ieklausās un rīkojas 

 

Raksturo tehnoloģiskas bāzes izveidi viedas atgriezeniskās saites no iedzīvotājiem 

iespējošanai, kā arī vieglākus mehānismus kā veikt nelielas, atbilstošas izmaiņas. 

Nodrošināta pastāvīga iespēja elektroniski veikt attieksmes balsojumu par visiem 

valsts un pašvaldību lēmumprojektiem un lēmumiem. Iespēja iedzīvotājiem ērti 

iesniegt savas iniciatīvas un fotodokumentālus pierādījumus pamanītajām nepilnībām. 

Iedzīvotāju elektroniska apziņošana kā izvēles pakalpojumus par tiem lēmumiem, kas 

tos skars vistiešāk un to sekmīgu realizāciju. 

 

Drošība taustāmajā un digitālajā vidē 

 

Raksturo: valsts teritorija un robežas, tās sniegtie ePakalpojumi, reālā un elektroniskā 

identitāte, taustāmie un elektroniskie aktīvi, personu tiesības uz to saglabāšanu, 

drošības struktūru pielāgošanās spēja mainīgu apdraudējumu apstākļiem. 

 

Beidzot aptvert, ka mēs Latvieši esam sīkums pasaules mērogā un beidzot sākt 

uzklausīt vienam otru kā ģimeni, jo cik tad mēs esam palikuši. Beigt uzpūsto "Jūs, 

augsti godājamie, svētie utt." Bet Tā tik žults 

Vēlos, lai Latvija izmēģina vieno no Kanāda metodēm, par pārtikas veikali tirgo tikai 

preci, kas ir 250 -300km radiusā, samazinot food-mile un veicināt vietējo interesi 

lauksmaimniecībā un bioloģiskās vides realizēšanā. 

Zinu, ka Zaļā enerģija ir dārga, bet kā ar ekociematu un Cirkurālās ekonomikas 

veicināšanu un atbalstu - Skandināvija ļoti labi realizē projektus. Tas arī beidzot sāktu 

mūs padarīt neatkarīgākus no visiem lielajiem spēleētājiem mums apkārt, gan 

enerģijas, gan pārtikas ziņā.... visa mūsu nauda aizet viņiem un tad brīnamies, ka 

neceļam viens otru uz augšu.... zinu, ka Viss nav tik vienkārši, bet kkāda loģika tur ir... 

3.ieteikums - Valsts iestādēm obligāti teambuilding pasākumu, cik var savā ego stāvēt 

un nemainīties - komandu saliedēšana ir pirmais solis. Saeimai vispār vjadzēt reizi 



nedēļā nodarbības :D 

Ceru, kāds izlasīs un dos ziņu personisku par to kas notiekās 

 

Labdien, laikam vajadzētu teikt, ka labs darbs izdarīts, izvirzot attīstības prioritātes, un 

tā arī ir , tik - tādas "sacukurotas" tās izklausās - un šķiet nevienā no izvirzītajām 

prioritātēm es nesadzirdēju rūpes par Latvijas iedzīvotājiem - ne pilsētniekiem. Latvija 

ir ne tikai Rīga un Latvijas pilsētas, bet arī ikviens iedzīvotājs reģionos. Tāpēc aicinu 

pievienot kā prioritāti reģionālo attīstību vai iekļaut to pie dzīves vides, kas, manuprāt, 

nozīmē 1) kvalitatīvu un attīstītu ceļu infrastruktūru Latvijas laukos, jo,pirmkārt, laukos 

cilvēkiem ir jāvar tikt uz darbu, bērnus aizvest uz skolu -joprojām Latvijā ir vairums 

lauku mājas ir bez piebraucamiem ceļiem; 2) valsts politika kreditēšanā, izsniedzot 

aizdevumus īpašuma iegādei laukos, lai bankas, un tai skaitā pat Altums, kreditē ne 

tikai īpašumu iegādi 5 km rādiusā ap pilsētām - ar šī brīža politiku nav jābrīnās, ka 

jauni cilvēki un ne tikai jauni pamet Latvijas laukus!; 3) veselības pakalpojumu 

pieejamība - arī seniori negrib dzīvot laukos un arī pārceļas uz pilsētām, jo tad ir 

drošibas sajūta, ka arī ziemas putenī, nepieciešamības gadījumā varēs saņemt 

medicīnisko palīdzību; 4) uzņēmējdarbībai reģionos nepieciešamas nodokļu atlaides 

un atviegloti nosacījumi, lai Latvijas laukos cilvēki izvēlētos palikt paši un radīt darba 

vietas citiem, jo resursi jau te vēl pagaidām ir! Ierakstiet šo visu prioritātēs, jo šīs ir tās 

lietas bez kurām nebūs attīstības 

 

Labdien! 

Valsts attīstībai un pilsoņiem, protams, ir svarīga labklājība, dzīves vide, izglītība un citi 

uzskaitītie faktori. Tomēr es gribētu izteikt savu domu, ka attīstības plānā ir jāiekļauj 

veselīgas sabiedrības veidošana kā prioritāte pāri visam.  

Tā ietver gan fizisko veselību, gan garīgo (mentālo), bet vissvarīgākās ir veselīgas 

attiecības starp cilvēkiem. Ja fiziskā veselība ir kopjama, sportojot, veselīgi ēdot, guļot, 

strādājot veselīgā vidē, un tādājādi tiek samazināti medicīnas tēriņi gan valstij, gan 

pilsoņiem, tad mentālā veselība ir kopjama, rūpējoties gan par smadzeņu fizisko 

veselību, gan par netraumējošu vidi, novēršot vardarbību skolā, mājā un darbavietās, 

kā arī medijos. 

Veselīgas attiecības var veidot, stiprinot ģimenes vērtības, identitāti jeb piederību. 

Politiski svarīgs mērķis ir stiprināt patriotismu, tiesiskumu un lojalitāti valstij. 

 

Cirkulārā ekonomika 

 

Latvijas kā valsts struktūras kardināla reforma. Pirmais solis - visas VID struktūras 

aizstāšana ar jaudīgiem dublētiem serveriem. Katra pilsoņa personas kodam 

piesaistīts konts Valsts Bankā, atsakoties no ārzemju privātbanku uzspiestajiem 

pakalpojumiem. Ikviens Latvijā nopelnīts eiro tiek aplikts ar 10% neizbēgamu nodokli, 

un pilnīga atteikšanās no visiem citiem nodokļiem! Katrs aicināts izvēlēties - 

pievienoties jaunajai Valsts sistēmai, vai turpināt stutēt veco. 

 

"Tautas ataudze", "dzīves vide" - skan tā, it kā iet runa par lopu ganāmpulku kuriem 

jānodrošina zināmi apstākļi lai tie varētu uzturēt galveno - valsts pārvaldi. Pamatu 

pamatam ir jābūt ģimenei nevis tiem, kuri sēž uz tās kakla.  

Manā izpratnē prioritētes skanētu tā : ģimene, veselība, drošība. 

 

 

 


