datums
10.01.

viedoklis
Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Nestabila un neprognozējama valsts politika un normatīvā bāze
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Plānošanas dokumenti ilgākam periodam, detalizētāki izstrādāti plāni un nepieļaut haotisku likumprojektu virzīšanu valdībā
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
reģionālā attīstība - lauku rajoni izmirst ilgstošas politikas rezultātā un no tiem aizbraukušie dodas nevis uz Rīgu bet uz lauku reģioniem citās valstīs
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
ģimene, drošības sajūta par rītdienu (ekonomiski, politiski un sociāli)
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
reemigrācijas plānus izstrādā reemigrējušie cilvēki
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Atgriežoties Latvijā ar bērniem pēc vairāku gadu prombūtnes, iesēja dzīvot pierīgā atgrūda. Visu vēlamo ieguvām attālā lauku mazpilsētā. Saskaņā ar
izsludinātajām reģionālajām reformām, kas plāno daudzbērnu ģimenes ideālo modeli reģionālajos centros - saprotam, ka valstij nav nepieciešamas
kuplas u veselas ģimenes.

10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Birokrātija un ceļi
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Baidos, ka esošā Saeima to nespēs, jo tad viņiem nāktos sākt ar sevi
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Izglītībā. Pirmām kārtām - tehniskajā, arodskolās.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
brīvība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Pirmo punktu vajadzētu izslēgt vai vismaz pamatīgi rediģēt, jo dalība NATO (un viss pārējais par aizsardzību) ir lieki izdevumi, kas tikai baro paranoju
sabiedrībā un valsts uzņemtajā kursā kopumā
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Mūsu sportistu un uzņēmēju sasniegumi starptautiskajā arēnā
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10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
kārtīgas valdības trūkums, nespēcīgs Prezidents
Cik atbilstošas ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi

10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
VALDOŠĀ KRIMINĀLNOZIEDZINIEKU KLIĶE
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Nekā, jo jēdziens "VALSTS" nozīmē "TREKŅUS", "LABIE CILVĒKI" un viņu ģimenes.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Cietumos - tad tur varēs iespundēt visu tautu, kas nu atlikusi un piespiest strādāt par siltu ūdens šķīvi vai vienkārši tāpat.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Vairs nevienas - JŪS TĀS NOZAGĀT!
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Beidziet tēlot, ka jūs interesē cilvēku vēlmes un likteņi.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
1. Algas paaugstinājums deputātiem un valsts augstākā ešelona vadītājiem par 200% ik gadu.
2. --- (dzēsts - neatbilst cieņpilnai un visu sabiedrības pārstāvju tiesības ievērojošai komunikācijai)
3. "OIK" pārdēvēt par "AK, DIEVS!" - paredzēto koeficientu sareizināt ar pieci un rezultējošo ieviest dzīvē jau ar atpakaļejošu datumu. Piem:
2010.gadu. Lai tauta labāk ir parādā gan VALSTIJ, gan ĀTRAJIEM KREDĪTIEM.
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10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
zemā dzimstība, nepietiekama lauku reģionu attīstība (visi pakalpojumi tiek koncentrēti pilsētās), varas ļaunprātīga izmantošana, lauksaimniecības
politika vērsta uz dažu lielzemnieku atbalstu, esošie lēmumi bieži tiek pieņemti šauru interešu aizsardzībai
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
mazināt korupciju, efektīvāk un jēgpilnāk izmantot pieejamos resursus, "optimizāciju" nevaikt uz papīra, bet izvērtēt pēc būtības - daudzās jomās
nodarbinātie strādā uz izdegšanas sliekšņa, nepietiek kompetentu darbinieku
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
darbinieku kompetences celšana, atvērto datu izmantošana un dažādu iestāžu datu bezmaksas publiska pieejamība - caurspīdīgums. jo ja visiem viss
zināms, mazāk iespēju šmaukties
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
godīgums, lojalitāte, latvietība jeb lepnums par savu valsti, dabas daudzveidība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
galvenais, lai prioritātes nav pretrunā viena otrai - ekonomisko interešu vārdā nedrīkst samazināties dabas un vides vērtība.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Ja konkrētā jautājuma sakārtošanā iesaistītie netiek politiski ietekmēti, netiek skartas viņu personīgās intereses, ir atklāti un godīgi un pašaizliedzīgi
dara savu darbu - vienmēr var atrast risinājumus. Šādu piemēru ir daudz, bet laimes sajūtu sabojā daži negatīvie piemēri uz daudzo pozitīvo piemēru
fona. Diemžēl jo ilgāk strādāju valsts pārvaldē, jo vairāk viļos - daļā iestāžu gadiem sēž ierēdņi, kas lobē konkrētu uzņēmumu, partiju intereses vai
nevēlas neko darīt - principiālu, personisku iemeslu vai attieksmes dēļ. Un gadiem nenotiek izmainās vai notiek stagnācija tur, kur sēž šie cilvēki, ja
vien neaiziet pensijā.

10.01.

Labdien,
Šorīt LR1 dzirdēju, ka PKC aicina iedzīvotājus izteikt viedokli!
Mans priekšlikums ir koncentrēt spēkus un resursus tikai vienai valsts mēroga prioritātei - izglītībai.
Uzskatu, ka 95% no visām problēmām Latvijā ir atrisināmas, ja iedzīvotāji iegūst kvalitatīvu izglītību.
Divi piemēri:
veselības aprūpē - ja cilvēki, sākot no pirmsskolas, ir mācīti par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu svarīgumu - nākotnē sabiedrība būs
“veselīgāka/veselāka”!
ekonomikā – cilvēki izpratīs kāpēc ir jāmaksā nodokļi un kāda ir nodokļu ietekme uz viņu pašu labklājību, samazinātos “ēnu” ekonomika.
Domāju, ka katrā nozarē var atrast simtiem piemēru (problēmu) kuru atrisināšana ilgtermiņā (nevis īstermiņa “ugunsgrēku dzēšana”)” iespējama
vienīgi ar izglītības “palīdzību”.

10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Valsts un pašvaldību darbinieku korupcija. Shēmošana visaugstākajā līmenī.
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Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Jāmaina attieksme, post-padomju domāšanas stils (es-kungs, tu - mans vergs - nodokļu maksātājs)
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
IT, lauksaimniecība, zinātne
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
ģimene, veselība, drošība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Cits
PSKP CK kongresa cienīgs ražojums. Pilns melīgas informācijas (pieaugot algas, ekonomiskā labklājība - kam? bezatbildīgajiem valsts pārvaldes
aparāta darboņiem?!))
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Jāmaina pastāvošā SISTĒMA, domāšanas stils. Jāpiešķir vērtība cilvēkam, ģimenei un darbam, nevis iekasējamiem nodokļiem un ierēdņu labklājībai.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabojumus un laimes sajūtu Latvijā, līdz šim, ir piedzīvojusi tikai valsts un pašvaldību pārvaldes armija. Gan mana, gan
manas ģimenes dzīves kvalitāte, kopš Latviju sāka plosīt "veiksmes" stāsts, diemžēl, ir tikai pasliktinājusies. Uz ārzemēm ir bijuši spiesti pārvākties ap
60% (!!!) radu un draugu. Lai kaut cik noturētos, esmu spiests strādāt gan algotu darbu, gan kā pašnodarbinātā persona ("paldies" pēdējai nodokļu
"reformai" kā rezultātā paaugstinātās minimālās algas dēļ man tagad ir jāveic lielākas VSAOI (kā arī pieauga degvielas cenas, tika samazināts
izdevumos norakstāmais % utt... ).
Sazināties neredzu jēgu - jūs esat šīs pašas (prettautiskās) SISTĒMAS zobratiņš. Mēs nesapratīsimies. Turpiniet vien veiksmīgi parazitēt.
10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Pārak daudz prioritāšu! Jābūt vienam mērķim- Latvijas tautas labklājības celšana, kam pakārtots katras ministrijas darbs.
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Samazinot birokratisko aparātu un ministru palīgu skaitu. lai atbildiba par izpildi būtu iespejami mazakam cilvēku skaitam.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Ražošanā
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Cilvēku labklājība un veselība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Jābūt vienia galvenajai prioritātei- cilveku labklājībai, kurai būtu pakļauts visu valsts resoru darbs.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Pirmskara Latvijā tautai bija izvirzīts viens uzdevums -labklājības celšana, kuru tā saprata un redzēja sava darba augļus. Bet tauta ir jāvieno šim
mēŗķim, jo tikai vienota tauta var uzcelt ekonomiski un garīgi stipru valsti. tagad politiķi nodarbojas ar tautas šķelšanu, gan piekopjot nacionālos,
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gan citus lozungus, jo ekonomiskās problēmas nav spējīgi risināt. tagadējā Latvijas valdības sastādīšanas gaita liecina, ka nekas labs nav gaidāms, jo
nav darītāju, ir tikai runātāji un un savu ambīciju cēlāji. latvijas plauks tad, kad atnāks īstie darba darītāji,ka tas bija pirmskara Latvijā, kad 15 gados,
pēs kara postījumiem, Latvija panāca Eiropas attīstītākās valstis.
10.01.

10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Negatīva demogrāfija
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Atbalstot ģimenes
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
infrastruktūra, ielu, ceļu tīkli kā arī jaunas dzīvojamās platības un nepieciešamo infrastruktūru dzīvei - skolas, bērnudārzi
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
stabilitāte, izaugsme, prognozējamība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Jāsāk domāt par demogrāfijas uzlabošanu, un dzīves apstākļu uzlabošanu.
Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Valsts materiāls un finansiāls trūkums Latgales reģionam. Nabadzība. Praktiski nav vidusslāņa. Citu valstu komandēšana pār Latviju (paši vairs
neesam noteicēji ne iekš, ne ārpolitikā)
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Beidzot adekvāti novirzīt finansējumu Latgales reģionam - tagad lielākoties procentuāli to novirzot Latgalei, nevis citiem reģioniem. Vidusslāņa
veidošana. Slēpto nodokļu atcelšana. Valksts iestāžu decentralizācija uz reģioniem. Nodokļu sloga mazināšana.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Latgales reģionā. Investīcijas jaunu ražošanas uzņēmumu radīšanā, piesaistē valsts teritorijai. Infrastruktūras attīstība visma, kas ir tālāk 200 km
rādiusā no Rīgas.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Vērtība - cilvēks. Nevis kā iespēja no tā saņemt maksimāli vairāk nodokļu, bet kā iespēja - viņa profesionalitāti pielietot valsts attīstībā. Uzlabot
dzīves līmeni cilvēkam.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
P;arstāt klausīt un pakļauties citām valstīm, sākt domāt par saviem, šeit palikušajiem iedzīvotājiem.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
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Pozitīvs piemērs - 70tajos gados īrijas valsts bija dziļā nabadzībā, cilvēki masveidā emigrēja. Viņi mainīja nodokļu politiku, sāka domāt par cilvēka
dzīves kvalitāti, sāka teritorijai piesaistīt ražošanas uzņēmumus, uzņēmējus, samazināja būtiski nodokļa slogu, joprojām ir lielas nodokļu atlaides
aktīvi darbojošiem cilvēkiem, uzņēmumiem. Tas, kas no tā iznāca, redzams tagad - bagāta un turīga valsts.
10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Korupcija tieši valsts iestādēs. Ilgstoši aizsēdējušies savās vietās valsts augstākie ierēdņi. Partiju ielikteņi dažādu uzņēmumu valdēs.

10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Vēl jo projām LLU māca pēc V. Paršovas doktora disert.par kadastrālo zemes un būvju vērtēšanu KAS BRĪVā TIRGUS ekonomikā nav pieļaujams.Slēgt
no disertācijas visu par vērtēšanu un inventarizāciju
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
No visiem likumiem un MK not. izslēgt [no kad. lik. no 65-76 pantam par vērtēšanu ] un inventarizāciju
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Atbrīvotos pārkvalificēt par Valsts mērniekiem un BEIDZOT veikt zemes un būvju uzmērīšanu vienotā koordin;atu sistēmā
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
PRECIZITĀTE
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Beidzot īstenot "MĒRNIEKU LAIKUS",Jo pašreizējā sistēma ir pinībā DEGRADĒJUSI
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Risinājums vienkārs _ja es neko nepārbūvēju un nemainu zemes robežas tad mana īpašuma VĒRTĪBA IR KONSTANTA ,bet pašv veicot infrastruktūras
uzlabojumus piestāda TĀMI un proporcionali no vērtības mēs īpašnieki samaksājam .Arī INVESTORIEM BŪS IDEĀLA SKAIDRĪBA.

10.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Ieviest vienotu [Kā elektr.] ūdens datorizētu skaitīāju uzstādīšanu
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Izveidojot VIENOTU sistēmu Valstī būtu vislētāk,joliels daudzums un beidzot visu udens sistēma būtu LABI pārskatama
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Būtu jāizmanto ES fondi
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Kārtība
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Nevienam nevajadzēs mēneša beigās domāt par skaitīt.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Par elektrības skaitītājiem es EM ,Latvenergo ,sadales tikl. NERVUS BOJĀJU_bet IR rezultāts

11.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Migrācija un eksports.
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Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Palielinot eksportu un atverot vietējos uzņēmumus būvs vairāka darba vietu un ar lielāku eksportu būs iespējamas arī lielākas algas un cilvēki
vēlēsies palikt.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Jaunā uzņēmējdarbībā.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Ģimene, cieņa sabiedrībā.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Diskriminācijas izbeigšana sabiedrībā.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Kaut kā varētu atrisināt problēmu ar krievu un latviešu diskrimināciju un nepilsoņu statusiem. Varētu investēt un atļaut vairāk uzņēmumus, it īpaši
Latgales pusē.
11.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Izglītības saturs un kvalitāte
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Dažādas mācibu programmas. Attīstīt tālmācības. Mājskolotāji
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Izglītība, zinātne un kultūra
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Kritiskā domāšana un sociàlais taisnīgums, iesaistošā sabiedrība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Mazināt ekonomisko domâśanas ievirze dominanci
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Pašpietiekams ar daudzveidīgu nodarbošanos raksturlīgas saimniecības laukos
Sīki/ ğimenes, taču kvalitatīvas un dārgas preces ražojoši un kvaliatīvus pakalpojumus piedāvājośi uzņēmumi
Savstarpējàs laipnības kursi valsts un pašvaldību pāvaldē
Apzināšanās prakses mācības cilvëkiem, kuri strādā bīstamās un ar lielu atbildību saistītās profesijās. Ne tikai Top menedźmentam!
Lokālās sadarbības tīkli, bieži vien neformāla rakstura

12.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Atsevišķu cilvēku matkārība.
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
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Rūpīgāk izvērtēt dažādu amatpersonu rīcību, likvidēt valsts uzņēmumu valdes un to pienākumus nodot attiecīgais ministrijai.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Mazo un vidējo uzņēmējdarbības attištībai, lauku ceļu sakārtošanai
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Vides sakārtošana.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Nav.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Atjaunots ceļa segums ar materiāli kas neput, piem. Liepājas šoseja -Lestene, cilvēki kas to izmanto vienkārši laimīgi. Pat bērni kas dzīvo jau pilsētā
brauc ciemos biežāk. Lūk tā ir laimes sajūta tikties ar saviem mīļajiem. Uzlabojas darba prieks, tiek sakopta māja, apkārtne, lai viņiem ir patīkami
ciemoties. Viņi ņem līdz draugus. Un šis viens mazais darbiņš, ceļs bez putekļiem un bedrēm, jau īsteno vairākas priori'tātes.
12.01.

12.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Veselības aprūpes zemā kvalitāte, ceļu infrastruktūras kritiskais stāvoklis, augstākās izglītības sistēmas lēnie attīstības tempi.
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Veselības aizsardzības nozarē - sistēmas audits ar mērķi izvērtēt esošo līdzekļu izlietojumu, papildus līdzekļu piešķiršana konkurētspējīgākām mediķu
algām, aktīvāka jauno speciālistu-mediķu iesaiste valsts medicīnas sistēmā pēc studiju beigšanas.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Augstākā izglītība, ceļu infrastruktūra, veselības aprūpe.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Valstij ir jānodrošina visiem tās iedzīvotājiem vienādas pamattiesības un iespējas - sociālā un veselības aizsardzība, drošība un aizsardzība, vārda un
reliģiskā brīvība.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
NAP priekšlikums no satura viedokļa ir pamatots un detalizēts, taču formas ziņā tas ir ļoti grūti uztverams - dokuments dokumenta pēc, lai pamatotu
ES fondu izlietojumu nākamajā plānošanas periodā. NAP-am trūkst izteiktu 1-3 īsi formulētu prioritāšu.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Pabalsti jaunajām māmiņām/tētiem līdz pusotra gada vecumam bērnam. Uzskatu, ka politiku vajag attīstīt, nodrošinot iespēju jaunajam vecākam,
kurš saņem pabalstu, iespēju arī dotajā laika periodā strādāt nepilnu darba laiku, saņemot pabalstu un algu pilnā apmērā atbilstoši nostrādātajai
slodzei.
Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Valsts pārvaldes nekompetence un korupcija
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Samazināt Sabiedrisko sektoru līdz ES līmenim
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Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Izglītībā
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Iedzīvotāju labklājība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Samazināt nodokļu slogu līdz ES limenim
12.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Pārāk daudz nekonkrētu plānu un līdz ar to arī darbi ir bez definētiem mērķiem, termiņiem, rezultatīvajiem rādītājiem, nav izmērāms to progress.
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Ievērot vadības teorijā un citu valstu praksē pieņemtos mērķu definēšanas principus, izvēlēties mērķus, noteikt prioritātes, uzraudzīt to īstenošanu,
koriģēt, ja nepieciešams un novērtēt rezultātus, lai plānotu turpmākās darbības.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Jomas, kurās investīcijām ir prognozējama vislielākā atdeve. Nevis "izšķaidīt" pa daudziem pasākumiem, bet koncentrēt dažiem, lai nopelnītu
līdzekļus un varētu ieguldīt tālākā attīstībā un iedzīvotāju dzīves līmeņa kāpināšanā.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Godīgums, atklātība, erudīcija
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Cits
Cits prioritāšu atbilstības vērtējums
Ir daudz dažādas prioritātes, trūkst konkrētības un izmērāmi mērķi. Tas ļauj nemitīgi plānot un it kā darboties, bet rezultātus nedod. Iztrūkst
rezultatīvo rādītāju, lai varētu nomērīt paveikto.
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Konkrēts valsts mērķis, pasākumi tā sasniegšanai. Precīzs mehānisms pasākumu īstenošanai un uzraudzībai, konkrēti rezultatīvie rādītāji.

15.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Nepietiekama ekonomiskā izaugsme, neiecietība, stigma pret politisku darbību, maza pilsoniskā aktivitāte, netīra Rīga
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Atbalstot skolēnu pašpārvaldes, audzinot bērnus aktīvus jau no maza vecuma (atbalstot dažādas jauniešu organizācijas, piemēram skautus vai
mazpulkus, finansējot labus bērnudārzus un paceļot pirmsskolas skolotāju algas, prestižu un kvalifikāciju.Nav vietas
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Zaļā enerģija (pie tā pieskaitu arī AES, Latvijai vienu vajadzētu sadarbībā ar pārējām Baltijas valstīm, lai nodrošinātu lētu, tīru enerģiju)
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Iecietība, daba, draudzība, sadarbība, aktīvums, gribasspēks, optimisms, reālisms
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
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Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Konkretizēt. Visas pašlaik minētās sfēras, protams, ir svarīgas, bet izcili nekonkrētas.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Pilsoniskā aktivitāte, piemēram organizācija "Dzīvnieku brīvība" panāca tiešām labu darbu, kas nāk līdz ar pašapziņu, ka tiesām ir iespējams ko
mainīt savā valstī. Liela Latvijas tautas problēma ir mazā pašapziņa par spēju kaut ko tiešām mainīt, kas noved pie mazas tautas aktivitātes, arī
politiskajā sfērā, kurai ir negatīva reputācija (Latvijai ir ļoti mazs politiskās ieskaites reitings).
Valsts iestāžu sadarbība ar NVO, dažādām citām organizācijām, citiem profesionāļiem savā sfērā, kuri, loģiski, zin vairāk par konkrēto jomu nekā
politiķis, kuram liels daudzums sava laika jāvelta tieši politisko spēju slīpēšanai.
16.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Zema prasmju varietāte 50 + vecumosmam
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
līdzfinansēt tālākizglītību darba vietām, kuras trūkst darba tirgū
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
zināšanu pilnveidošanā, zināšanu pilnveidošanā ar kaimiņvalstīm, lai optimizētu valsts pakalpojumus
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
drošība, labvēlīga vide, kvalitatīvas atpūtas iespējas Lativjā
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
atlasīt divas prioritātes

16.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
korupcija, nevienlīdzība un nabadzība, līdzekļu izsaimniekošana un neefektīva pārvaldība, kā arī politiskās gribas un drosmes trūkums
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
tiesiskuma stiprināšana, t.sk. efektīvas un mērķtiecīgas pārvaldības sekmēšana un korupcijas mazināšana kā viena no prioritātēm
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
korupcijas mazināšanai, efektīvas pārvaldības, valsts pārvaldes un Saeimas darba veidošanai, iespēju sniegšanai talantīgiem cilvēkiem
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
brīvība, globālisms, draudzīgums, taisnīgums un atklātība, drošība, dzīvesprieks, aktīva atpūta
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
sociālās uzņēmējdarbības piemēri un rūpes par mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, kas nevar paši par sevi parūpēties, t.sk. vecāka gada
gājuma cilvēki, cilvēki ar fiziska, garīga rakstura traucējumiem, bezpajumtnieki, bez vecāku vai aizbildņu gādības palikušie bērni, arī klaiņojoši suņi
u.c.
piemēram:
- izvietoti dzeramā ūdens pumpji pilsētā, kur papildināt vairākkārtlietojamās pudeles, arī ūdens tvertnes, kur dzīvniekiem padzerties karstā laikā
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- vecāka gada gājuma cilvēku iespēja pavadīt laiku ar jaunākiem cilvēkiem un brīvprātīgajiem, lai aprunātos, par to, kas šobrīd ir svarīgi jauniem
cilvēkiem, kā tas bija agrākos laikos, kopīgi palasītu grāmatas u.tml.
- brīvprātīgo kustība, kas labprāt pavadītu laiku ar cilvēkiem, kas cieš no sociālās atstumtības vai jūtas vientuļi
16.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Darba spēka trūkums
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
būtiski palielināt algas, samazināt nodokļus
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Lauksaimniecībā, ražošanas fabrikās, cilvēku izzaugsmei
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
godīgums, lakonisms, taisnīgums
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
vispirms jāpadomā par esošajiem darbaspējīgiem cilvēkiem lai neizbrauc no valsts strādāt svešumā
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Valdības nomaiņa, jo maz tagadējo iedzīvotāju tic esošajai valdībai. Valsts izaugsmi var sekmēt darbspējīgie cilvēki, ražošana un produkciju pārdot
plašajā pasaulē. cilvēki nodarbina sevi darbos entās stundas, lai pabarotu sevi un ģimeni - maz laika atpūtai, pašam sev

16.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Intelektuālā un tehnoloģiskā atpalicība, kas rada primitīvos biznesus un ir šķerslis attīstīem biznesiem un labklājībai, ko attīstīe biznesi rada
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
1) Valstij ir jāinvestē zinātnē un vispirms jau pielietojamās nozarēs: robotika, mākslīgais intelekts, kognitīvās tehnoloģijas; 2) valstij ir jāizveido
visaptveroša investīciju programma uzņēmumu intelektuālās un tehnoloģiskās kapacitātes veicināšanai, la
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Robotikā, mākslīgajā intelektē, kognitīvās tehnoloģijās. Obligāti ir nepieciešama vispārējās labklājības celšana, lai talantiem būtu iespēja izrauties no
nabadzības un strādāt radoši, nevis būt primitīvo biznesu vergiem
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Labklājība. Viedums. Veselība. Izaugsme
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Vispirms ir nepieciešama patiesa progresīva ekonomika, kas piešķirtu resursus arī nabadzīgajiem cilvēkiem viņu izaugsmei. Nav iespējama izaugsme
nabadzībā, tā nav iespējama. Latvijai jāadoptē 4. industriālās revolūcijas tehnoloģijas un jāveido attīstīti b
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Ziemeļvalstis ir labākais piemērs. Lai arī tajās ir augsti nodokļi, tās tomēr ir pašas inovatīvākās, pašas konkurētspējīgākās un pašas biznesiem
draudzīgākās valstis pasaulē. Nav iespējams sasniegt Ziemeļvalstu modeli sekojot Latvijā valdošajai labējai politikai ar tās regresīvo nodokļu sistēmu,
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ar tās padevību primitīvajiem biznesiem un atsevišķiem indivīdiem, kuriem pārmaiņu gados ir izdevies uzkrāt kapitālu ar ļoti apšaubāmiem
līdzekļiem. Beidzot Latvijāi ir jābūt attīstībai un izaugsmei. Iesaku izlasīt Zakerberga izlaiduma runu:
https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/05/mark-zuckerbergs-speech-as-written-for-harvards-class-of-2017/ sevišķi jau: The greatest
successes come from having the freedom to fail. ... We should have a society that measures pro gress not just by economic metrics like GDP, but by
how many of us have a role we find meaningful. We should explore ideas like universal basic income to give everyone a cushion to try new things. ...
And yes, giving everyone the freedom to pursue purpose isn’t free. People like me should pay for it. Many of you will do well and you should too.
17.01.

Labdien!
Pārskrēju pāri NAP2027 un palika baisi - kā šajā laikā var uzrakstīt 40 lpp garu plānošanas dokumentu, kurā netiek pieminēta robotika un
automatizācija? Latvijai ir problēmas ar demogrāfiju un darbaspēka trūkumu (un draudošanas imigrācijas problēmas), Latvijai ir problēmas ar
konkurētspēju ražošanā, Latvijai ir problēmas ar produktivitāti, utt., utt. Un Industrija 4.0/robotika, automatizācija un mākslīgais intelekts šīs
problēmas var atrisināt. Ķīna, piem., iet šo ceļu, skat. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2164103/made-china-2025-peekrobot-revolution-under-way-hub-worlds un https://www.cnbc.com/2018/06/22/chinas-developing-an-army-of-robots-to-reboot-itseconomy.html Ķīna ap šo gadu kļūst par pasaulē vadošo valsti pēc nominālā apjoma investīcijām R&D, apsteidzot pat ASV. Tas ir milzīgs spēks. Ar ko
Latvija cer konkurēt?
Es saprotu, ka Latvijā ir lielas problēmas ar robotiku, automatizāciju un mākslīgo intelektu. Trūkst jelkādu nopietnu iestrāžu. Piem., Latvijās
augstskolās nav humanoīdi vai industriālie roboti, uz kuriem testēt iestrādes. Mākslīgais intelekts tiek attīstīts gandrīz vienīgi mašīntulkošanā, pie
tam bez plašākiem centieniem radīt plašāk pielietojamas kognitīvās sistēmas. Trūkst zinātnisko skolu, iestrāžu. Trūkst uzņēmumu, kas radītu
tehnoloģijas, inženieri strādā galvenokārt pie tehnoloģiju iepirkumiem, nevis radīšanas. Bet - lai kā tas būtu - pašreizējie trūkumi nevar būt par
šķērsli, lai atteiktos no šo nozaru attīstības, jo šo nozaru attīstību nosaka globālās tendences, no kurām Latvijai vienkārši nevarēs izvairīties.
Tāpēc es aicinātu šajā brīdī konsultēties ar ES, OECD (t.sk. ASV un Lielbritānijas) ekspertiem, ar padomdevējiem no attīstītajām ES dalībvalstīm un
censties nospraust kādus pietiekoši nozīmīgus mērķus robotikas, automatizācijas un mākslīga intelekta attīstībai Latvijā. Latvijā ir daudz izcilu
zinātnieku un ekspertu un viņu viedokli ir vērts uzklausīt, bet manis nosauktajās nozarēs ieteiktu tomēr konsultēties ar ārzemju ekspertiem, vislabāk
veikt kādu nozares auditu. Parasti attīstības plānošanas dokumentos cenšas akcentēt stiprās puses un iestrādes, bet šajā gadījumā šāda akcentēšana
maz ko dod, jo ekonomikas dinamika diktē savus noteikumus un rada situāciju, kurā ir jāapgūst jaunas kompetences. Ja mēs šo visu attiecinām uz
ikdienas cilvēkiem un prasām ikdienas cilvēkiem būt fleksibliem, pastāvīgi apgūt jaunas prasmes, dažkārt par mainīt nozares, tad kāpēc gan mēs
pēkšņi atsakāmies atzīt, ka varbūt arī Latvijai kā valstij kopumā var būt vajadzība apgūt jaunas nozares, jaunas industrijas un jaunus biznesus - jo to
prasa globālā ekonomika?
Tātad - mans aicinājums būtu NAP2027 atzīt, ka robotika, automatizācija un mākslīgais intelekts nav bijušas nozares, kurā Latvijā būtu vēsturiski
guvusi panākumus, bet tajā pašā laikā arī atzīt, ka šīs 3 nozares ir absolūti nepieciešamas ekonomikas izaugsmei un labklājības sasniegšanai un tāpēc
tās tuvāko 5-7 gadu laikā ir aktīvi jāintroducē Latvijas zinātnē un tautsaimniecībā. Jā, tas prasīs līdzekļus, t.sk. varbūt PVN celšana par 1% vai kapitāla
ienākumu nodokļa celšana par 5%, bet šādas investīcijas Latvijai ir nepieciešamas. Un NAP2027 ir līdzeklis, kā par to beidzot sākt runāt un darīt.
Aicinu būt drosmīgiem, skatīties realitātei acīs, atzīt trūkumus un pieņemt lēmumu darīt jaunas lietas jaunā veidā, jo tā ir nepieciešamība.

12

17.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Korupcija
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Godīgums, pazemība, cieņa
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Korupcijas apkarošanas un veselības jomās
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Veselība, ģimene, finansiālā stabilitāte
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Nav
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Uz šo brīdi nav pozitīvu piemēru.

18.01.

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 tādējādi 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.

18.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Cilvēki gribētu veidot ģimeni un bernus, bet neatrod līdzvērtīgu partneri.veselibas nozarē bardaks!!!! / liela nabadzība. Nedraudzīga banku
kredītpolitika. Dārgi mājokļi. Liels NīN. Vāja un dārga izglītība.
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Labāka izglītības sistēmā. Gudra politika veselības aprūpe, lokālās slimnīcas. Mazāki nodokļi,kas attiecas uz īpašumu, ienākumiem.lielākā nozīme
pašvaldībām un lēmumiem pašvaldību līmenī.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Veselības nozare!!!! Gan algas, gan zināšanas, gan pieejamība, gan komforts. Cilvēku noturēšana mazajos novados. Cīņa ar nodokļu nemaksashanu.
Profskolu uzlabošana. Infrastruktūra.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Ģimene. Mājas. Ceļojumi. Kultūra. Izglītība. Veseliba. Sports. Miers. Godīgums.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
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Tie ir novadu līmeņa risinājumi. Piemēram, Ādažos ir viss vienuviet, lai būtu labi dzīvot ar skolas vecuma bērnu. Novads atbalsta biedrību un
privātpersonu iniciatīvas, kas uzlabo novada dzīvi,un noveerte privātpersonu un uzņēmēju izdarīto. Cēsīs savukārt dara visu, lai rastu jaunus
iedzīvotājus, kas paši spēj radit darbavietas. Sīki piemēri-politiskā cīņa, lai pilsētā būtu laba profskola, lai vilciens no Rīgas brauktu tikai 1 h,
reģionālās koncertzāles statusa izcīnīšana utt.
Profskolas kļūst modernākas. ir labi prakšu projekti ar ESF līdzfinansējumu. Labi, ka ir progresīvais nodoklis, augusi neapliekamie minimumi par
apgādājamo. Ir daudz pieejamu nodarbību skolas vecuma bērniem, vismaz novadu centros.
19.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Iedzīvotāju zemā līdzdalība jau sākot no vēlēšanām, nerunājot par sabiedriskām aktivitātēm
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Mērķtiecīgi stiprināt iedzīvotāju izdeidotas (nevis pašvaldību / valsts) NVO ar neatkarīgu un daudz apjomīgāku finansējumu
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Neatkarīgu NVO finansēšana iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai - līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā (iesaistīties NVO, kuras, piemēram,
piedalās pašvaldības komisijā), brīvprātīgā darba veicināšana, caurspīdības veicināšana, sabiedriskā uzraudzība
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
līdzdalība, brīvprātīgais darbs, caurspīdīga darbība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
iespēja iedzīvotāju iesaistei
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
skatīt www.nvo.lv un www.zemgalei.lv

20.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
1. Korupcija, tai skaitā politiskā. 2. Ārkārtīgi neefektīvs pašvaldību darbs. 3. Nevienmērīga valsts teritorijas attīstība. 4. Pārāk liela dažādu līmeņu
lobisma ietekme. 5.Valsts iedzīvotāju neticība, ka nākotnē dzīvot kļūs labāk , īpaši laukos. 6. Laukos
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Valstij ir institūcijas, kurām ir jāpārredz spēles lauks, problēmas jāidentificē un jārisina, nevis jāorganizē semināri un apspriedes bez jēgas un
nozīmes.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Lauku teritorijas attīstība, īpaši pierobežā, kvalitatīva izglītība un medicīnas aprūpe, ceļu tīkls.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Iespēja uz kādu paļauties,uzticamība, kultūra,gars.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Es neticu jūsu spējai te ko darīt. Manuprāt šis dokuments tiek veidots, lai izpildītu kādu obligātu prasību.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
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Dzīvojot tālu laukos tādu ir maz. Man sajūtu, ka nebija velti atmodas laiki, rada tās dažas zemnieku ģimenes , kuras ar izjūtu dara savu darbu, veido
lauku sabiedrību. Esmu pārliecināts, ka Latvijas lauku nākotne nav nesen tapušajos lauksaimniecības milžos. Mūsu izpildītājmākslinieku sasniegumi
rada pārliecību, ka ar talantu un darbu var likt pasaulei aizturēt elpu, dziesmusvētki.Doemžēl, nevaru nosaukt nevienu valstsvīru par kura veikumu
būtu lepns.
21.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Nabadzība un beztiesiskums
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Sakārtot tiesisko sistēmu. Nabadzību var sakārtot, izskaužot korupciju un ieviesot visiem vienādas tiesības un iespējas.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Investīcijas ir nepieciešamas tūrisma attīstībai lauku reģionos, mazo uzņēmējdarbības veicinašanai un izglītībā.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Godīgums, taisnīgums, čaklums, gudrība, drosme
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Tiesiskums
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Pozitīvi piemēri ir visi jaunie atvērtie pedagogi un sporta treneri,kas ar lielu iniciatīvu dara savu darbu un iglīto bērnus.

21.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Nabadzība
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Nezinu
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Darba vietas
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Ģimene, vide, tradīcijas
Cik atbilstošas ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Nezinu, bet jādomā, lai vēl cilvēki nedotos svešumā.Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
valdības un Latvijas tautas dzīvošana dažādās realitātēs!
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Jāmaina ir visa vecā valdošā varas - kriminālā iekārta
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?

22.01.
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Strādāt gribošā , varošā un Latvijā dzīvojošā ( ne pa pasauli skraidošā) iedzīvotāju daļā.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Godīgums, čaklums un ticība gaišai nākotnei, kuru veidojam paši!
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Šobrīd , nevarēšu apkopot , ierobežota laika dēļ.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Valdības maiņa un gaidas, ka jaunā valdība atrisinās visas problēmas!!!
Nav iespējama valsts izaugsme, ja korupcijā pieķērtu valsts pārvaldē, iestādēs un tt. strādājošo nevar notiesāt , tiesas ilgst gadiem un beigās tiek
attaisnots , jo pārkāpts kaut kāds cilvēktiesību likums , tāpat ir ar slepkavām. Cilvēki jūt likuma plaisas, nesodāmību un , ka viņiem ir viss atļauts, jo
soda nebūs.
Tāpat ar vid, kāda var būt attīstība, ja vid necīnās un neizskauž nodokļu nemaksātājus, jo kad tiek ziņots, atbilde apkopojam , analizēja, izvērtējam un
izmantosim "vēlāk", gadiem netiek maksāti nodokļi, sagrauta godīga konkurence un izkropļots tirgus.
22.01.

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.

22.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
varas necieņa pret iedzīvotājiem, politikas divkosība, 4. varas pērkamība un inteliģences trūkums vienlaikus
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
izvirzot citas kvalitātes līderus, , vismaz daļēji ieviest balsošanu par personālijām un pamazām mazinot partiju lomu likumdošanā
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
cilvēkresursos visa veida
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
kompetence, izpratne,plānošana un pēctecība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
attieksmes maiņa no vārdiem uz darbiem pasludināto politiku patiesai īstenošanai
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Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
valsts finansējums visiem bērniem izglītības procesa nodrošināšanai no transporta līdz ēdināšanai
pieaugošs atbalsts ģimenei ar faktiskiem, nevis deklarētiem, ilgtermiņa veselības, mājokļa , izglītības, soc.aprūpes un drošības risinājumiem
22.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Nepietiekama uzņēmējdarbība
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
aktualizēt iegūtās izglītības saturu atbilstoši mūsdienu procesiem, kontrolēt programmu saturu. Ievērojami atvieglot birokrātiju ( par piemēru ņemt
kaut vai Lielbrītānijas vai citu Eiropas valstu piemēru). Vienkāršot nodokļu aprēķinu sistēmu.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Vienkāršot nodokļu iekāšēšanas sistēmas, jo vienkāršāk un stabilāk, jo labāk. nekādu īpašu inveastīciju
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Gribu dzīvot savā valstī, dot darbu citiem, apmēklēt kvalitātīvus kultūras pasākumus, dzīvot sakoptā vidē
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst

22.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Не способность управлять страной по полной функции упоавления
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Управление по полной функции предполагает:
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst

23.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Slikta valdība
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Samazināt valsts sektorā nodarbinātos
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Uzņēmējdarbības veicināšanā
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Veidot jaunas darba vietas
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Samazināt nodokļu slogu darba algām
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Atvērt uzņēmumu Igaunijā
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24.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Nevienmērīga reģionu attīstība un reģionālo valsts institūciju nevēlēšanās (drīzāk bailes strīdēties ar vietējo varu) risināt aktuālas problēmas uz
vietas, tāpēc notiek atrakstīšanās "vēršaties tiesā".
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Katrā novadā varētu ieviest konkrēta ministra sēdekli (Igaunijā tāds ir izglītības ministrs Tartu), piemēram, Latgalē varētu būt labklājības ministra
sēdeklis, jo šeit ir liels bezdarbs, mazas algas, skatliski vairāk izbraukušo cilvēku utt.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Jāsaglabā mazās skolas kā lielo skolu filāles, jo tās ir kultīras un dzīvības centri laukos; jālikvidē valsts reģionālos dienestus, bet brīvo naudu jāinvestē
uzņēmējdarbības attīstībā un stiprināšanā.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Ģimene, izglītība, kultūra, latgaliešu valoda.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Ir jau bijušas daudz dažādas aptaujas, kur vairāki priekšlikumi ir ļoti prātīgi, piemēram, noteikt elektrības un nodokļu atlaides pierobežā, kur trūkst
darba spēku, kur dārga loģistika, jo ostas un galvaspilsēta atrodas tālu. Jāsamazina pašvaldību skaitu.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Derētu pārņemt uzņēmua "Latvijas finieris" pieredzi, kā viņi pratuši saimniekot un attīstīties. Tas ir tāds mazs valsts modelis, kuru var droši projecēt
valstiskos plānošanas dokumentos. Tāpat ir pārņemama pieredze, kā strādā lauku bibliotēkas. Tā būtu jāstrādā vasts iestādēm reģionos nevis
jānosēž tās stundas.

24.01.

Iesniegts sadaļā IDEJAS (jaunai prioritātei)
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

26.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Reģionālā attīstība
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Skaidra stratēģiskā politika un mertiecigs plāns
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Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Visu reģionu attistibai (ne tikai Latgalei) un pašas valsts pārvaldes iekšējā sakārtošana un efektivizēšana.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Godīgums, patriotisms (bet ne nacionālisms) un uzticība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Reģionālā attīstība un valsts pārvaldes kapacitāte
27.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Slikta pārvaldība, slikta transporta infrastruktūra, gaisa piesārņojums Rīgā, klimata pārmaiņas
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Atbalstīt videi draudzīgus pārvietošanās veidus (kājamiešana, riteņbraukšana, sabiedriskais transports). Samazināt dzīvnieku valsts produktu
lietošanu uzturā
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Videi draudzīga transporta infrastruktūras attīstība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst

28.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Sociālā nevienlīdzība
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
līdzsvarota nodokļu politika
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
mobilitāte, izglītība, resursu ekonomija
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
atvērtība
Cik atbilstošas ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Neatbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
sociālā mobilitāte, ekonomiskā ilgtspēja, atbilstoša izglītība
Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
zems valsts atbalsta līmenis zinātnē; nozare stagnē, kas neveicina "ekonomikas transformāciju"
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
paugstināt ziātneās finansējumu līdz pat 1,5 % no IKP
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
zinātne un augstākā ziglītība

28.01.
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Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
zināšana ir vērtības
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Valsts ieguldījumi aizsardzībai 2%
"Pelēkās ekonomikas" līmenis valstī 15% vai mazāks
Uzticības līmenis parlamentam 50% no populācijas un augstāks
29.01.

30.01.

30.01.

Iedzīvotāja viedoklis iesniegts vēstules formā – apkopojuma beigās
Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
1. Latvija nodokļos neiekasē tik lielu finansējuma apjomu, lai būtu iespējams būtiski celt cilvēku dzīves kvalitāti - vairāk investēt veselības aprūpē,
sociālās drošības jautājumos, sabiedrības saliedēšanā; 2) pārāk sadrumstalotā teritoriju pārvalde
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Politiski un sabiedriski vienojoties par lielo kursu (labklājīga Ziemeļvalsts, inovatīvāko valstu Top20, laimīgu cilvēku zeme, augsts kvalitatīvas dzīves
ilgums u.tml.), un šim mērķim pakārtojot stratēģisko plānošanu
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Tajās jomās, kur Latvijas vidējās investīcijas (rēķinot pret budžetu) būtiski atpaliek no ES vidējā: 1) zinātne un pētniecība; 2) pilsoniskā sabiedrība un
nekorumpētas partijas; 3) veselības aprūpe; 4) sociālais drošības tīkls
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Savstarpēja uzticēšanās; solidaritāte; iedzīvotāju iniciatīva un iespēju vienlīdzība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Cits
Cits prioritāšu atbilstības vērtējums
Manuprāt, nepareizs atskaites punkts. Prioritātes būtu jānoformulē nevis kā nozares (labklājība, ataudze), bet gan kā progress no status quo
nākotnē (piemēram, kvalitatīvas dzīves ilguma pieaugums, TOP20 inovācijās pasaulē, u.tml.)
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Manuprāt, PKC būtu jānodefinē kāds iedvesmojošs, ambiciozs, bet reālistisks virsmērķis (kvalitatīvas dzīves ilgums; apmierinātība ar dzīvi;
inovatīvāko valstu divdesmitnieks, u.tml.), kuram tad var pakārtot prioritātes
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Tādi festivāli kā LAMPA vai savstarpējas palīdzēšanas iespējas kā Lielā talka
Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Cieņas un solidaritātes trūkums, nevienlīdzība, vāja "vidusšķira
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
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Nevienlīdzības mazināšana, arī ar nodokļu politiku, progresivitātes principu.
Kāpēc NAP2027 tiek tik pesimistiski vērtētas iespējas to risināt arī ar nodokļu politikas palīdzību(par pabalstiem piekrītu). Vai pareģot ka
progresivitātes princips (tiesa "biklais") noteikti ir nederīgs, ja no nodokļu reformas nav pagājis pat gads?
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Reģionu attīstība, nevienlīdzības mazināšana, sevišķi bērniem un jauniešiem
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Cieņas pilnas attiecības, stabilitāte gan sociāla gan ekonomiska, valstiskums
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Latgales koncertzāle Gors, kas darbojas ne tikai kā kultūras iestāde, bet arī izglītības, sociālas un arī nacionālas (gan latviskās, gan latgaliskās)
integrācijas centrs. Papildinājums punktam nr. 2. Vai NAP2027 izstrādātāju pesimistiskās pareģojumi, ka nodokļu izmaiņas noteikti nestrādās (par
pabalstiem piekrītu) nav pāragri? No nodokļu reformas (tiesa, biklas progresivitātes ziņā) taču nav pagājis pat gads?
30.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Zinātnes nepietiekama attīstība
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Piešķirt papildus finansējumu zinātnei un mainīt finansējuma sadales modeli
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Zinātne, izglītība.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Zināšanas, cilvēktiesības.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Pastiprināta uzmanība uz zinātnes attīstību.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Mikrotik mecenātisms izglītībai un zinātnei.

30.01.

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.
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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.
30.01.

sadaļā Zināšanas un prasmes papildināt:
Ieguldījumi fundamentālajā un lietišķajā zinātnē un pētniecībā un attīstībā (% no IKP)

31.01.

Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Uzskatu, ka Latvija nav izolēta valsts no pārējās pasaules, līdz ar to nepieciešams papildināt NAP2027 ar Latvijas starptautiskās konkurētspējas
izvērtējumu, nosakot to kā atsevišķu prioritāti.
Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam Rīgas dominance neļaujot citām pilsētām konkurēt nav paredzēta. Rosinu izslēgt teksta daļu:
“kuru papildina, nevis ar to konkurē, citas Latvijas lielās pilsētas”.
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Sadaļā Klimata pārmaiņu izaicinājumi būtu jāuzsver Latvijas īpašās vides priekšrocības, jo, “dzenoties pakaļ” klimata pārmaiņu mazināšanai, Latvija
mazina to investīciju apjomu citām jomām, kas ir svarīgākas par klimata pārmaiņām.
“mērķis: stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam”. Būtu jānosaka minētā virsmērķa sagaidāmā vērtība.
Prioritātes “DZĪVES VIDE” indikatoru “Pārstrādātie sadzīves atkritumi, % no radītajiem” izteikt jaunā redakcijā: “Pārstrādātie un reģenerētie sadzīves
atkritumi, % no radītajiem”.
Uzskatu, ka sporta infrastruktūras attīstībai ir jāizdala atsevišķs rīcības virziens, ņemot vērā to, ka valstī sadarbībā ar pašvaldībām ir izveidots
nozīmīgs nacionālo sporta centru tīkls.
Prioritātes “KULTŪRA, SPORTS UN ATPŪTA” indikatorus nepieciešams papildināt ar rādītāju, kas raksturo tūrisma pakalpojumu izmantošanu, šobrīd
nav neviena.
Prioritātes “VALSTISKUMS UN PILSONISKĀ APZIŅA” indikatorus papildināt ar IKP sadalījuma indeksu salīdzinot Rīgas un atsevišķu reģionu un pilsētu,
par kurām tiek rēķināts IKP, atšķirības.
Pirms turpmākas NAP2027 izstrādes veikt pilnu NAP2020 pasākumu izvērtējumu un pamatojumu, kas tiek un kas netiek turpināts NAP2027.
31.01.

Šo rindiņu autors ir iepazinies ar informatīvo ziņojumu par priekšlikumu par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (turpmāk tekstā – NAP2027)
mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī tā turpmāko izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesu. Es tiešam gribētu, lai šis dokuments
kļūtu par reālajā dzīvē īstenojamu, nevis kārtējo tukšmuldēšanas dokumentu, ko neviens neņem vērā veidojot valsts budžetu un nosakot valsts
attīstības prioritātes.
Jākonstatē, ka Nacionālas attīstības plānu 2014.-2020. gadam, manuprāt, neviens neuztvēra nopietni, un pat valsts budžeta veidošanā šis dokuments
netika izmantots dziļākai analīzei. Daudzi izvirzītie mērķi nav un netiks sasniegti. Tā piemēram, bija nosprausts mērķis, ka 2020.gadā apstrādes
rūpniecībai ir jāsasniedz 20% no iekšzemes kopprodukta, ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā ir jābūt 1,5% no iekšzemes kopprodukta vai
produktivitātei apstrādes rūpniecībā jāsasniedz 36 tūkstoši eiro uz vienu nodarbināto… Lieki te ko piebilst, jo tas netiks izpildīts pat ne tuvu. Runājot
par apstrādājošo rūpniecību, valsts rīcībā bija daudz instrumentu, ieskaitot atbilstošu nodokļu politiku, lai situāciju mainītu, taču tas netika ņemts
vērā.
Jaunajam dokumentam par tiesisko pamatu ir ņemts Saeimas 2008.gadā pieņemtais Attīstības plānošanas sistēmas likums (turpmāk tekstā – Likums).
Tas nosaka gan attīstības plānošanas pamatprincipus, attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, attīstības plānošanas procesu un citus jautājumus.
Ilgtspējīgas attīstības princips laikam ir uzskatāms par vienu no galvenajiem principiem, kas paredz tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošināt
kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantot dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabāt un attīstīt dabas un kultūras
mantojumu. Saskaņā ar Likuma 11.panta 3.daļu, Nacionālā attīstības plāna izstrādi nodrošina Ministru kabinets un šo plānu apstiprina Saeima.
Nacionālais attīstības plāns nosaka valsts attīstības mērķus, prioritātes (arī teritoriju attīstības prioritātes) un sasniedzamos rezultātus (arī
makrolīmenī), kā arī rīcības virzienus katrā prioritātē, sasniedzamos politikas rezultātus un atbildīgās institūcijas.
NAP2027 tiek būvēts uz vairākiem pamatpieņēmumiem, kā piemēram, Latvijas stabila piederība pasaules demokrātijas telpai un kolektīvās
aizsardzības sistēmai mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā, produktivitātei kā konkurētspējas pieauguma pamats utt. Taču, manuprāt, mums jābūvē valsts
attīstība pamatojoties uz pieņemto Satversmes ievadu, jo pēc būtības Satversmes ievads sniedz aprakstu, kādai jābūt ideālajai Latvijai: “… Latvija kā
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demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts… Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte,
taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo
labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu…”. Visi minētie ir atslēgas vārdi gan NAP2027, gan visiem nākamajiem
attīstības plāniem. Pilnībā piekrītu savam kolēģim J.Plepam, ka “No Satversmes ievada izriet konkrēti valsts pienākumi, kuriem jātiek īstenotiem ar
noteiktu valsts politiku, normatīvajiem tiesību aktiem un finansiālo atbalstu. Satversmes ievads ir valsts rīcības tiesiskais pamats, un arī tiesvedības
ceļā iespējams pārliecināties par valsts rīcības atsevišķās jomās pietiekamību un pienācīgumu. Satversmes ievads nav pabeigts ar tā izstrādāšanu un
pieņemšanu, bet gan prasa noteiktu valsts rīcību praktiskajā politikā. Satversmes ievads nav politisks teksts, bet gan prasa tās ieviešanu un īstenošanu
tiesiskajā realitātē”. Satversmes ievadam ir jākļūst par vaduguni domājot par Latvijas attīstību lai sasniegtu patiesas labklājības valsti nākamajā valsts
simtgadē, uz kuru cilvēki raujas, bet nevis izbrauc.
31.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Sabiedrības integrācija, kritiskās domāšanas trūkums, neadekvāti valsts elektroniskie risinājumi
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Uzlabot un ieguldīt fokusētā, tālejošā izglītības sistēmā, pielietot uz lietotāju balstīta dizainu izstrādājot pakalpojumus un risinājumus iedzīvotājiem,
veicināt Eiropeisku domāšanu sadarbojoties vairāk ar kaimiņvalstīm
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Izglītība, servisa dizains
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Demokrātiskas, liberālas, socialdemokrātiskas vērtības, kritiskā domāšana, izglītība
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Daļēji atbilst
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Fokusēties uz jauno paaudzi, izglītību un nozarēm, kas būs konkurētspējīgas ilgtermiņā
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Igaunijas digitālie risinājumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem - apmainamies ar pieredzi, domāšanu.

31.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
ES SF 2014 - 2020 nefinansēja meliorācijas sistēmu pārbūvi apdzīvotās vietās un sporta infrastruktūru. Ņemot vērā, ka notiek klimata pārmaiņas un
apbūvi Pierīgā bij.lauks. zemēs, pretplūdu pasākumi, t.sk., meliorācijas sakārtošana, ir aktuāla
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Paredzot finansējumu sportam un meliorācijai, valsts risina Rīgas un Pierīgas aktualitāti organizēt starptautiskas ziemas un vieglatlētikas sporta
sacensības, kā arī iedzīvotāju problēmu ar applūstošām teritorijām bij.lauks. zemēs, kas tagad ir apdz.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Autoceļi un ielas, pretplūdu pasākumi - dambji, meliorācijas sistēmas, ūdensvadi, sporta infrastruktūra, energoefektivitāte, uzņēmējdarbībai
nozīmīgas infrastruktūra, kūrortu, ūdenstūrisma attīstība, kultūras pieminekļu atjaunošana
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
dabas resursu ekonomiskā potenciāla aktivizēšana; ilgtspējīgas, veselīgas dzīvesvietas nodrošināšana
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Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Atbilst
31.01.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Sadarbības trūkums, depopulācija, mediju zemā profesionālite nekāda veidā neveicinot sabiedrības saliedēšanu
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Telpiskā plānošana un profesionāla lēmējvara
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Ceļu infrastruktūra. Izglītība. Valsts pārvaldes efektivizēšana
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Godprātiba, taisnīgums
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Būtu jābūt reģionālai attīstībai un valsts pārvaldes iekšējai efektivitātei
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Apzinīgi un apņēmīgi indivīdi dažādos sektoros, kuri darbojas nevis personīgu interešu vārdā, bet ar mērķi sniegt labumu sabiedrības izaugsmei.

01.02.

Kādas, Jūsuprāt, ir būtiskākās problēmas Latvijā?
Mēs nemotivējam iet strādāt skolotāja profesijā labākos, talantīgākos sabiedrības pārstāvjus.
Kā valsts varētu risināt šīs problēmas?
Strauja skolotāja profesijas prestiža veicināšana, labāko kandidātu atlase un atbalsts viņu darba gaitās.
Kādās jomās nepieciešamas investīcijas un attīstības resursu ieguldīšana?
Skolotāju atalgojumā un labāko kandidātu atlasē un sagatavošanā skolotāja darbam.
Kādas ir Jums tuvās vērtības? Nosauciet tās!
Godīgums. Empātija.
Cik atbilstošas valsts stabilai izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes pieaugumam ir piedāvātās NAP2027 prioritātes?
Nav ietverti visi būtiskākie jautājumi
Jūsu priekšlikums prioritāšu maiņai
Zināšanu un prasmju prioritātē ir obligāti uzsverama skolotāju loma.
Lūdzu dalieties ar pozitīviem piemēriem un risinājumiem, kas sekmē valsts izaugsmi, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un laimes sajūtu Latvijā!
Mēs panāksim 'ekonomisko uzrāvienu' vai straujāku attīstību (lai pietuvotos vismaz Igaunijas līmenim) tikai tad, kad labākie no mums dosies strādāt
par skolotājiem. Tikai tā ir panākamas pozitīvas izmaiņas valsts attīstībā.
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Vēstules formā iesniegts iedzīvotāja viedoklis
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