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Summary 
This document summarizes the results obtained in the Latvian National Vision 

workshop (NCV), which took place on November 26, 2015 at Bellevue Park 

Hotel Riga, 1 Slokas Street, in Riga, at 8:30 a.m. - 5:30 p.m. 
Participants of the NCV workshop were selected based on criteria given by 

project lead partner, trying to represent equally all age groups, education levels, 

work/life experience and balanced division between genders. Electronic 

invitations through e-mails as well as social networks were used for selection of 

citizens. 42 citizens were invited to the workshop. 8 participants did not show 

up without prior notification.  32 participants from Riga and other regions of 

Latvia took part in the Latvian NCV. The participants were people of different 

ages, level of education and employment having different interests and 

experience.  

The workshop took place in course of the established methodology. Many 

people noted that many good ideas were left in mini-stories and where not 

included in any of the final six visions. The ministories had the following topics: 

free movement of people, the future of technology and medicine, a way of 

living in the countryside and cities, cleaner world, family and social 

relationship, people making decision online in state and local governments, 

consumption control and quality assurance etc.  
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The morning session was very productive, however, in the afternoon people 

were rather tired and it became difficult for them to concentrate on the final 

task – creating the visions.  Reaching consensus about the final visions was 

challenging.  

Despite a long and tiresome day, the following 6 visions were developed at 

the six tables:  
1. Order of the global things:   A vision envisages return of people to the 

basic values;  
2. Latvia in a Federal Europe: A healthy and happy Latvian in a rich and 

green Europe lifestyle of which does not endanger the world; 
3. Responsible lifestyle – Responsible and happy life in clean environment 

and country begins with me; 
4. Ecologically independent: Life outside a city (far away) does not limit 

comfort and provides additional comfort; 
5. Work as a means of expression:  People create jobs by themselves - 

necessary for society, meaningful and gratifying.  
6. Successfully functioning society whose basic vision is: a happy family, 

civil freedom and equality. 

 

Kopsavilkums  
Šis dokuments apkopo rezultātus, kas iegūti  Latvijas Nacionālā iedzīvotāju 

Vīzijas izstrādes seminārā, kas notika 2015.gada 26.novembrī  Bellevue Park 

Hotel Rīga, Slokas ielā 1, Rīga no 8:30 līdz17:30.  

Nacionālā iedzīvotāju Vīzijas izstrādes semināra iedzīvotāju atlasei tika 

izmantoti elektroniskie uzaicinājumi caur e-pastiem, ka arī pieteikties varēja ar 

sociālo tīklu starpniecību. Sākotnēji uz semināru tika uzaicināti 42 dalībnieki, 

bet kad pēdējās dienās 6 dalībnieki paziņoja, ka nevarēs ierasties, papildus 

tika uzaicināti vēl 6 dalībnieki. Tomēr dienu pirms pasākuma un pasākuma 

dienā 8 dalībnieki neieradās bez iepriekšēja paziņojuma.   Seminārā piedalījās 

32 dalībnieki no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem. Dalībnieki bija dažāda 

vecuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības cilvēki, ar atšķirīgām interesēm 

un pieredzi, kas paši bija izrādījuši interesi  ņemt dalību Vīziju izstrādē. 

Semināra gaita noritēja atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai. Daudzi iedzīvotāji 

atzīmēja, ka daudz labas idejas palika mini-stāstiņos uz papīra un netika 

iekļautas kādā no 6 Vīzijām.  Mini stāstiņiem bija sekojoši temati: cilvēku brīva 

pārvietošanas, nākotnes tehnoloģijas un medicīna, dzīvesveids laukos un 

pilsētās, ekoloģiski tīrākā pasaule, ģimene un savstarpējāš attiecības, valstisku 

un pašvaldības lēmumu pieņemšanu tiešsaistē, patēriņa kontrole un kvalitātes 

nodrošināšana. 

 

Rīta sesija bija ļoti produktīva, bet pēcpusdienā dalībnieki bija jau noguruši, un 

bija grūti koncentrēties uz galveno semināra mērķi – Vīziju izstrādi.  

Neskatoties uz nogurdinošo dienu, pie sešiem galdiem tika izstrādātas 

sekojošas 6 vīzijas:  
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1. Pasaules lietu kārtība: Vīzija  paredz cilvēku atgriešanos pie 
pamatvērtībām;  

2. Latvija Federālā Eiropā: Vesels laimīgs latvietis bagātā un zaļā Eiropā, 
kuras dzīves stils neapdraud pasauli; 

3. Atbildīgs dzīvesveids - Atbildīga un laimīga dzīve sakārtotā vide un valstī 
sākas no manis; 

4. Ekoloģiski neatkarīgs: Dzīve ārpus pilsētas (tālu) neierobežo ērtības un 
dod papildus ērtības; 

5. Darba kā izpausmes veids: Cilvēki rada darbu - sabiedrībai 
nepieciešamu, jēgpilnu un piepildošu; 

6. Veiksmīgi funkcionējoša sabiedrība, kur vīzijas pamatā ir: laimīga 
ģimene, pilsoniskā brīvība un vienlīdzība. 
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The final six visions in English 

Vision No.1  Order of the global things 
 

Describe your vision 2050. 

 

“Think, judge and consider yourself, be a master, open the door of happiness 

for yourself.” 1 

The law of cause and effect is not cancelled, it is valid! 

A healthy person, healthy environment and planet. 

Money is a means, not an aim.  

Do not do anything to anybody which you do not like for yourself. 

Technologies are important but the heart is the main thing. 

All basic needs are provided.  

God, Nature, work! 

Prove by works, not by words.  

 

Illustration 

Reverse Maslow’s pyramid 

 
 

                                            
1 Participants explained during the presentation the main idea under this vision was return to 

core values. Description of the vision contains  some latvian sayings.  Core values are: nature, 

healts, work, and personal responsibility for all of this.  
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 Text on illustration: 
Self-

manifestation 

 EGO (free choice) 

Evaluation Action in favour of society 

Belonging Harmony 

Safety Rules of the community 

Physical (warmth, relations) Guru  

 

Story 

The Berzins Family on December 24, 2050… Silent and white snow all around. 

The family is sitting at the table and they say joyful words and give nice smiles 

to each other ….. A large family (at least 3 children in at least 3 generations). 

They are happy because they do what they like and which provides them 

satisfaction. They have their duties and responsibility. They live in a passive 

house which is self sufficient. Technologies do not suppress relations and 

needs. The house is located in lively, green environment, in the community 

which has its own order. The community is located in the country having its 

own order in which families develop according to the ethnic traditions: A 

country as a union of communities.  

 

In your desirable future, what is different from today? 
- Values have disappeared - comfort is primary now.2 
- Prevalence of the social status over the values. 
- Selfishness monopoly in all fields. 
- Inability to appreciate the existing things. 
- Permissiveness changes to the rules of the community. 
- A misunderstood sense of freedom turns into responsible freedom. 
- Fear, anxiety and doubt – 3 main enemies.  

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

A vision is provided for everyone, everyone may benefit from it! 

Anxiety is caused by the different origin of people, value system, uncertainty, 

as well as non-fulfilment of the basic values.  

 

In short, what is your vision? 

Return to the basic values! Let us not be selfish persons! 

 

  

  

                                            
2 Group participants point out things they believed currently have to be changed; not what 

would be different in the future. 
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Vision No. 2  Latvia in a Federal Europe 
Describe your vision 2050. 

We see the future in a federal Europe with a single economic model which is 

based on well-functioning democracy provided by listening to the people in 

virtual media. The social economic model would provide unity and equal 

state taxes. The transport will develop which does not consume fossil fuel 

(resource economy, magnetic levitation). Efficient public and cargo transport 

will develop. People will find the way how to refuse from fossil fuel.  Health 

problems are solved in a preventive manner instead of becoming acute. 

Europe has a balanced cultural diversity, maintaining regional values 

(traditions, culture).  We believe that Latvia could show excellence  in 

medicine, which is happening already now in some respect.And grow plants 

which are useful in medicine and have been highly appreciated in both 

regarding their quality, and naturalness.  

 

Illustration 

 
 

In your desirable future, what is different from today? 

Well-functioning democracy (people take decisions in virtual media); 

Europe with a unified social and economic system. 

Do not use fossil fuel - will use alternative energy resources (perhaps, still 

undiscovered). 
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Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 
Benefits Risks 

A well-functioning link between the 

people and authority; 

Mutual trust; 

Fair reallocating of resources; 

Mitigation of the consequences of 

the global warming; 

 

Extinction of the local language; 

Disappearance of the national 

values; 

 

In short, what is your vision? 

A healthy and happy Latvia in a rich and green Europe lifestyle of which does 

not endanger the world. 

 

Vision No. 3  Responsible lifestyle 
Describe your vision 2050. 

We are responsible for resources and environment, we restrict consumption. 

Environmental protection and diversity. 

Even regional development; 

Development of Eco technologies: solar batteries, passive houses, etc.  

Personal responsibility – the responsibility begins from me. 

Work from home – remote work.  

Family values – respect, communication and assistance 

Each citizen's personal responsibility in decision making - direct democracy. 

Every citizen is heard. A respected and loved individual is the basis of healthy 

society. It is important to maintain resources for next generations.  

 

Story 

A morning begins with a smile. People are happy because: 

Life is arranged and basic needs are provided  

I live in an eco-house; 

I work remotely from home,  

I use high technologies, alternative energy; 

Consumption is limited; 

A cushion – reserves are provided; 

Environmentally-friendly transport;  

Free movement around the world; 

Safe society; 

Responsibility begins from me; 

People perform the work which they like; 

Latvia produces and exports high technology products. 
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Illustration

 
 

In your desirable future, what is different from today? 

Developed alternative energy sources in households. 

We live in eco-houses. 

Electronic voting (interactive) has been established. 

State aid for business activities (real). 

Fair and equitable social policy. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

Anxiety whether the morality of people would cope with that. 

Cyber-security. 

Perhaps, there will be insufficient funding order to develop all it.  

 

In short, what is your vision? 

Responsible and happy life in a clean environment and country, begins with 

me. 
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Vision No. 4  Ecologically independent 
Describe your vision 2050. 

The property in the countryside is very stylish. People are able to self-supply 

themselves, and society is characterised by direct production and sale. 

Machines are separated from society. Autonomous (independent) energy 

production is available, work is remote. Clean environment and fresh air. A lot 

of children – Latvians.  Every family has a cow, oak and remote control robot. 

 

Story 

More people live outside urban areas. 

Direct production and sale is characteristic in the future because people will 

be able to produce a lot of things for themselves, especially due to 3 d 

printers and there will be less need to buy something. 

Easier work process, the remote working option is ensuring employee 

productivity. 

Fast, cheap and comfortable transport is available. That will be able to 

change the ratio between the rural and urban population.  A lot of people 

live in small centres but in case of necessity they are able to get to the work 

place very easy which is located in larger centres.  The transport is fast, 

comfortable and available upon request at particular time by calling 

operator upon necessity – the means of transport arrives to the necessary 

place and brings to the destination.  

The population provide electricity, heating, etc. energy resources itself.  

 

Illustration 
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In your desirable future, what is different from today? 

Life outside cities is stylish and demanded. 

Self-sufficiency in supply of food/ energy.  

Remote work. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

It is not a suitable lifestyle for everyone. Some people will be tempted by city 

life.  

Potential risk - a lack of socialization, which we still decided not to consider as 

a risk.  

Competitiveness of cities will decrease in comparison with the country,  as 

well as the creative and intellectual people will leave cities.  

 

In short, what is your vision? 

Life outside a city (far away) does not limit comfort of living and provides 

additional comfort; 

Vision No. 5  Work as a means of expression. 
Describe your vision 2050. 

People invent (create) jobs for themselves – necessary for society, creative, 

developing, meaningful and gratifying! 3 

A person is able to fully educate himself/herself and find the necessary 

support during education. Job is the way to develop oneself during during the 

entire lifetime. A change of the work place and work environment is 

important for person`s development and growth.  

 

Story  

Tools for identification of talents and life callings are available in schools, 

consultations and couching classes. 

Job is an opportunity to manifest oneself and invest in society.  Job is 100% 

flexible: work at home and elsewhere, choice of working hours, a possibility to 

adapt and choose responsibilities and tasks; appropriate reward.  

One life – a lot of roles – continues development4. 

Each person’s skill is the value for all. Everyone may gratify oneself by doing 

something which he/she manages the best– this is to be found.  

Photo: right place in a gearing system.  

 

                                            
3 Group emphasised difference in the future that in most cases no jobs will be offered to 

employees, but persons will create job for themselves.  
4 During presentation group members stressed that in person`s life can be different jobs and 

different professions. Emphasis is placed on the fact that there is no need for one profession 

throughout their lives, professions and roles can change frequently. More important is life long 

and continues education and development.  
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Illustrate your Vision.

 
 

In your desirable future, what is different from today? 
Today In the future 

Choice of work depending on the 

salary 

Desire for fulfilment 

Labour market – offer established by 

market  

Work is created by the public needs 

and meaningfulness  

Professional standards New challenges 

Choice of education in favour of the 

market offer 

Education is only a part of the lifetime 

job  

Profitability € Justice € 

Location-based work Remote work – freedom of 

movement  

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

20%/80% - is it a proportion that there will be a possibility to find a place for 

everyone?  

How will the roles of leaders change? How will the leaders assemble the joint 

gear system? 

How to choose and find the life call? 

There are still urgent needs in every day’s life that must be addressed – and 

qualified people are necessary for that.  

How should business abilities be promoted? 

How to promote entrepreneurial abilities? 
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In short, what is your vision? 

People create jobs by themselves - necessary for society, meaningful and 

gratifying.  

 

Vision No. 6  Successfully functioning society. 
Describe your vision 2050. 

The following is necessary for functioning and development of society: 

Happy and healthy family. The role and values of the family: responsibility, 

unity and relationship between a person and society.  

Easily available education which is: available, high-quality, developed, 

sustainable, responsible. 

Civil freedom and equality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following is 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 

Health 

available, high-quality, developed, sustainable, responsible 

E-school, 

diversity. 
Health care is 

developed, fast, 

State-funded, life 

insurance suitable for 

each person 

(depending on the 

lifestyle and work).  

I feel safe in 

the yard, 

country, world. 

Mobilization of 

society, 

responsibility of 

the 

community. 

Safety Education  

Society 
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Illustrate your Visio.

 
 

In your desirable future, what is different from today? 

Education is not available for everyone yet, the obtained education is not 

equal. 

There is no unified system in medicine (patient cards). 

Global tension. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

The vision is favourable for everyone!  Implementation of our vision requires a 

lot of investment, modifications, and resources. For example, what happens if 

electricity fails? 

 

In short, what is your vision? 

The basis of our vision is: a happy family, civil freedom and equality. 
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The final six visions in National Language 

Vīzija nr. 1. Pasaules lietu kārtība 
Aprakstiet savu redzējumu / vīziju 2050. 

“Pats domā spried un sver, pats esi kungs, pats laimei Durvis ver.”  Rainis 

Cēloņu seku likums nav atcelts, ir spēkā! 

Vesels cilvēks, vesela vide un planētā. 

Nauda ir līdzeklis nevis mērķis.  

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 

Tehnoloģijas ir svarīgas, bet noteicēja ir sirds. 

Visas pamatvajadzības ir nodrošinātas.  

Dievs, Daba,  darbs! 

Pierādi ar darbiem nevis ar vārdiem.  

 

Ilustrējiet savu Vīziju. 

Apgrieztā Maslova piramīda. 

 
 

 

Stāsts 

Bērziņu ģimene 2050. Gada 24. decembrī… Apkārt kluss un balts sniegs. 

Ģimene sēž pie galda un sniedz viens otram prieka vārdus un jaukus 

smaidus….. Liela ģimene (vismaz 3 bērni, vismaz 3 paaudzēs). Viņi ir 

apmierināti, jo dara to, kas patīk un sniedz gandarījumu. Viņiem ir savi 

pienākumi un atbildība. Viņi dzīvo pasīvajā mājā, kura pati sevi nodrošina. 
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Tehnoloģijas nenomāc attiecības un vajadzības. Māja atrodas dzīvā, zaļā 

vidē, kopienā kurā ir sava kārtība. Kopiena atrodas valstī ar savu kārtību, kurā 

ģimenes veidojas pēc etniskajām tradīcijām : Valsts kā kopienu savienība.  

 

Kas Jūsu vēlamajā nākotne ir atšķirīgs no šodienas? 

Ir pazudušas vērtības  - šobrīd primārās ir ērtības. 

sociālā statusa pārsvars pār vērtībām. 

Egoisma monopolu visās jomās. 

Neprasmi novērtēt esošo.  

Visatļautību nomaina kopienas noteikumi. 

Pārprasta brīvības sajūta pārtop par atbildīgu brīvību. 

Bailes, uzraukums un šaubas – 3 galvenie ienaidnieki.  

 

Vai Jūsu Vīzija ir vēlama ikvienam? Vai ir kādas bažas,  jautājumi vai 

ierobežojumi? 

Vīzija domāta ikvienam, katrs var būt ieguvējs no tās! 

Bažas rada dažādā cilvēku izcelsme, vērtību sistēma, neziņa, kā arī 

pamatvērtību neizpilde.  

 

Īsumā, kāda ir Jūsu Vīzija? 

Atgriešanās pie pamatvērtībām! Nebūsim egoisti! 

 

Vīzija nr. 2. Latvija Federālā Eiropā 
Aprakstiet savu redzējumu / vīziju 2050. 

Mēs nākotni redzam federatīvā Eiropā ar vienotu ekonomikas modeli, kurš 

balstās uz labi funkcionējošu demokrātiju, kuru nodrošina tautas uzklausīšana 

virtuālā vidē. Sociālas ekonomikas modelis nodrošinātu vienotību un 

vienlīdzīgus valsts nodokļus. Attīstīsies transports, kurš neizmanto fosilo kurināmo 

(resursu ietaupīšana, magnētiskā levitācija). Attīstīsies efektīvs sabiedriskais un 

kravas transports. Cilvēki atradīs veidu, kā atteikties no fosilā kurināmā.  

Veselības problēmas tiek risinātas preventīvi, nevis pēc to iestāšanās brīža. 

Eiropā valda sabalansēta kultūras daudzveidība, paturot reģionālās vērtības, 

(tradīcijas, kultūru). Mēs domājam, ka Latvija varētu izcelties medicīnā, kas 

savā ziņā notiek jau tagad. Un audzēt augus, kas der medicīnā un ir ieguvuši 

augstu novērtējumu  gan kvalitātē, gan dabīgumā.  
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Ilustrējiet savu Vīziju.

 
 

Kas Jūsu vēlamajā nākotne ir atšķirīgs no šodienas? 

Labi funkcionējoša demokrātija (tauta pieņem lēmumus virtuāla vidē); 

Eiropa ar vienotu sociāli ekonomisko sistēmu. 

Neizmanto fosilos kurināmos, izmantos alternatīvus enerģijas resursus (varbūt 

šobrīd vēl neatklātus). 

 

Vai Jūsu Vīzija ir vēlama ikvienam? Vai ir kādas bažas,  jautājumi vai 

ierobežojumi? 
Ieguvumi Riski 

Labi strādājoša saikne starp tautu un 

varu; 

Abpusēja uzticība; 

Godīga līdzekļu pārdale; 

Globālās sasilšanas seku mazināšana; 

 

Valsts valodas izzušana; 

Nacionālo vērtību pazušana; 

 

Īsumā, kāda ir Jūsu Vīzija? 

Vesels, laimīgs latvieti, bagātā, zaļā Eiropā, kuras dzīves stils neapdraud 

pasauli. 
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Vīzija nr. 3. Atbildīgs dzīvesveids 
Aprakstiet savu redzējumu / vīziju 2050. 

Esam atbildīgi par resursiem un vidi, ierobežojam patēriņu. 

Dabas aizsardzība un daudzveidība. 

Vienmērīga reģionu attīstība; 

Eco tehnoloģiju attīstība: saules baterijas, pasīvas mājas u.c.  

Personīgā atbildība – atbildība sākas no manis. 

Darbs no mājām – attālinātais darbs.  

Ģimenes vērtības – cieņa, komunikācija palīdzība 

Katra pilsoņa personīgā atbildība lēmumu pieņemšanā – tiešā demokrātija. 

Katrs pilsonis tiek uzklausīts. Cienīts un mīlēts indivīds ir veselīgas sabiedrības 

pamats. Svarīgi ir saglabāt resursus nākamajām paaudzēm.  

 

Stāsts  

Rīts sākas ar smaidu. Cilvēki ir laimīgi, jo: 

Dzīve ir sakārtota un nodrošinātas pamatvajadzības 

Dzīvoju eko-mājā; 

Strādāju attālināti no mājām,  

Izmantoju augstās tehnoloģijas, alternatīvo enerģiju; 

Ir ierobežots patēriņš; 

Ir drošības spilvens – uzkrājumi; 

Videi draudzīgs transports; 

Brīva pārvietošanās pa visu pasauli; 

Ir droša sabiedrība; 

Atbildība sākas no manis; 

Cilvēki dara darbu, kurš pašiem patīk; 

Latvija ražo un eksportē augsto tehnoloģiju produktus.  
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Ilustrējiet savu Vīziju. 

 
 

 

Kas Jūsu vēlamajā nākotne ir atšķirīgs no šodienas? 

Attīstīti alternatīvās enerģijas avoti mājsaimniecībās. 

Dzīvojam eko mājās. 

Izveidota elektroniska balsošana (interaktīvā). 

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai (reāls). 

Godīga un taisnīga sociālā politika. 

 

Vai Jūsu Vīzija ir vēlama ikvienam? Vai ir kādas bažas,  jautājumi vai 

ierobežojumi? 

Bažas, vai cilvēku morāle spēs tikt līdzi. 

Kiber-drošība. 

Iespējams, ka nepietiekams finansējums, lai to visu attīstītu.  

 

Īsumā, kāda ir Jūsu Vīzija? 

Atbildīga un laimīga dzīve sakārtotā vidē un valstī sākas no manis. 
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Vīzija nr. 4. Ekoloģiski neatkarīgs 
Aprakstiet savu redzējumu / vīziju 2050. 

Īpašums laukos tas ir loti stilīgi. Cilvēki var sevi apgādāt  paši un sabiedrībai 

raksturīga tiešā ražošana un pārdošana. Mašīnas ir nošķirtas no sabiedrības. 

Pieejama autonoma (neatkarīga) enerģijas ražošana, darbs ir attālināts. Tīra 

vide un svaigs gaiss. Daudz bērniņu – latvietīšu. Katrai ģimenei govs, ozols un 

attālināti kontrolējams robots. 

 

Stāsts  

Cilvēki dzīvo vairāk ārpus pilsētām. 

Nākotnē raksturīga tiešā ražošana un pārdošana, jo cilvēkiem būs iespēja 

daudz ko ražot pašiem pie sevis, īpaši pateicoties 3 d printeriem un būs 

mazāka vajadzība kaut ko pirkt.  

Vieglāks darba process, jo attālinātā darba iespējas izvēle nodrošina 

darbinieku produktivitāti. 

Pieejams ātrs, lēts un ērts transports. Tas spēs izmainīt attiecību starp lauku un 

pilsētas iedzīvotājiem. Daudzi cilvēki dzīvo mazos centros, bet 

nepieciešamības gadījuma spēj ļoti viegli nokļūt līdz darbavietai, kas ir lielākos 

centros.  Transports ir ātrs, ērts un pieejams pēc pieprasījuma noteiktā laikā, 

kad nepieciešams piezvanot operatoram – transports piebrauc vajadzīgajā 

vietā un aizved uz vajadzīgo vietu.  

Iedzīvotāji paši sevi nodrošina ar elektrību, siltumu u.c. enerģijas resursiem.  

 

Ilustrējiet savu Vīziju. 
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Kas Jūsu vēlamajā nākotne ir atšķirīgs no šodienas? 

Dzīve ārpus pilsētām ir stilīga un pieprasīta. 

Pašpietiekamība pārtikas/ enerģijas apgādē.  

Attālināts darbs. 

 

Vai Jūsu Vīzija ir vēlama ikvienam? Vai ir kādas bažas,  jautājumi vai 

ierobežojumi? 

Nav piemērots dzīves veids prieks visiem. Daļai cilvēku  būs vilinoša pilsētas 

dzīve.  

Iespējams risks  - socializācijas trūkums, ko tomēr nolēmām neuzskatīt kā risku.  

Samazināsies pilsētu konkurētspēja, salīdzinot ar laukiem,  kā arī radošuma un 

intelekta aiziešana no pilsētām.  

 

Īsumā, kāda ir Jūsu Vīzija? 

Dzīve ārpus pilsētas (tālu) neierobežo ērtības un dod papildus ērtības.  

 

 

Vīzija nr. 5. Darbs kā izpausmes veids 
Aprakstiet savu redzējumu / vīziju 2050. 

Cilvēks izdomā darbu – sabiedrībai nepieciešamu, radošu, attīstošu, jēgpilnu 

un piepildošu!  

Jo cilvēks prot pilnvērtīgi izglītoties un rast nepieciešamo atbalstu. Darbs tas ir 

veids, kā attīstīt sevi dzīves garumā. Mainīt darba vietu un vidi tas ir svarīgi 

izaugsmei.  

 

Stāsts  

Skolā, konsultācijās un koucinga nodarbībās pieejami rīki talantu un 

aicinājumu atpazīšanai. 

Darbs ir iespēja izpausties un ieguldīt sabiedrībā.  Darbs ir 100% elastīgs: darbs 

mājas un citur, darba stundu izvēle, iespēja pielāgoties un izvēlēties atbildības 

un uzdevumus, pienācīgs atalgojums.  

Viena dzīve – daudzas lomas – nepārtraukta izaugsme. 

Katra prasme ir visu vērtības. Katrs sevi vislabāk var piepildīt tikai darot to, kas 

padodas vislabāk – tas jāatrod.  

Bilde: īstā vieta zobratu sistēmā.  
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Ilustrējiet savu Vīziju 

 
 

Kas Jūsu vēlamajā nākotne ir atšķirīgs no šodienas? 
Šodien Nākotnē 

Darba izvēle pēc atalgojumu Tieksme pēc piepildījuma 

Tirgus veidots – darba tirgus 

piedāvājums 

Darbu rada sabiedrības vajadzības 

un jēga 

Profesiju standarti Jauni aicinājumi 

Izglītības izvēle par labu Tirgus 

piedāvājumam 

Izglītība ir tikai daļa no mūža darba 

Izdevīgums € Taisnīgums € 

Vietai piesaistīts darbs Attālināts darbs – pārvietošanās 

brīvība 

 

Vai Jūsu Vīzija ir vēlama ikvienam? Vai ir kādas bažas,  jautājumi vai 

ierobežojumi? 

20%/80% - tā ir proporcija,  ka būs iespēja atrast vietu ikvienam? 

Kā mainīsies līderu loma? Kā līderi saliks kopējo zobratu sistēmu? 

Kā izvēlēties un atrast aicinājumu? 

Ikdienā joprojām pastāv neatliekamas vajadzības, kas jāatbild – un tam 

nepieciešami apmācīti cilvēki.  

Kā veicināt uzņēmēj spējas? 

 

Īsumā, kāda ir Jūsu Vīzija? 

Cilvēki rada darbu  - sabiedrībai nepieciešamu, jēgpilnu un piepildošu.  
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Vīzija Nr. 6. Veiksmīgi funkcionējoša sabiedrība. 
Aprakstiet savu redzējumu / vīziju 2050. 

Lai sabiedrība varētu funkcionēt un attīstīties ir nepieciešama: 

Laimīga un vesela ģimene. Ģimenes loma un vērtības: atbildība, vienotība, un 

saistība starp cilvēku un sabiedrību.  

Viegli pieejam izglītība, kas ir: pieejama, kvalitatīva, attīstīta, ilgtspējīga, 

atbildīga. 

Pilsoniskā brīvība un vienlīdzība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēks 

Veselība 

pieejama, kvalitatīva, attīstīta, ilgtspējīga, atbildīga 

E-skola, 

dažādība. 
Veselības aprūpe ir 

attīstīta, ātra, valsts 

apmaksāta, katram 

cilvēkam piemērota 

dzīvības 

apdrošināšana 

(atkarībā no dzīves 

stila, veida, darba).  

Es jūtos droši 

pagalmā, 

valstī, 

pasaulē. 

Sabiedrības 

mobilizēšanās

, kopienas 

atbildība. 

Drošība Izglītība  

Sabiedrība 
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Ilustrējiet savu Vīziju.

 
 

Kas Jūsu vēlamajā nākotne ir atšķirīgs no šodienas ? 

Izglītība vēl joprojām nav pieejama visiem, saņemtā izglītība nav vienlīdzīga. 

Nav vienotas sistēmas medicīnā (pacientu kartītes). 

Globāls saspīlējums. 

 

Vai Jūsu Vīzija ir vēlama ikvienam? Vai ir kādas bažas,  jautājumi vai 

ierobežojumi? 

Vīzija ir vēlama ikvienam!  Mūsu vīzijas ieviešana prasa lielus ieguldījumus, 

pārveidojumus, resursus. Piemēram, kas notiek ja pazūd elektrība? 

 

Īsumā, kāda ir Jūsu Vīzija? 

 

Mūsu vīzijas pamatā ir: laimīga ģimene, pilsoniskā brīvība un vienlīdzība. 
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Raw-visions 

 

Raw Vision 1.1:  Cristmas of Berzins family 

1. galds, 1. sākotnējā vīzija: Bērziņu ģimenes ziemassvētki  

 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Bērziņu ģimene 2050. Gada 24. decembrī… Apkārt kluss un balts sniegs. 

Ģimene sēž pie galda un sniedz viens otram prieka vārdus un jaukus 

smaidus….. Liela ģimene (vismaz 3 bērni, vismaz 3 paaudzēs). Viņi ir 

apmierināti, jo dara to, kas patīk un sniedz gandarījumu. Viņiem ir savi 

pienākumi un atbildība. Viņi dzīvo pasīvajā mājā, kura pati sevi nodrošina. 

Tehnoloģijas nenomāc attiecības un vajadzības. Māja atrodas dzīvā, zaļā 

vidē, kopienā kurā ir sava kārtība. Kopiena atrodas valstī ar savu kārtību, kurā 

ģimenes veidojas pēc etniskajām tradīcijām : Valsts kā kopienu savienība.  

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Vīzija ir svarīga katram indivīdam un visiem kopā sabiedrībā. 

 

Raw Vision 1.2: Order of the global things 

1. galds, 2. sākotnējā vīzija: Pasaules lietu kārttība 

 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

“Pats domā spried un sver, pats esi kungs, pats laimei Durvis ver.”  Rainis 

Cēloņu seku likums nav atcelts, ir spēkā! 

Vesels cilvēks, veselā vidē un planētā. 

Nauda ir līdzeklis nevis mērķis.  

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 

Tehnoloģijas ir svarīgas, bet noteicēja ir sirds. 

Dievs, Daba,  darbs! 

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Visiem un ikvienam. 

 

Raw Vision 2.1: Directions of Scientific development 

2. galds, 1.sākotnējā vīzija: Zinātnes attīstības virzieni 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Atrast veidu, kā pilnībā atteikties no fosilā kurināmā. Efektivizēts sabiedriskais 

un motor-transports. Zinātne, kas nodarbojas ar informācijas strukturēšanas 

modeļiem – atvieglo informācijas plūsmu. Risināt veselības problēmas 

preventīvi, nevis pēc  to iestāšanās brīža.  

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Vēlamies dzīvot veselā un laimīgā vidē.  
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Raw Vision 2.2:  Latvia in a Federal Europe 

2. galds, 2. sākotnējā vīzija: Latvija federālā Eiropā 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Mēs nākotni redzam federatīvā Eiropā ar vienotu ekonomikas modeli, kurš 

balstās uz labi funkcionējošu demokrātiju, kuru nodrošina tautas uzklausīšanu, 

vienotību, un vienlīdzīgi attīstītos valstu modeļus. Attīstīsies transports, kurš 

neizmanto fosilo kurināmo, piemēram, tiks atklāta magnētiskā levitācija, kura 

veiks resursu ietaupīšanu. Eiropā valda sabalansēta kultūras daudzveidība, 

paturot reģionālās vērtības, tradīcijas.  

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Latvijas izdzīvošanai un kultūrai, kā arī iespēja audzēt augstas kvalitātes, lielas 

tīrības līmeņa ārstnieciskos augus, kas mūsu-prāt nāktu no Latvijas.  

 

Raw Vision 3.1: Responsibility for resources and the environment 

3. galds, 1. sākotnējā vīzija: Atbildība par resursiem un vidi 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  
- Patēriņa ierobežošana, 
- Dabas aizsardzības daudzveidība, 
- Vienmērīga reģionu attīstība, 
- Eko tehnolģiju attīstība, 

o Saules baterijas 
o Pasīvā māja u.t.t 

- Personīgā atbildība – atbildība sakas no manis, 
- Darbs no mājām attālinātais darbs. 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Lai saglabātu resursus nākamajām paaudzēm. 

 

Raw Vision 3.2: Social responsibility 

3. galds, 2.sākotnējā vīzija: Sociālā atbildība 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Ģimenes vērtības, cieņa, komunikācija, palīdzība u.t.t 

Katra pilsoņapersonīgā atbildība lēmumu pieņemšanā – tiešā demokrātija. 

Katrs pilsonis tiek uzkslausīts. 

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

 Cienīts un mīlēts indivīds ir veselīgas sabiedrības pamats.  

 

Raw Vision 4.1: Latvian intelligence 

4. galds, 1.sākotnējā vīzija: Latviski latvisko intelektu 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  
- Latvieši spējīgi izgudrot mākslīgo intelektu; 
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- Tikls, rātns un šķīsts krietns; 
- Ieprogrammēta vainagu pīšana; 
- Sarunvaloda “Dainās”  
- Latviešu, Latvijas vārda Dainās atpazīšana; 
- Pārvietošanās raitā deju solī; 
- “SIRI”  vietā Līga vai Jānis. 
- Atbilde uz jebkuru jautājumu, ietverot latviešu morāles normas;  
- Ieprogrammēti Līgo svētki, Robotu dziesmu un deju svētki. 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Latviešu nācijas pastāvēšanai un attīstībai.  

 

Raw Vision 4.1: “Green and happy“ 

4. galds, 2.Sākotnējā vīzija: “Zaļš un laimīgs”  

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  
- Īpašums laukos ir stilīgi; 
- Pašapgāde un tiešā ražošana un pārdošana; 
- Mašīnas nošķirtas no sabiedrības; 
- Autonoma enerģijas ražošana; 
- Attālinātais darbs; 
- Svaigs gaiss, daudz latvietīšu bērniņu 
- Katrai ģimenei govs, ozols un attālināti kontrolējams robots. 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Svarīga pasaulei un cilvēkam, jo ilgtspējīgāka un patīkamāka dzīve.  

 

Raw Vision 5.1: Work as a means of expression 

5. galds, 1. sākotnējā vīzija: Darbs kā izpausmes veids 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Cilvēks izdomā darbu –  

Sabiedribai nepieciešamu, radošu, attīstošu, jēgpilnu un piepildošu! 

Jo Cilvēks prot Pilnvērtīgi izglītoties un rast nepieciešamo atbalstu.   

Darbs - tas ir veids attīstīt sevi dzīves garumā. Mainīt darba vietu un vidi ir 

svarīgi izaugsmei! 

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Jo tiecamies pēc laimīgas sabiedrības, kas sevi piepilda darbā.  

 

 

Raw Vision 5.2: Human and living space 

5. galds, 2. sākotnējā vīzija: Cilvēks un dzīves telpa 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Dzīves telpa  - tā ir vieta uz stāvoklis, kurā cilvēks atrod savstarpēju 

mijiedarbību un saskaņu ar vidi. 

Cilvēks pats veido pilnvērtīgu telpu – drošu veselīgu, cilvēcīgu, pēctecīgu, 

kulturālu un baudāmu.  
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Bišu strops kā nākotnes sabiedrības organizētības paraugs. Indivīds rēķinās ar 

kopienas un sugas pastāvēšanas vajadzībām.  

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Cilvēks pirmajā vietā.  

Raw Vision 6.1: People and society 

6. galds, 1. sākotnējā vīzija: Cilvēks un sabiedrība 

Kā Jūs iedomājaties nākotni pēc 30-40 gadiem?  

Laimīga ģimene (vesela); 

Pilsoniskā brīvība un vienlīdzība; 

Viegli pieejama izglītība (visiem) 

Ģimenes loma un vērtība: 
- Atbildība, vienotība.  

Izglītība: 
- Pieejama; 
- Kvalitatīva; 
- Attīstīta; 
- Ilgtspējīga; 
- Atbildīga. 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga? 

Lai sabiedrība varētu funkcionēt un attīstīties.  

Raw Vision 6.2: Living environment 

6.galds, 2. sākotnējā vīzija: Dzīves vide 

Pilsēta – Lauki. 

Hiperurbanizācijas; 

Bezatkritumu tehnoloģijas; 

Tīrs ūdens, gaiss, augsne; 

Pieejamas un saprotamas tehnoloģijas; 

Starpvalstu sadarbība; 

Viedo tehnoloģiju atbalstīta dzīves vide; 

Resursu (dabas) taupīšana / saprātīga izmantošana; 

Elektroenerģija dominē; 

Videi draudzīgs transports un risinājumi. 

 

Kāpēc jūsu iedomātā nākotne ir svarīga un kam tā ir svarīga?° 

Tas ir vajadzīgs mums, lai dzīvotu.  
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Participant data 
 

Country: 
 

Latvia 

 

 
General information: 

 
Number of citizens registered for the workshop: 58 

 
Number of citizens selected to participate in the workshop: 48 

 
Number of citizens that participated in the workshop : 32 

 

Gender: 
Number of participating citizens that are  

women: 18 

Men: 14 

 

 
Age: 

 
18-25 

9 

 
26-35 

5 

 
36-45 

6 

 
46-55 

5 

 
56-65 

3 

 
66+ 

4 

 

Geographical zone: 

Number of participants who lives in the city 26 

Number of participants who lives in the rural zones 6 
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Educational level: 

primary education: 5 

lower secondary education: 1 

upper secondary education: 6 

higher education: 20 

 

Occupation: 

Ocupaid in private sector 8 

Ocupaid in state sector 7 

Selfemployed 5 

Student / pupil 9 

Pensioner 3 

 

Criteria of national relevance: 

Not applicable -  

 

 
 


