
AIZSTĀVAM NĀKOTNI  
PROGRESĪVIE pārstāv sociāldemokrātisku, zaļu politiku bez slēptām ietekmēm. Taisnīgas un 
drošas Latvijas nākotnei piedāvājam:  
  
PĀRVARĒT KRĪZI SOCIĀLI ATBILDĪGI  
 
Pārtikas cenu kāpums un energoresursu krīze nedrīkst pazemināt mūsu cilvēku dzīves līmeni. 
Ieviesīsim cenu griestus energoresursiem un palīdzēsim samazināt rēķinus. Pazemināsim PVN 
Latvijai raksturīgai svaigai pārtikai.  

Latvijas nodokļu politika ir netaisnīga un bremzē attīstību. Samazināsim nodokļus tiem, kuru 
ienākumi nepārsniedz 1000 EUR mēnesī (bruto). Celsim nodokļus īpašumiem dīkstāvē.  

Iniciēsim neatmaksājamu parādu dzēšanu, lai cilvēki iznāktu no ēnu ekonomikas.  

Pensijai jānodrošina cienīgas vecumdienas. Mazās pensijas piemērosim dzīves dārdzībai. 

Ieviesīsim sabiedrisko nodarbinātības programmu (jauniešiem, sociālā riska grupām, reģionos). 
 
Latvijas drošībai stiprināsim un izmantosim ES aizsardzības potenciālu ciešā sadarbībā ar NATO. 
Veicināsim militāro sadarbību Baltijas jūras reģionā un sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā. 

  
IEGULDĪT CILVĒKOS UN ILGTSPĒJĀ 

Pedagogiem panāksim sabalansētu slodzi un atalgojumu vismaz valsts vidējās algas līmenī.  

Pārmaiņām izglītībā nodrošināsim valsts atbalstu, lai nesamērīgas izmaksas un atbildība negultos  
uz pašvaldībām, skolām, vecākiem. 

Jādubulto atbalsts studējošajiem un ieguldījumi pētniecībā. Atbalstīsim inovāciju 
komercializāciju, privātā finansējuma piesaisti zinātnei. 

Latvijai ir nepieciešama mērķtiecīga industriālā politika. Realizēsim pārnozaru misijas, tostarp 
zaļo kursu, digitālo transformāciju, inovatīvo jaunuzņēmumu attīstību. Definēsim īpaši 
atbalstāmās ekonomikas nišas un eksporta specializācijas (IKT pakalpojumi, apstrādes 
rūpniecība). 

Latvija nedrīkst atpalikt no Eiropas ieguldījumos veselības aprūpē. Ik gadu veselības budžetu 
palielināsim par 0,5%  no IKP, ilgtermiņa mērķis: 8%. Uzlabosim veselības sistēmas pārvaldību 
un efektivitāti.  

Jāizskauž nevienlīdzība veselības aprūpē. Mazināsim summas, kas no savas kabatas jāmaksā par 
pakalpojumiem un zālēm. Nodrošināsim ģimenes ārstu pieejamību reģionos, diferencējot 
atalgojuma likmes.  

Nodrošināsim veselības mācību skolās, plašākas iespējas sporta un fiziskām aktivitātēm ikvienam. 
Mazināsim alkohola pārmērīgu lietošanu.   
  
Sociālajam atbalstam jāmazina nabadzības riski. Atbalstīsim ģimenes, kas ilgstoši aprūpē 
tuviniekus. Celsim sociālo darbinieku atalgojumu.  



Strauji jāpalielina zemu cenu īres mājokļu pieejamība. Veidosim publiski finansētu mājokļu fondu 
visā Latvijā. 

Latvijai jābūt energoneatkarīgai. Noteiksim ilgtermiņa plānu straujai pārejai sadarbībā ar privāto 
sektoru uz vietējiem energoresursiem, aizstājot dabasgāzi. 

Izveidosim energoefektivitātes aģentūru, kas atbild par ēku renovāciju, enerģijas kopienām, vietējo 
resursu gudru izmantošanu. 

Attīstīsim ilgtspējīgu, visiem pieejamu un integrētu mobilitāti, nostiprinot dzelzceļu kā sabiedrisko 
pārvadājumu mugurkaulu. Pēc Ziemeļvalstu parauga īstenosim visaptverošu institucionālo 
reformu.  

Pārdomāta vides politika novērš piesārņojumu un rada darbavietas. Izmantosim Rīgas labo praksi, 
īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā un mežu politikā. 

Atbalstīsim ilgtspējīgu lauksaimniecību. Veicināsim kooperatīvu attīstību. 

Aizsargāsim biodaudzveidību. Paplašināsim dabas aizsardzības tīklu un kompensācijas.  

Pakāpeniski aizliegsim privātas spēļu zāles ar azartspēļu automātiem, regulēsim azartspēļu 
pieejamību tiešsaistē.  

 

VEIDOT IEKĻAUJOŠU SABIEDRĪBU 
 
Nodrošināsim vienotu izglītību latviešu valodā bērniem no pusotra gada vecuma un kvalitatīvu 
pirmsskolu kā izglītības sistēmas pamatu.   

Jāstiprina pilsoniskie procesi un saliedētība. Palielināsim atbalstu sabiedriskajiem medijiem. 
Atbalstīsim pieejamu, atklātu finansējumu NVO. 

Veicināsim cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem autonomiju, uzlabojot pakalpojumu un vides 
pieejamību. 

Praksē nostiprināsim principu “bērniem jāaug ģimenē”. 
 
Diskriminācija nav pieļaujama. Ratificēsim Stambulas konvenciju. Ierobežosim naida runu, 
aizliegsim vērsties pret personām seksuālās vai dzimuma identitātes dēļ. Iestāsimies par visu 
laulību vienlīdzību un transpersonu identitātes cieņpilnu apstiprinājumu. 

Mazināsim mobingu skolās un sabiedrībā, ieviešot pastāvīgu un visaptverošu antimobinga pieeju.  

Nodrošināsim plašu kultūras pieejamību, atbalstot kultūras nozari un sekmējot digitalizāciju. 

Latvijai nepieciešama atklāta politika bez korupcijas. Stiprināsim neatkarīgu KNAB, regulēsim 
lobēšanu, iedzīvināsim labu pārvaldību valsts iestādēs un kapitālsabiedrībās. 

Vairāk: ej.uz/pro2022 

https://ej.uz/pro2022

