Atziņas no skolēnu radošajiem darbiem
«Ceļvedis godprātīgai amata pienākumu pildīšanai valsts pārvaldē»
«Ar savu rīcību (...) valsts amatpersonas iedragā jau pusaudžu un bērnu
uzticību valsts iestādēm un to darbiniekiem – jautājumi netiek risināti tā, kā to
prasa likums. Tādi gadījumi, rada pasivitāti daudzos jauniešos. Tie sāk dzīvot
ar apziņu, ka jautājumi risinās tikai caur pazīšanos, dāvanām, savu stāvokli
sabiedrībā. Rodas vienaldzība, kas ir īpaši bīstama parādība mūsdienu
jaunatnes vidū.»
Diāna Andžāne, 12. klase
«Par amatpersonu noziedzīgajām darbībām jāpiemēro bargi sodi, kurus būtu arī
jārealizē. Tas liktu darbiniekam vispirms apdomāt, vai ir vērts veikt
pārkāpumu.
Amatpersonām būtu jāievēro konfidencialitāte par viņu veicamo darbu un jābūt
neatkarīgām savos spriedumos.»
Eva Jurčenko, 11. klase
«Redzot, cik nopietnus pārkāpumus ir spējīgas izdarīt gan amatpersonas, gan
uzņēmēji, kas ir tie cilvēki, kuriem ir liela loma mūsu sabiedrībā, rodas
jautājums, kas viņiem liek domāt, ka likums ir viegli apejams.
Galvenais ir pašiem ar savu profesionālo darbību parādīt labu piemēru un radīt
cieņu. Veicot amata pienākumus, ir jāievēro ļoti liela paškontrole un spēja savu
pienākumu veikt jebkurā situācijā, cienot sev uzticēto, kā arī cilvēkus, kas
atkarīgi no tā, cik apzinīgi šis amats tiek pildīts.»
Anna Japiņa, 11. klase
«Protams, katrs vēlas palīdzēt saviem draugiem, radiem un paziņām, bet, ja
šādā veidā tiks kārtoti visi darījumi, tad iestāsies absolūta korupcija un firmas
bankrotēs nevis tādēļ, ka to pakalpojumiem ir sliktāka kvalitāte, bet gan tādēļ,
ka to pasūtījumus iegūs cita firma, kurai ir „blats” attiecīgajā jomā. Tas varbūt
rada finansiāli labāku stāvokli kādai konkrētai firmai, bet valsts ekonomika tiek
grauta, tiek pārkāptas cilvēciskās vērtības.»
Pēteris Bondars, 12. klase
«Visām esošajām un topošajām Latvijas amatpersonām es ieteiktu vispirms
apdomāt pirms piekrist kādam augstam amatam, vai vispār viņš to godprātīgi
varēs pildīt. No otras puses domāju, ka tas ir nedaudz naivi, bet, iespējams,
kāds tiešām ar vislabākajiem nodomiem stāsies kādā augstā amatā, bet ir jau
pieredzēts, ka nauda uz cilvēku atstāj ļoti lielu iespaidu.
Svarīgākais katrai amatpersonai ir tas, ka tā nedrīkst pārkāpt likumu. Manuprāt,
neviena amatpersona nedrīkst tikt ietekmēta, uzpirkta. Latvijā ir jānovērš
augstais korupcijas līmenis, ko ir izraisījušas tieši mūsu amatpersonas.»
Dita Krastiņa, 12. klase
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«Pats galvenais ir domāt nevis par savu vēlmju piepildīšanu, bet gan par
parastiem iedzīvotājiem, kuru dzīves apstākļi jau tāpat ir apbēdinoši. Ar katru
korupcijas gadījumu valsts nokļūst arvien sliktākā situācijā, līdz ar to arī tās
iedzīvotāji. Otrkārt, cilvēkiem jāsāk cienīt sevi gan kukuļdevējiem, gan arī
saņēmējiem, jo ar katru saņemto kukuli viņi savu autoritāti sabojā un zaudē arī
apkārtesošo cilvēku cieņu. Galvenais ir dzīvot godīgi un necensties ar naudas
palīdzību iegūt sev labumu, jo nauda jau laimi nenes, bet gan apkārtējo labais
viedoklis un cieņa.»
Jana Dzerkale, 12. klase
«Bez vainas nav tikai tas, kas dara nepareizi, sava vaina ir arī tam, kas uz to
visu noraugās, neko īsti nedarot.»
Zane Muižniece, 11. klase
«Partijas uztur tikai daži bagāti cilvēki, kuru intereses vēlāk tiek lobētas. Tas
nav godīgi pret tautu. Ja partijas neiegūs naudu, tad tās nebūs pastāvēt spējīgas.
Līdzko bagāto cilvēku partijas tiek ievēlētas Saeimā, tās lobē šo cilvēku
intereses. Valsts attīstību bremzē šo cilvēku iejaukšanās, kuri savā labā grib
pavērst dažādu likumu pieņemšanu, kā arī ietekmēt to saturu.»
Kristaps Priļepiševs, 12. klase
«Valsts pamatā ir jābūt godīgiem cilvēkiem, kas nekrāptu valsti un netērētu
valsts naudu nevajadzīgos nolūkos. Ar korupciju ir jācīnās un stingri jāsoda tos,
kas nodarbojas ar tādām lietam. Tādā veidā ir reāli iznīcināt korupciju valstī.»
Tatjana Gerasimova, 10. klase
«Amatpersonām ir jāapzinās savs stāvoklis sabiedrībā. Viņas nedrīkst
kompromitēt sevi un pārējos kolēģus ar pārkāpumiem. Jūtos dziļi vīlusies par
to, ka mūsu valsti un sabiedriskās organizācijas vada cilvēki ar šāda veida
motivāciju un nodomiem.»
Aiva Kalniņa, 12.klase
«Domāju, ja sods būtu bargāks un ietvertu būtiskus jauninājumus, tad
amatpersonu apziņā rastos noteikta veida bailes, cieņa un bijība, kas nepieļautu
padošanos finansiālam ieguvumam nelegālā veidā.»
Jānis Lakševics, 11. klase
«Lai amatpersona mācītos no savām kļūdām, kuras pieļautas, pārkāpjot likumu,
es atlaistu to no ieņemamā amata, un tai nebūtu iespēja ieņemt līdzīgus valsts
amatus, kuri prasa godīgumu.»
Līva Zdora, 11. klase
«Cilvēki, kuri tautā ir godprātīgi un uzticīgi, ne vienmēr spēj tādi palikt. Un
vienmēr viskārdinošākā ir nauda, kas padara alkatīgus un bezrūpīgus.»
Sandis Blumbahs, 11.klase
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«Izrādās, ka cilvēku, kurš piesavinājies milzīgus naudas līdzekļus, nemaz nav
tik viegli atbrīvot no amata. Patiesībā tiklīdz nāca gaismā nelikumības, personu
vajadzēja atbrīvot no amata kādai augstākstāvošai amatpersonai.»
Kārlis Cimoška, 11. klase
«Priekšniekiem vairāk jāseko līdzi savu padoto rīcībai un lēmumiem, kas
varētu kaitēt valstij un tās iedzīvotājiem.
Ja pašas amatpersonas godprātīgi nepildīs savus dienesta pienākumus, tad arī
no pārējās sabiedrības šo godprātību un atbalstu nekad nesagaidīs.»
Alīna Jackeviča, 11. klase
«Lai samazinātu korupciju un negodīgus, neētiskus gadījumus valstī, lielāka
uzmanība ir jāpievērš augstākos amatos strādājošajiem, viņu darbībai un ir
jāpieprasa vairāk paskaidrojumu, atskaišu un pamatojumu par lietām, kur tiek
izmantotas lielas naudas summas.»
Alise Gēgerniece, 11. klase
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