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Visas cilvēces pamatvērtība         DZĪVĪBA



Katram cilvēkam ir tiesības uz Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību.dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību.
Katram cilvēkam pienākas visas tiesības un brīvības, neatkarīgi no viņa rases, ādasKatram cilvēkam pienākas visas tiesības un brīvības, neatkarīgi no viņa rases, ādas
krāsas, dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vaikrāsas, dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai

sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļasociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa  
(ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija).(ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija).

  

Cilvēku rīcība balstās vērtībās. 
Jo stiprāka mūsu iekšējā vērtību sistēma, jo

skaidrākas mūsu atbildes uz jautājumiem, kurus
krīzes brīžos uzdodam sev un citiem. 

 

“Ne tauta pret tautu tad karos,“Ne tauta pret tautu tad karos,  
bet visas kopā pret tumsu”bet visas kopā pret tumsu”  

(Rainis)(Rainis)



 
Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības
kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām

paaudzēm, vidi un dabu.
 

Taisnīgums

Saliedētas sabiedrības pamats

Pamatvērtības Latvijā

Latvijas Republikas Satversmes preambula

Uzticība Latvijai

Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda

Brīvība Vienlīdzība Solidaritāte

Godīgums Darba tikums Ģimene 



Atbildība

Vērtības un tikumi

Centība

Drosme 

Godīgums 

Gudrība 

Laipnība 

Līdzcietība 

Mērenība 

Savaldība

Solidaritāte

Taisnīgums

Tolerance



Atbildība

Vērtības un tikumi

Centība

Drosme 

Godīgums 

griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas,
rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību

uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc
iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk

izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība,
situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība,
centieni pēc taisnīgā un labā

uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa



Gudrība

Vērtības un tikumi

Laipnība 

Līdzcietība 

Mērenība

māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un
sabiedrības dzīvē

vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība

empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un 
aktīvs atbalsts

rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja atteikties 
no nevajadzīgā



Vērtības un tikumi

Savaldība

Solidaritāte

Taisnīgums

Tolerance

uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība,
respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī
cienot sevi un citus

savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes
par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisks
dialogs ar citiem

godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu
interešu un morāles normu ievērošana

iecietība, vēlme izprast atšķirīgo
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