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ALTERNATIVE	SOLĪJUMI
Partijas	programmas	tēmas

Sociālā politika un veselība
Medicīna un veselības aprūpe, pensijas, invalīdu un pensionāru
aprūpe, algas medmāsām, alimentu izmaksu garantijas,
medikamenti pensionāriem par zemākām cenām.

Korupcija
Sastādīt LR personu sarakstu, saist ītu ar korupcijas shēmām, un
publicēt to ES. Sastādīt LR personu sarakstu, saist ītu ar
korupcijas shēmām, un publicēt to ES. Piespiest LV valdību
pieņemt stingrāku pretkorupcijas likumu.

Etniskā politika
Nodrošināt izglīt ību dzimtajā valodā bez proporcijām un
noteikumiem. Dzīvesvietās ar lielu (ievērojamu) krievvalodīgo
īpatsvaru, piešķirt krievu valodai otrās of iciālās valodas
statusu.

Sieviete - valsts pamatvērtība
Vienlīdzība darba samaksā un nodarbinātībā, māmiņu
aizsargāšana un sieviešu aizsargāšana pret vardarbību.

Vēsture
Okupācija – nepieciešams vēsturnieku kongresa spriedums.
8.maijs un 9.maijs – Uzvaras diena pār nacismu un Eiropas
apvienošanās diena. Deportācija un holokausts ir totalitārā
režīma un kolaboracionistu noziegums.

Eiropas	nauda	Latvijas
iedzīvotājiem!
Alternative

Biežāk	minētie	atslēgvārdi
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Minētās	sabiedrības	grupas

Pensionāri Jaunieši Ģimenes Zemnieki Invalīdi
Maznodrošināt ie Medmāsas Krievvalodīgie Sievietes Māmiņas

Šaubīgi	solījumi

Sociālā politika
"Pensijas, pabalsti, alimenti, algas
medmāsām, medicīna un veselības
aprūpe, medikamentu subsidēšana
pensionāriem". ->Tas viss ir ES
dalībvalstu kompetencē un to
nevar ietekmēt EP. Medikamentu
cenu subsidēšana arī ir ārpus ES
kompetences.

Izglītība
"Aktīvi izmantot izglītības
programmu jauniešiem, kas ļauj
saņemt bezmaksas augstāko un
speciālo izglītību. Izglītība dzimtajā
valodā." -> Izglītība ir katras
dalībvalsts iekšpolitikas jautājums,
ES piedalās tikai ar atsevišķu
programmu atbalstu - piemēram,
Erasmus Plus, taču tā nenodrošina
bezmaksas izglītību.

Valoda
"Dzīvesvietās ar lielu (ievērojamu)
krievvalodīgo īpatsvaru, piešķirt
krievu valodai otrās oficiālās
valodas statusu" -> valodas
jautājumi ir katras ES dalībvalsts
iekšējā lieta.

Korupcija
"Piespiest Latvijas valdību pieņemt
stingru pretkorupcijas likumu." ->
Latvijas valdības atbildība.

Sievietes
"Veicināt dzimstību, piesaistot ES
līdzekļus." -> Demogrāfijas
jautājumi ir katras ES dalībvalsts
kompetencē.

Emigrācija
"Apturēt jauniešu izbraukšanu uz
ārzemēm" -> Kustības brīvības
ierobežošana ir pretēji ES
pamatnostādnēm.

"Izdarīt	spiedienu	uz	LV	valdību,
lai	pielīdzinātu	minimālo	pensiju

iztikas	minimumam"
Alternative
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