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Droša un viegla 

ceļošana

(0 rindu uz 

robežām)

Plašas mācību

un prakses 

iespējas

Vienots darba 

tirgus

Ko gūstam, esot

daļa no Eiropas

Savienības?



Vienots darba 

tirgus

Rūpes par 

patērētāju tiesību 

ievērošanu

Jauni, labāki ceļi

Atcelta 

viesabonēšana

Ko gūstam, esot

daļa no Eiropas

Savienības?



Eiropas

Savienība

nav tikai materiāli un taustāmi 

ieguvumi, tās galvenokārt ir 

kopīgas vērtības: 

Tolerance un 

cilvēka cieņas 

neaizskaramība

Brīvība

TiesiskumsVienlīdzībaDemokrātija

Cilvēktiesību 

ievērošana



Eiropas Savienības

stāsts



1951. gads

Balstoties uz Robēra 

Šūmana plānu, 6 valstis 

– Vācija, Francija, Itālija, 

Nīderlande, Beļģija un 

Luksemburga izveido 

Eiropas Ogļu un tērauda 

kopienu. 



1951. gads

Balstoties uz Robēra 

plānu, 6 valstis 

Vācija, Francija, Itālija, 

Nīderlande, Beļģija un 

Luksemburga izveido 

Eiropas Ogļu un tērauda 

1957. gads

Tās pašas 6 valstis 

paraksta Romas līgumu 

un izveido Eiropas 

Ekonomikas Kopienu. 

Tā garantē personu, 

preču un pakalpojumu 

brīvu pārrobežu 

pārvietošanos un apriti.



1957. gads

Tās pašas 6 valstis 

paraksta Romas līgumu 

un izveido Eiropas 

Ekonomikas Kopienu. 

Tā garantē personu, 

preču un pakalpojumu 

brīvu pārrobežu 

pārvietošanos un apriti.

1992. gads

Noslēdzot Māstrihtas 

līgumu, tiek nodibināta 

Eiropas Savienība.

To izdara 12 valstis, 

kurām laika gaitā 

pievienojušās vēl 16 

valstis.



1992. gads

Noslēdzot Māstrihtas 

līgumu, tiek nodibināta 

Eiropas Savienība.

To izdara 12 valstis, 

kurām laika gaitā 

pievienojušās vēl 16 

2004. gada 1. maijs

Notiek lielākā 

paplašināšanās Eiropas 

Savienības vēsturē. 

Organizācijai 

pievienojas 10 valstis, 

tai skaitā, Latvija.



gada 1. maijs

Notiek lielākā 

paplašināšanās Eiropas 

Savienības vēsturē. 

Organizācijai 

pievienojas 10 valstis, 

tai skaitā, Latvija.

Nebijis gadījums!

Pirmo reizi Eiropas 

Savienības vēsturē kāda 

valsts ir izteikusi vēlmi 

izstāties no organizācijas. 

Pēc Brexit (2019.gada 

29. martā) Eiropas 

Savienība apvienos 27 

dalībvalstis. 



Latvijas ceļš

uz Eiropas

Savienību



1995. gada
27. oktobris

Latvija 

iesniedza 

pieteikumu, lai 

iestātos Eiropas 

Savienībā

2004. gada
1. maijs

Latvija 

pievienojās 

Eiropas 

Savienībai

2019. gads

Atzīmējam

15 gadus 

kopš dalības 

šajā 

organizācijā

1983. gada
13. janvāris

Eiropas 

Parlaments 

savā rezolūcijā 

nosodīja 

Baltijas valstu 

okupāciju



Par Latviju

Eiropas Savienībā

73%

Iedzīvotāju 

uzskata, ka 

Latvijas dalība 

Eiropas Savienībā 

ir nesusi 

ieguvumus*

80%

Aptuveni tik daudz 

Latvijas likumu 

šodien ir balstīti uz 

Eiropas Savienības 

lēmumiem

* Eirobarometrs, 2018 (EB 90.1.)



Vai jūs zināt, kā tiek vadīta

Eiropas Savienība? 

Kādas Eiropas Savienības

institūcijas jūs zināt?



Kā strādā

Eiropas

Savienība

Eiropas Komisija
ES izpildvara, kas rūpējas par savienības darbību, 

izstrādā tiesību aktus un nodrošina to izpildi. 

Eiropas Parlaments
Pārstāv ES pilsoņus, kopā ar ES Padomi 

pieņem  ES likumus un budžetu. 

Eiropas Savienības Padome
Pārstāv ES dalībvalstis, kopā ar Eiropas 

Parlamentu pieņem ES tiesību aktus un 

budžetu.

Pilsoņu

pārstāvis

Ekspertīze

Valstu 

pārstāvis



Eiropas Parlaments

tuvplānā

Parlamenta ikdienas 

darbs noris Briselē, 

Beļģijā un 

Luksemburgā 

Reizi mēnesī 

parlamenta pārstāvji 

tiekas plenārsesijās 

Strasbūrā, Francijā 

Tas pārstāv 500 
miljonu Eiropas 

Savienības pilsoņu

Ja Eiropas 

Savienība būtu 

vienota valsts, tā 

būtu 2. lielākā 

demokrātija 

pasaulē pēc Indijas

Eiropas Parlamentā 

ievēl 751 deputātu 

(pēc Brexit tie būs 

705 deputāti)

Tā ir vienīgā tieši 

ievēlētā Eiropas 

Savienības institūcija



8 politikas

jomas

kuras Eiropas Savienības pilsoņi, 

tai skaitā, Latvijas iedzīvotāji, 

uzskata par prioritārām:

Izaugsme Migrācija Drošība Sociālā aizsardzība

Eiropas nākotnePatērētāju

aizsardzība

CilvēktiesībasVide



CILVĒKTIESĪBAS



45%



45%
30% valstu (24% pasaules 

iedzīvotāju) bauda daļēju brīvību

Tik daudz valstu pasaulē

uzskatāmas par brīvām. Taču

tajās dzīvo tikai 39% no visiem

pasaules iedzīvotājiem

25% uzskatāmas par nebrīvām 

un tajās mīt 37% visas pasaules 

iedzīvotāju

Eiropa ir viens no brīvākajiem

reģioniem pasaulē.

Avots: Freedomhouse.org



Cieņa pret 

cilvēku

Cilvēktiesības

Brīvība

TiesiskumsVienlīdzība

Eiropas Savienība

pamatvērtības

Demokrātija



Par ko iestājas

Eiropas Parlaments

PRET visu veidu 

diskrimināciju un vajāšanām

PAR dzimumu līdztiesību 

Eiropas Savienībā un aiz tās 

robežām

PAR vārda, 

informācijas, preses un 

domas brīvību



54%
cilvēku uzskata, ka Latvijā tiek

ievērotas cilvēktiesības

Avots: SKDS



Kādas vērtības galvenokārt būtu 

jāaizstāv Eiropas Savienībai?

Avots: Eirobarometrs, 2018. gada oktobris

46%
40% 38%

30%

52%

17%

44%

35%

Cilvēktiesības
visā pasaulē

Vīriešu un
sieviešu

līdztiesība

Vārda brīvība Dalībvalstu
solidaritāte

Eiropieši Latvijas iedzīvotāji



DROŠĪBA



10



10 2012. gadā Eiropas Savienība 

saņēma Nobela Miera prēmiju 

par miera, demokrātijas un 

cilvēktiesību veicināšanu Eiropā.

2018. gadā 25 no 36 Eiropas 

nācijām atrodas Globālā miera 

indeksa TOP 50 pozīcijās. 

Avots: Global Peace Index, 2018

Eiropa ir bijusi pats 

mierīgākais reģions pasaulē

gadus



41%



41%

Tik daudz Latvijas iedzīvotāju 

uzskata, ka dzīvot Latvijā ir droši, 

bet tikai 13% iedzīvotāju redz 

Eiropas Savienību kā drošu vietu.



Aizvadīto gadu laikā pastrādāto teroraktu 

dēļ terorisma draudi satrauc vairumu 

Eiropas Savienības pilsoņu, arī valstīs, kur 

terorisma līmenis ir zems, piemēram, 

Latvijā.



Aizvadīto gadu laikā pastrādāto teroraktu 

dēļ terorisma draudi satrauc vairumu 

Eiropas Savienības pilsoņu, arī valstīs, kur 

terorisma līmenis ir zems, piemēram, 

Latvijā.

Cīņa pret terorismu ir viena no galvenajām 

prioritātēm Eiropas Parlamenta darba 

kārtībā. 



Lai Eiropu

padarītu drošāku

Stiprinātas Eiropas 

Savienības robežas

Sākta cīņa ar 

terorismu un tā 

finansēšanu

Panākta aktīvāka 

valstu sadarbība 

noziegumu 

izmeklēšanas jomā



Ko domā Eiropas 

Savienības pilsoņi?

79% Latvija iedzīvotāju 

2017. gadā uzskatīja, ka 

terorisms ir būtisks drauds 

Eiropas Savienībā 

Cīņai pret terorismu 

vajadzētu būt vienai no

TOP 3 prioritātēm Eiropas 

Parlamenta politiskajā 

dienaskārtībā

47% kā pirmo min 

terorismu, jautāti, kurās 

jomās saskata lielākos 

draudus Eiropas Savienībai

Avots: Eirobarometrs, 2017 un 2018. gada oktobris



EIROPAS

NĀKOTNE



62%



62%
Tas ir augstākais rādītājs 

pēdējo 25 gadu laikā. 

Tik daudz eiropiešu uzskata, ka 

dalība Eiropas Savienībā ir 

vērtējama pozitīvi

Latvijā tā uzskata 56% 

iedzīvotāju.

Avots: Eirobarometrs, 2018 (EB 90.1)



Situācija pasaulē mainās, 

lai turpinātu izaugsmi un 

attīstību, Eiropas 

Savienībai jāmainās līdzi.

Eiropas Parlaments bija 

pirmā Eiropas Savienības 

institūcija, kas rosināja sākt 

sarunu par Eiropas nākotni, 

aizsākot īpašu diskusiju 

ciklu. 



Nozīmīgākie notikumi, 

kas ietekmēs Eiropas

Savienības nākotni:

Brexit

Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas, kam 

sekos jauna EK 

apstiprināšana un 

Eiropadomes 

prezidenta maiņa

Eiropas Savienības 

nākamā daudzgadu 

budžeta (2021-2027) 

apstiprināšana



73%



73% 
Tik daudz Latvijas iedzīvotāju

uzskata, ka mūsu valsts dalība

Eiropas Savienībā ir nesusi

ieguvumus.

Eiropā vidēji tā domā 68%
un tas ir augstākais 

rādītājs kopš 1983. gada. 

Avots: Eirobarometrs, 2018 (EB 90.1)



Kādi ir galvenie ieguvumi no Eiropas 

Savienības, ko saredz Latvijā?

Jaunas darba iespējas

(49%)

Ieguldījums Latvijas 

ekonomikas izaugsmē

(44%)

Ieguldījums miera 

nodrošināšanā un drošības 

stiprināšanā 

(34%)

Avots: Eirobaromets, 2018 (EB 90.1)



Avots: Eirobarometrs, 2018. gada oktobris

Vai balsotu par valsts dalību

Eiropas Savienībā?

Viedoklis

Brexit ir veicinājis 

izpratni par 

ieguvumiem, ko 

valstīm sniedz dalība 

Eiropas Savienībā

17%
apsvērtu

izstāšanos

66%
balsotu

par to,

lai mana valsts

paliek ES

17%
nav izlēmuši



IZAUGSME



LĪDERE



LĪDERE
Eiropa pēc dažādiem

ekonomiskajiem rādītājiem

ir pasaules līdere

Eiropas Savienība veido 

pasaulē lielāko vienoto 

tirgu.

Tās oficiālā valūta – eiro, 

ir otrā lielākā valūta 

pasaulē.

Avots: White Paper on the Future of 

Europe, 2017



Tomēr Eiropas loma

pasaulē samazinās

Ja XX gs. sākumā Eiropā 

dzīvoja 25% pasaules 

iedzīvotāju, 2060. gadā tie 

būs mazāk nekā 5%

Jau 2030. gadā Eiropa būs 

vecākais reģions pasaulē, 

kur vidējais iedzīvotāju 

vecums būs

45 gadi

Eiropas ekonomiskā jauda 

samazināsies un 2030. gadā 

veidos mazāk nekā 20% no 

pasaules IKP

Avots: White Paper on the Future of Europe, 2017



Strauji augošā

jaunattīstības valstu

ietekme vairo

nepieciešamību domāt par 

Eiropas izaugsmi un būt

vienotākai kā jebkad agrāk.

• taisnīgu un caurskatāmu Eiropas 

nodokļu sistēmu

• sekmētu drošu banku sektoru

• nodrošinātu, ka tirdzniecības 

nolīgumos ievēro ES standartus

• veicinātu jaunu darba vietu 

radīšanu

Eiropas Parlaments 

pēdējos gados ir pieņēmis 

virkni lēmumu, lai veidotu:



Kas būtu jādara, lai izaugsme būtu 

straujāka?

Avots: Eirobarometrs

78%
74%

58%

71% 68%

53%

Aktīvāk jāiesaistās
cīņā pret bezdarbu

Jāiesaistās cīņā pret
krāpšanu nodokļu

jomā

Jāpilnveido
ekonomiskā politika

Eiropieši Latvijas iedzīvotāji



PATĒRĒTĀJU 

AIZSARDZĪBA



500



500
Tik daudz iedzīvotāju aptver 

Eiropas vienotais tirgus 

miljoni

Eiropas vienotais 

tirgus

Izveidots 1993. gadā, radot 

iespēju katram patērētājam 

izvēlēties starp lielāku produktu 

klāstu un dažādām cenām.

Izveidojis aptuveni 2,8 miljonus 

jaunu darba vietu.

Ir lielākā vienotā ekonomiskā 

zonā pasaulē.



600



600
Tik daudz naudas 2017. gadā 

Eiropas Savienības iedzīvotāji 

iztērēja iepirkumiem internetā

miljardi

Aptuveni puse eiropiešu veic 

pirkumus savas valsts 

internetveikalos.

Teju 20% iepērkas citās Eiropas 

Savienības valstīs reģistrētos 

internetveikalos.

Vairāk nekā 10% iepērkas citās 

globālajās e-komercijas vietnēs 

ārpus bloka valstīm.

Avots: Eiropas Patērētāju organizācija



Eiropas Parlaments aizsargā patērētāju

tiesības – gan tiešsaistē, gan bezsaistē



Anulēta lidojuma gadījumā

pasažieriem ir tiesības uz aviobiļetes 

cenas atmaksu, maršruta maiņu vai 

atpakaļlidojumu, kā arī uz palīdzību un 

kompensāciju.



Noteikti drošuma standarti 

rotaļlietām, elektroierīcēm,

kosmētikai, zālēm un citām precēm.



Garantija elektroierīcēm

bez maksas 2 gadu garumā, pērkot 

preci gan klātienē, gan internetveikalā.



Aug eiropiešu pārliecība, ka viņu kā 

patērētāju tiesības tiek ievērotas

Avots: Consumer Conditions Scoreboard, 2017

61,9%

71,7%
75,7%

Uzticas valsts
iestādēm

Uzticas neatkarīgām
patērētāju

organizācijām

Uzticas
mazumtirgotājiem un

pakalpojumu
sniedzējiem



MIGRĀCIJA



258



258

Saskaņā ar ANO 

aplēsēm

Tik liels 2017. gadā bija 

starptautisko migrantu 

skaits visā pasaulē

(tie ir 3,4% no visu 

pasaules iedzīvotāju 

skaita)

miljoni cilvēku



2015. gadā

• Eiropa piedzīvoja kopš II 

pasaules kara nepieredzētu

migrācijas krīzi

2017. gada sākumā

• Eiropas Savienībā dzīvoja 21,6 

miljoni trešo valstu pilsoņu

• 16,9 miljoni bija tādu 

cilvēku, kuri dzīvoja kādā no 

ES dalībvalstīm, esot citas ES 

dalībvalsts pilsoņi

2016. gadā

• Eiropas Savienībā ieceļoja 

vidēji 2 miljoni jaunu trešo 

valstu imigrantu

Iekšējā migrācija

Ārējā migrācija



Kopīgs risinājums

kopīgai problēmai

Patvēruma meklētāju 

un bēgļu integrēšanu 

Eiropas Savienībā, 

darba tirgū un 

sabiedrībā

3.
Eiropas Parlamenta vairākums 

iestājas par solidaritāti starp visām 

Eiropas Savienības dalībvalstīm 

bēgļu jautājuma risināšanā 

Taisnīgu patvēruma 

meklētāju sadali 

starp visām Eiropas 

Savienības 

dalībvalstīm

1.
Drošu migrāciju

2.



26%
ES dara pietiekami

Vērtējums

58%
ES dara nepietiekami

Avots: Eirobarometrs, 2018.gada septembris

Eiropas Savienības pilsoņi uzskata, 

ka ES tomēr būtu jādara vairāk

Latvijā aptuveni viens no diviem aptaujas dalībniekiem (48%) uzskata, 

ka ES rīcība ir nepietiekama migrācijas problēmu risināšanā.



SOCIĀLĀ 

AIZSARDZĪBA



42,8



Tam ir tendence palielināties. 

Tiek lēsts, ka sabiedrības 

novecošanās kļūs par arvien 

aktuālāku problēmu visās bloka 

valstīs. 

Šobrīd uz vienu bērnu un 

pensijas vecuma cilvēku Eiropā 

ir vidēji 3 strādājošie.

2080. gadā uz vienu sociāli 

neaizsargāto grupu pārstāvi būs 

tikai 2 strādājošie.
vidējais iedzīvotāju vecums

Eiropas Savienībā

42,8 gadi

Avots: Eurostat



16,5 



16,5 
Tik liels bija bezdarbnieku

skaits Eiropas Savienībā 2018. 

gada novembrī

Vismazāk iespēju atrast 

darbu ir cilvēkiem ar zemu 

kvalifikāciju. 

Avots: Eurostat, 2018. gada novembris

miljoni

Aktuāla problēma ir arī 

jauniešu bezdarbs. 



Eiropas Savienībai
ir ierobežota kompetence 

attiecībā uz sociālajiem 

jautājumiem, jo šī joma ir 

valstu valdību pārziņā. 

Latvijas valdība,
nevis Eiropas Savienība, 

lemj par tādiem jautājumiem, 

kā minimālā alga, 

pensionēšanās vecums vai 

pabalsti bezdarbniekiem.



Atbalsta mehānismi

sociālajā jomā

Tomēr gadu gaitā Eiropas Savienība 

ir attīstījusi virkni atbalsta 

mehānismu sociālajā jomā: 

Ieviesti jauni tiesību 

akti, ar kuriem labāk 

koordinēt un 

pārraudzīt valstīs 

īstenotos politikas 

virzienus

Izveidoti speciāli 

sociālā atbalsta fondi

Savienība mudina 

dalībvalstis 

apmainīties ar 

pieredzi tādās jomās 

kā sociālā 

integrācija, 

nabadzības 

novēršana un 

pensijas



Iniciatīva “Jauniešu 

garantija” nodrošina, lai 

jauniešiem līdz 25 gadu 

vecumam četru mēnešu 

laikā no dienas, kad palikuši 

bez darba vai pārtraukuši 

formālo izglītošanos, būtu 

kvalitatīvs darba 

piedāvājums, iespēja turpināt 

izglītošanos, mācekļa vieta 

vai praktikanta vieta

Īpaša uzmanība

jauniešiem

Iespēja apgūt jaunas 

prasmes

un atrast darbu ar Eiropas 

Sociālā fonda projektu 

starpniecību

Atjaunots Eiropas 

Nodarbinātības dienestu 

tīkls, kurā saņemt informāciju 

un darbā pieņemšanas un 

iekārtošanas palīdzību



Eiropieši sagaida aktīvāku savienības 

iesaisti sociālo jautājumu risināšanā

Viedoklis

Eiropas Savienībai 

vairāk nekā līdz šim 

būtu jāiesaistās 

veselības aprūpes 

un sociālā 

nodrošinājuma 

jomās

Avots: Eirobarometrs

70%

73%

Šāda viedokļa popularitāte Eiropā un Latvijā

LatvijāEiropā



VIDE UN KLIMATA 

PĀRMAIŅAS



93%



93%
Tik daudz eiropiešu 

uzskata, ka klimata 

pārmaiņas izraisa cilvēku 

darbības.

Avots: Eirobaromets, 2018. gada novembris



Avots: Eiropas Vides aģentūra

Viedoklis

Baltijas reģionā 

klimata pārmaiņas 

izraisīs biežākas 

lietusgāzes, ziemās 

mazāk sniega, mežu 

kaitēkļu savairošanos 

ražu pieaugumu u.c.

Kā dažādas Eiropas daļas ietekmēs 

klimata pārmaiņas



Samazināt CO2

kvotu apjomu, lai 

veicinātu 

investīcijas 

mazoglekļa

tehnoloģijās

Atbalstīt pāreju

uz “tīrākām” 

tehnoloģijām

Izpildīt Parīzes 

klimata 

vienošanās 

saistības 
(ierobežot globālo 

sasilšanu)

Līdz 2030. gadam 

par 32,5%
paaugstināt 

energoefektivitāti

Paaugstināt 

atjaunojamo 

energoresursu 

īpatsvaru patēriņā 

līdz 35%

Eiropas Parlaments ir nolēmis



Tiks siltinātas skolas 

un dzīvojamās mājas

Tiks veicināta 

atkritumu šķirošana 

un notiks aktīvāka to 

otrreizēja pārstrāde

Paši varēsim ražot 

atjaunojamo enerģiju 

pašu patēriņam un 

pārdot neizmantoto 

enerģiju. 

Kā tu to

sajutīsi?



Eiropieši atbalsta cīņu pret

klimata pārmaiņām

Avots: Eirobarometrs, 2018. gada oktobris

40%

21%

Šāda viedokļa popularitāte Eiropā un Latvijā

LatvijāEiropā

Viedoklis

Cīņai pret klimata 

pārmaiņām ir jābūt 

vienai no prioritārām 

jomām Eiropas 

Savienībā



IR!KĀ TU 

DOMĀ?



IR!



Eiropas Parlaments

IR Tava balss



Notiek reizi 5 gados

Eiropas

vēlēšanas



2019. gada

25. maijā

Nākamās EP vēlēšanas notiks



Latvija ievēlēs 8 deputātus



Vēlētāju aktivitāte iepriekšējās 

Eiropas vēlēšanās

Avots: TNS/Scytl sadarbībā ar Eiropas Parlamentu

30,24%

42,61%

2014

Vēlētāju aktivitāte Latvijā Vidēji Eiropas Savienībā



Vēlētāju aktivitāte iepriekšējās 

Eiropas vēlēšanās

Avots: TNS/Scytl sadarbībā ar Eiropas Parlamentu

30,24%

42,61%

2014

Vēlētāju aktivitāte Latvijā Vidēji Eiropas Savienībā

Tas ir DAUDZ vai MAZ?



JAUNIEŠOS IR SPĒKS! 



Latvijā kopumā ir 

280 000 
jauniešu vecumā 

no 18 līdz 30 

gadiem

JAUNIEŠOS IR SPĒKS! 

20% no 

iedzīvotājiem

Šajās Eiropas 

vēlēšanās 

93 139 
jauniešiem būs 

iespēja balsot

1. reizi

Iespējams, 

pirmreizējo 

balsotāju 

būs vairāk, jo 

jauniešu aktivitāte 

iepriekšējās 

vēlēšanās ir bijusi 

zema

Ja katrs no tiem 

aizietu balsot, 

vēlēšanu 

aktivitāte augtu 

par 10 
procentpunktiem



KAD, KUR, 

PAR KO, 

KĀPĒC?
21. marts 
beidzas kandidātu sarakstu iesniegšana

7. maijs 
pēdējā diena reģistrēties iecirknī

22.-24. maijs 
iepriekšējā balsošana

25. maijs 
Eiropas vēlēšanas



Šoreizesbalsošu.eu

Apņemies balsot pats un 

aicini to darīt citus!

Iesaistīties Eiropas 

vēlēšanu procesā jau tagad



KĻŪSTI PAR

EIROPAS VĒSTNIEKU!

Pieņem #ŠoreizEsBalsošu #challenge! 

Pastāsti citiem, kāpēc svarīgi 

piedalīties #EiropasVēlēšanas2019!  

Ietago un aicini pievienoties 

izaicinājumam 3 savus draugus!



Ieva Florence

aktrise

Šoreiz es balsošu par 

plašāku studentu apmaiņu, 

kuras ietvaros gūt patiešām 

praktiskas un vērtīgas 

zināšanas.

“

”



Ralfs Eilands

dziedātājs

Es ar savu piemēru varu 

veicināt savus atbalstītājus 

doties balsot. Šoreiz balsošu 

par savu vietu Eiropā.

“

”



Valdis Sils

Improvizators un

radio personība

Šoreiz es balsošu par tīru 

vidi - tā man ir viena no 

svarīgākajam vērtībām, jo 

tas visvairāk ietekmē manu 

nākotni un ne tikai.

“

”



Natālija Knipše

studente

Es šoreiz balsošu par 

liberālām vērtībām, sociāli 

atbildīgu un tādu Eiropu, kas 

attīstās, lai saglabātos.

“

”

“



”

Vai tavi draugi un ģimene arī 

balsos?

“

”



Eiropas vēlēšanas



BALSO!






