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Jautājumi 
• Vai un kāpēc piedalīties?


• Atsevišķi Kustība “Par!” vai kopā Apvienībā ?


• Eiropas politiskā saime


• Spitzenkandidāti arī Latvijā?


• Programma


• Kandidāti


• Kampaņas stratēģija: vēlētāji, konkurenti, vēstījumi, budžets



Vai piedalīties?

• Risks “zaudēt” vai iespēja “vinnēt”?


• Eksistē alternatīvas partijas budžeta un cilvēkdienu 
izmantošanai


• Nostiprināt partijas un apvienības zīmolu


• Iegūt starptautisku platformu darbam, vērtību 
komunikācijai, talantu izaugsmei, atpazīstamībai



Kopā vai atsevišķi?

• EP vēlēšanās piedalās tikai partijas vai apvienības


• vairāku partiju “kopīgi saraksti” 
neveidojot apvienību, nav iespējami


• tātad: vai nu Kustība “Par!” vai “Attīstībai/Par!


• Apvienība: jauda, sinerģija, rezultāts



Eiropas politiskās saimes
Saime Ideoloģija Spitzenkandidat Eiropā Latvijā

Eiropas Sociālistu partija 
PES

sociāldemokrātija

demokrātiskais 

sociālisms

Timmermans (NL) Loven (SE), 
Timmermans, Mogerini

Saskaņa 
(Progresīvie)

Eiropas Sociālistu partija 
PES

sociāldemokrātija

demokrātiskais 

sociālisms

Timmermans (NL) Loven (SE), 
Timmermans, Mogerini

Saskaņa 
(Progresīvie)

Zaļie zaļā

ekofeminisms


Ska Keller (DE)

Petra de Sutter (BE)

Bas Eickhout (NL)

Vacijas zaļie Zaļā partija

Eiropas liberāļu un 
demokrātu alianse


ALDE

liberālisms Vestager (DK) 
Jourova (CZ)

Verhofstadt (BE) 
Ratas (EE) Sipila (FI)


Rutte (NL)

Latvijas attīstībai

Eiropas Tautas partija 
EPP

konservatīvie

kristīgie demokrāti

Vēbers (DE, CSU) Merkele, Orbans, Stubs 
Tusks, Junkers, Barnjē 

Vienotība

(Zemnieku savienība)

Eiropas konservatīvo un 
reformistu grupa/alianse 

ECR 

konservatīvisms

ekonomisks 
liberālisms


eiroskepticisms

kristīgie demokrāti

Zahradil Kačinskis

Britu konservatīvie 

AfD 
Zviedru demokrāti

Nacionālā apvienība 
(JKP)

Dažādi eiroskeptiķi, 
nacionālisti, radikāļi, 

komunisti utml. 
EFDD, ENF, GUE







Spitzenkandidat 
• Eiropas partiju kandidāti EK Prezidenta amatam


• EK prezidentu nominē Eiropadome (premjeri), “ņemot vērā 
EP velēšanu rezultātus” & apstiprina Eiropas Parlaments


• Eiropas komisāru dalība EP vēlēšanās - vēlama, bet ne 
obligāta


• Komisāru nominēšana - premjeru preorgatīva


• Vai Latvijas premjeram būtu jānominē komisārs, “ņemot vērā 
EP vēlēšanu rezultātus” Latvijā?




Programma

• Stiprāka Latvija Eiropā


• Stiprāka Eiropa pasaulē


• Arvien ciešāka savienība





FAQ (1)
• “Vairāk Eiropas” vs “mazāk Eiropas” vs “vairāk Eiropas lielās lietās un mazāk - sīkās”


• Vairāku ātrumu/dziļumu Eiropa. Kodols. Latvija Eiropas kodolā.


• Eiropas armija. Eiropas robežsardze


• Kopīga patvēruma/imigrācijas politika?


• Kopīga minimālā algas politika?


• Lielāks ES budžets. Eirozonas budžets un tā mērķi.


• Nodokļu harmonizācija un “Eiropas nodokļi” 


• Finanšu sistēmas drošība


• Digitālās tiesības un autortiesības.  Article 11 and 13 (link tax and meme ban)

•



FAQ  (2)
• Likuma varas un liberālās demokrātijas principu 

aizsardzība Eiropā


• Rietumeiropas - Austrumeiropas plaisa


• Ģeopolitika: Krievija, ASV, Ķīna


• Ģimeņu vienlīdzības un dzimumu līdztiesības jautājumi


• Sk. “Pielaiko Eiropas partiju” POLITICO.EU 
PV: ALDE 75%  



Kandidāti

• 16 kandidāti


• Līdz 16. janvārim izvirzīt


• Līdz 16. februārim apstiprināt


• Līdz 16. martam iesniegt CVK


• Saņemt vismaz 16% balsu



AP! vēlētāji ir…

• Sievietes 62% Vīrieši 38%


• Runā latviešu 96% un krievu 4% valodās


• Dzīvo Rīgā  33% Lielrīgā 25% Pasaulē 5% 
Tālajā Vidzemē un Zemgalē 21%  
Kurzemē 12% Latgalē 4%











Dažas ne/ērtas atziņas
• Jo mazāka aktivitāte, jo labāki pro-ES rezultāti, jo 

eiroskeptiķi ir kūtrāki balsotāji EP vēlēšanās


• Cilvēki pirmkārt ievēl “Latvijas vēstniekus Eiropā”,  
nevis izvēlas programmu, ideoloģiju, zīmolu utml.


• Kā labāk izmantot Eiropu, nevis kā labāk izveidot Eiropu


• 2019: EP sakrīt laikā ar Valsts prezidenta vēlēšanām


• Kampaņas budžeta “griesti”: 420 000 EUR


