
Vai Latvija 
var būt 
neatkarīga
valsts?
Mums saka, ka Latvija esot
maza. Der atcerēties, ka 
ietekmīgā, atomieročiem 
bruņotā Izraēla ir mazāka 
par Latgali. Tādas valstis kā
Šveice, Nīderlande, Beļģija un
vairākas citas Eiropas valstis ir
mazākas par Latviju.

Satversmes 14. pants paredz Lat-
vijas tautai tiesības atsaukt Saeimu.
Ja tagadējā Saeima rīkojas pretēji tau-
tas gribai, demontē valsts neatkarību,
uzspiež tautai cenu paaugstinājumu –
tauta var izmantot Satversmē noteik-
tas tiesības šādu Saeimu padzīt. Ja
Latvijas tauta neizmantos šīs tiesības,
tad tā ir pelnījusi euro, un to saņems
pilnā apmērā. Kopā ar jūtamu cenu
pieaugumu un dau dzām citām negatī-
vām sekām.

Pirms Saeimas atlaišanas pastāv
„maigāka” referenduma pret euro iero -
sināšanas iespēja – to var mēģināt izdarīt
esošās Saeimas opozīcija (44 deputāti).
Satversmes 72. pants paredz:

„Valsts Prezidentam … likuma publi-
cēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne ma-
zāk kā viena trešā daļa Saeimas lo-
cekļu. Šīs tiesības … viena trešā daļa
Saeimas locekļu var izlietot desmit dienu
laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Sa-
eimā. Šādā kār tā apturētais likums nodo-
dams tau tas nobalsošanai, ja to pieprasa
ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlē-
tāju.”

Satversmes 68. pants savukārt kopš

2003. gada paredz būtisku demokrātijas
ierobežojumu:

„Ja to pieprasa vismaz puse Saei-
mas locekļu, būtiskas izmaiņas nosacī-
jumos par Latvijas dalību Eiropas Savie-
nībā izlemjamas tautas nobalsošanā.”
Vismaz puse Saeimas deputātu būtībā
ir valdošās koalīcijas sinonīms. Kā zi-
nām, pseidopatrioti no „Visu Latvijai”,
dažādi glumi atrunādamies, čakli balso
gan par mūsu karavīru sūtīšanu uz Af-
ganistānu, gan par euro ieviešanu (Lat-
vijas neatkarības de     mon tāžu). Līdz ar to
Saeimā tautas negribētajam euro ir de-
putātu vairākuma atbalsts.

Kā redzam, diskusija starp Saeimas
valdošo koalīciju un opozīciju var nonākt
Satversmes tiesā. Jau tuvākā laikā mēs
uzzināsim, vai Saeimas opozīcija ir rīko-

ties spējīga. Ja opozīcija izrādīsies tikai
dekoratīvas Saeimas mēbeles, tad 100
% efektīvs risinājums pret euro uzspie-
šanu, protams, ir prettautiskās un kan-
gariskās Saeimas atlaišana.

Ļoti svarīgi, lai Latvijas tautai būtu tie-
sības lemt par lata likteni demokrātiskā
referendumā, kā to drīkstēja dāņi un
zviedri.

Vai Latvijā būs referendums
pret euro uzspiešanu?

Neļausim sevi 
padarīt par otrās
šķiras eiropiešiem,
kuru likteni, atļauju 
neprasot, lemj 
Brisele un vietējie 
eirokangari!

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR
EURO IEVIEŠANAS PATIESAJĀM
SEKĀM LATVIJAS NĀKOTNES
INSTITŪTA INTERNETA LAPĀ
WWW.PARLATU.LV

Tautai atkal melo!
Reiz valdošās aprindas – kalnietes,

vairas un repšiki – korī kopā ar ES komi-
sāriem pirms 2003. gada referenduma
mums solīja, ka pēc iestāšanās ES ce-
nas nepie augšot un miljardi kritīšot no
gaisa. Cenas dubultojās!

Tagad atkal pār mums līst kārtējie ei-
romeli – pēc euro ieviešanas cenas ne-
pieaugšot, bankrotējušām eirozonas val-
stīm mums parādus nomaksāt jāpalīdz
nebūšot, euro ieviešana Latvijas neatka-
rību nemazināšot. Un paši euro ieviesēji
sev labi apmaksātos amatus Briselē ne-
maz neņemšot. 

Eiromeli jau ir redzēti. Pēc iestāšanās
ES, pretēji solītajam, cenas Latvijā div-
kāršojās. Kaimiņvalsts Igaunijas iedzīvo-
tāji pēc euro ieviešanas notikušo cenu
pieaugumu vērtē ap 20 procentu lielumā.
Latvijas solītāji atkal sola, ka cenas
nepie augšot. Vai ļausim sev kār  tē jo reizi
melot, likvidēt latu un uzspiest euro?

Vai rīkosimies citādi - sekosim Skan-
dināvijas tautu paraugam, kas pret euro
balsoja referendumos? Un izdarīja pa-
reizu izvēli, saglabājot savas nacionālās
valūtas.

Būt vai nebūt
referendumam – 
šī izvēle pilnībā ir 

Latvijas tautas 
rokās. 

EUDemocrats 
daļēji finansē 
Eiropas Parlaments,
kas nav atbildīgs 
par šīs publikācijas 
saturu

www.eudemocrats.org
www.parlatu.lv



Ieviešot visai pārtikai, pat saldumiem,
pazemināto PVN likmi 12 %, ietekme uz
valsts budžetu būtu 140 miljoni latu
gadā, informē finanšu ministrs Andris
Vilks. Pazemināts PVN pārtikai ir vairā-
kumā ES dalībvalstu (22 valstīs no 27).

Savukārt, vadoties no visoptimistis-
kākajām prognozēm, ieviešot euro, Lat-

vijas iemaksa Eiropas Stabilitātes Mehā-
nismā vien sasniegs 199 miljonus euro
(ap 140 miljonus latu gadā!!!) Vēlāk ie-
maksa būs jāpalielina vismaz uz 324 mil-
joniem vai pat līdz vairākiem miljardiem
euro. Šīs iemaksas domātas Grieķijas,
Spānijas, Kipras, Portugāles u.c. brūko-
šās eirozonas valstu problēmu risināša-
nai.

Ja portālā manabalss.lv tiek savākti 10 000 parakstu, Sa-
eima izskata šo tautas atbalstīto likumdošanas iniciatīvu.
Par Latvijas Nākotnes Institūta vadītāja N.Grostiņa inicia-
tīvu - PVN pazemināšanu pārtikai -  
ir jau savākti ap 11 000 parakstu.

Šī zinātniskās fantastikas grāmata ar simtiem
patiesu vēstures faktu soli pa solim atsedz 
skatienam slepeno mozaīku, kuras fragmenti
izkaisīti Eiropas vēstures tūkstošgadēs.

Autors: Normunds Grostiņš

«Atvērtais laiks»
izdota ar European Union Democrats atbalstu.

Informācijai par grāmatas iegādes 
iespējām e-pasts 
nakotnes.instituts@gmail.com
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Dānija pirms un pēc 
euro referenduma

Ļoti interesanta ir informācija, kā
pirms referenduma par euro baidīja dā-
ņus. Šīs valsts ekspertu publiskotie ap-
rēķini liecina, ka, neiestājoties eirozonā,
Dānija jau tagad ir ietaupījusi 40 miljar-
dus eiro.

Kad Dānijā gatavojās referendumam,
finanšu ministrs teica: "Ja teiksim "nē",
tad mūsu labklājība samazināsies par 20
miljardiem kronu".

Arodbiedrību konfederācija: "Nē" no-
zīmēs 35 000 darba vietu zaudēšanu".
Dānijas premjerministrs Pols Rasmusens
sacīja: "Pēc "nē"

palielināsies īres maksas". Jorgans
Kristjensens - DanskeBank galvenais
ekonomists norādīja: "Nē nozīmēs 100
miljardu kritumu akciju tirgū".

"Vēl dienu pirms referenduma Dānijas

premjerministrs Pols Norups Rasmusens
teica: "Nē" izmaksās dārgi. Tas nozīmē,
ka Dānijai ar visu vajadzēs tikt galā, esot
ārpusē, ārpus kopienas, ārpus ietekmes,
ārpus drošības. Ja jūs joprojām šaubā-
ties, tad nopietni padomājiet par saviem
bērniem un mazbērniem. Tā ir mana pār-
liecība, ka viņi ir pelnījuši "jā".

Un ko Dānija saka šodien? Nikolajs
Senels - ekonomists Eirope News publi-
kācijā raksta: "Katram Dānijas iedzīvotā-
jam būtu tagad jāatdod deviņus tūkstošu
eiro, ja mēs 2000.gadā būtu balsojuši
"jā" par pievienošanos eiro. Dānija šo -
brīd ir ietaupījusi 40 miljardus eiro. Un
politiķi un komentētāji, kas gan mudināja
un draudēja mums balsot "jā", tagad ir
parādā mums atvainošanos." 

Kas mums traucē iet tādu pašu ceļu?

Somija nopietni 
izvērtē iespēju izstāties
no eirozonas. 
Somija drīzāk apsvērs 
izstāšanos no eirozonas,
nekā maksās 
citu valstu parādus.

Latvijai jau šobrīd
jāatsakās no lata
piesaistes eiro. 
Jāpāriet uz 
valūtu grozu, un, 
jo ātrāk, jo labāk.

Latvijai jāpie-
lieto importa 
aizstāšanas
stratēģija

Vienkārši sakot, ja Latvijā var izaudzēt,
piemēram, vistas un salātus, tad Latvijas
valstij jāveicina, lai cilvēki pirktu vietējo
vistas gaļu un citus lauksaimniecības pro-
duktus. Tā soli pa solim samazinātos pār-
spīlētais imports, nauda pa lik tu valstī, ras-
tos jaunas darba vietas un nodokļu
ienākumi. Kopš pievienošanas ES Latvija
atdevusi par importu no ES vairāk nekā
15 miljardus (vairāk nekā 15 000 miljonu!)
latu no savas ekonomikas. ES un Latvijas
attiecības precīzi raksturo zirnekļa un mu-
šas attiecību modelis.

Tieši importa aizstāšanas stratēģija
lielā mērā bija tādu „Āzijas tīģeru” kā Tai-
vāna ekonomiskā uzplaukuma pamatā.


