Referendums 18. februārī - visi ejam balsot PRET divvalodību

Sestdien, 2012.gada 18.februārī notiks
tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekts paredz
mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru
valsts valodu un nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valodas.
Tautas nobalsošanas zīmē tiks iekļauts jautājums Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?
Iespējamie atbilžu varianti ir „Par” un „Pret”.
Ja vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī
krievu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Pret”.

Diennakts uzziņu tālrunis: 67049999; Rezultāti - Grafiki
Balsošanas iespējas ārvalstīs; balsošana vēlētāja atrašanās vietā veselības stāvokļa dēļ.
Vairāk cvk.lv. Video aicinājumi balsot PRET:

Nacionālā apvienība aicina balsot PRET

PRET balsojuma mērķis ir latviska Latvija
Respektējot Satversmes tiesas lēmumu, NA aicina aktīvi piedalīties referendumā un balsot „pret’’
Partiju "Vienotība", "Zatlera Reformu partija" un "Nacionālā apvienība" aicinājums piedalīties

referendumā un balsot PRET!
Roberts Zīle: Mēs neesam uz vientuļas salas (17.02.2012)
Raitis Ābelnieks: Nepaļausimies provokācijām un balsosim PRET! (16.02.2012)
Romāns Naudiņš: Neesi vienaldzīgs, piedalies! (10.02.2012)
Marta Kive-Ostrovska: Nebūsim kūtri un nosargāsim latviešu valodu! (08.02.2012)
Roberts Zīle, Valodas referendums un pilsoniskā atbildība (17.01.2012)
Raivis Dzintars, Kāpēc referendumā jābalso PRET? (08.12.2011)

Viedokļi
Alvis Hermanis: 18.februāra referendums ir tests Latvijas nodevējiem (100g kultūras 15.02.2012)
Novodvorska un Borovojs: Referendumu Latvijā inicējuši Krievijas specdienesti (15.02.2012)
IEVA, Visi uz referendumu PRET! Jānis Stradiņš, Mārtiņš Sirmais, Pēteris Kļava, Uldis Dumpis
(15.02.2012)
Latvijas inteliģence: Šī ir izvēle starp godu un kaunu (14.02.2012)
LTV1, "100.pants", Intervija ar Vairu Vīķi-Freibergu: Referendums ir ar paliekošu vēsturisku nozīmi
(13.02.2012)
Valters Nollendorfs, Ir jābalso pārliecinoši - PRET (13.02.2012)
"Celies un ej!" manifests; Diena TV par "Celies un ej!"
Katoļu Baznīcas Latvijā bīskapu aicinājums sakarā ar referendumu (09.02.2012)
Latvijas Radošo savienību padomes aicinājums uz referendumu 2012. gada 18. februārī (07.02.2012)
Guntars Račs: Guntars Račs balsos PRET divvalodību Latvijā (03.02.2012)
Saeimas paziņojums "Par latviešu valodas valstisko lomu" (02.02.2012)
Referendumā piedalīties un balsot pret otru valsts valodu mudina gan katoļu priesteri, gan LELB
arhibīskaps
Vaira Vīķe-Freiberga mudina referendumā aizstāvēt latviešu valodu (01.02.2012)
Vecticībnieks Aleksijs Žilko: Latvijā jābūt vienai valodai, un tā jāprot (27.01.2012)
Jānis Valdmanis (Latviešu valodas aģentūras), Latviešu valoda ir Latvijas pamatvērtība (19.01.2012)
Elita Veidemane (NRA), Diskusija ar A.Brigmani, I. Druvieti un R. Dzintaru: Nākamais referendums –
par pievienošanos Krievijai? (17.01.2012)
Pasaules brīvo latviešu apvienības aicinājums (16.01.2012)
Sanita Upleja, Dzīves kvalitātes valoda (09.01.2012)

Latvijas Avīze
Māris Antonevičs, Mārtiņš Kālis: Daudzi ir atmodušies (13.02.2012)
Dace Kokareviča, Ivars Cinkuss: Rūpes par latviskumu – darbs visai sabiedrībai (06.02.2012)
Dace Kokareviča, Nauris Puntulis: Māksliniekam ir ko darīt politikā (30.01.2012)
Māris Antonevičs, Saruna ar Raivi Dzintaru un Ināru Mūrnieci: Noņēma apsēju un atklāja strutojošu
brūci (19.01.2012)
Kārlis Šadurskis, Referendums kā mācība priekšdienām (19.01.2012)
Iveta Grigule, Pieteikums Satversmes tiesai kā vēl viena barikāde (17.01.2012)
Ilmārs Latkovskis, Okupācijas nepārvarētās sekas (12.01.2012)
Antons Kursītis, Aicinu latviešus nebūt naiviem! (11.01.2012)
Dace Kokareviča, Ārzemju latvieši uzsver – jāpiedalās referendumā un jābalso "pret" (09.01.2012)
Agris Liepiņš, Mēs paši sev apkārt veidojam krievisku dzīves telpu (06.01.2012)
Māra Libeka, Referendumi un laimes sajūta. Saruna ar Gediminu Navaiti (05.01.2012)
Valdis Krastiņš, Vēl varam saglabāt! (04.01.2012)
Voldemārs Krustiņš, Vai ļausim «izbeigt Latvijas valsti»? (03.01.2012)
Dzintra Hirša, Rusifikācija ir atstājusi sekas mūsu domāšanā (03.01.2012)
Māra Lībeka, Satversmes pirmā nodaļa – negrozāma. Saruna ar Inetu Ziemeli (29.12.2011)

Vilis Vītols, Nepiedalīšanās referendumā var tikt tulkota ļoti nelabvēlīgā veidā (27.12.2011)
Māris Antonevičs, Iespēja apzināties valsts pamatus. Saruna ar Egilu Levitu (22.12.2011)

NRA
Elita Veidemane, Galvassegas draudi (26.01.2012)

Ir
Andis Kudors, „Stokholmas sindroms” un latviešu biklums (17.02.2012)
Nellija Ločmele, Sarežģītais latvietis (13.02.2012)
Andris Ķesteris, Referendumā nestāvēsim malā! (16.01.2012)
Sabīne Dzene, Eksperti: Amatpersonas referendumu nedrīkst ignorēt (29.12.2011)

Diena
Latvijas krieviete: Varu apzvērēt - nekādas etniskās diskriminācijas Latvijā nav (16.02.2012)
Māra Zālīte, Būsim pret valsti apdraudošām provokācijām (27.01.2012)
Mārtiņš Pavasaris, Ja necīnīsimies par sevi, savu valsti un valodu, neviens cits to nedarīs (06.01.2012)
Ilze Ostrovska: Latvijā krieviem nav izdevīgi, ka krievu valoda kļūst par valsts valodu (06.01.2012)

TVNET
Krievu jauniešu viedoklis: balsosim pret! (16.02.2012)
TVNET lasītājs, Kā latviete jūtos diskriminēta savā zemē (30.01.2012)
Otto Ozols, Dižā krievu nacionālisma dievišķais uzdevums (13.01.2012)
Otto Ozols, Sadzirdēt, saprast Nilu Ušakovu un SC (11.01.2012)
Dainis Īvāns, Krievu valodas referendums ir atkāpšanās uz staļinismu (11.01.2012)
Aivars Ozoliņš, Kāpēc jāpiedalās referendumā (05.01.2012)

LV portāls
Guntars Laganovskis, intervija ar Dagmāru Beitneri, Valsts nācija, neļauj nocirst sev pirkstu!
(07.02.2012)
Rita Vaišnoraite, Lietuviešu valoda un mazākumtautību tiesības Lietuvā (30.01.2012)

Video
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