Ziņas ar video
29.04.2013 16:31

Vai Latvijā ir iespējama vienota nācija – diskusija Saeimā
Semināra–diskusijas mērķis bija precizēt ar nacionālo un valstisko identitāti saistītos jēdzienus, lai
veicinātu konstruktīvu sarunu turpmāk, un to rīkoja Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija.
Lasīt tālāk... Vai Latvijā ir iespējama vienota nācija – diskusija Saeimā

16.04.2013 11:31

Baiba Broka: Rēķiniem ir jābūt samaksājamiem!
Intervija LTV raidījumā "Labrīt Latvija" par Nacionālās apvienības piedāvājumu Rīgā. Trīs prioritātes:
bērni, latviešu valoda un dzīvokļu rēķinu samazināšana.
Lasīt tālāk... Baiba Broka: Rēķiniem ir jābūt samaksājamiem!

11.04.2013 22:38

Baiba Broka ir gatava uzņemties atbildību par Rīgu. PROGRAMMA
Ceturtdien, 11. aprīlī, Nacionālā apvienība rīkoja preses konferenci, kurā informēja par rīcības
programmu pašvaldību vēlēšanās Rīgā un iepazīstināja ar deputātu kandidātiem. Kā pirmā sarakstā ir
Rīgas domes priekšsēdētājas amata kandidāte Baiba Broka.
Lasīt tālāk... Baiba Broka ir gatava uzņemties atbildību par Rīgu. PROGRAMMA

12.03.2013 09:13

Roberts Zīle: Drosmīgas reformas tagad vai sāpīga mācība vēlāk?
Latvijas krīzes pārvarēšanas metode caur lata nedevalvēšanu, algu "apcirpšanu", bezdarbu un strauju

ekonomikas kritumu iepriekšējos gados ir palielinājusi jau tā izteikto nevienlīdzību sabiedrībā. Ja nekas
netiek darīts mazāk turīgo iedzīvotāju situācijas uzlabošanai, 2014. gads var pienākt kā sabiedrības
vilšanās gads.
Lasīt tālāk... Roberts Zīle: Drosmīgas reformas tagad vai sāpīga mācība vēlāk?

10.03.2013 13:40

Baibas Brokas uzruna NA kongresā: Latviešiem ir un būs spēks un teikšana
savā valstī
Latvijai, Rīgai un latviešiem visā pasaulē jau no vakardienas ir eksistenciāli vajadzīgs drosmīgs un
pārliecinošs ilgtermiņa politiskais piedāvājums, kas ir nacionāls pēc būtības un saimnieciski racionāls pēc
satura. Visas Latvijas mērogā.
Lasīt tālāk... Baibas Brokas uzruna NA kongresā: Latviešiem ir un būs spēks un teikšana savā valstī

09.03.2013 18:04

Atskats uz TB/LNNK un NA kongresiem. Baiba Broka: Rīga būs pilsēta, kurā
Spēks un Teikšana būs latviešiem!
Sestdien, 9. martā, notika apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, partijas "Visu Latvijai!", kā arī
kopējais Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kongress, kurā delegāti
ievēlēja partiju vadību, izvērtēja frakcijas darbu Saeimā un diskutēja par NA redzējumu valsts virzībai
tuvākajā nākotnē.
Lasīt tālāk... Atskats uz TB/LNNK un NA kongresiem. Baiba Broka: Rīga būs pilsēta, kurā Spēks un
Teikšana būs latviešiem!

06.03.2013 16:02

Imants Ziedonis: Mums jādara pirms, nevis pēc
No LTV "Panorāma" arhīva: Intervija ar Imantu Ziedoni (2001.g.)
Lasīt tālāk... Imants Ziedonis: Mums jādara pirms, nevis pēc

27.02.2013 20:19

Baiba Broka: Mums nav skaļi jādeklarē mūsu vēlētājiem pašsaprotamas lietas
Rīgas mēra amata kandidāte Baiba Broka sarunā ar Māri Zanderu SWH radio 27.02.2013. Klausieties un
skatieties sarunas fragmentus.
Lasīt tālāk... Baiba Broka: Mums nav skaļi jādeklarē mūsu vēlētājiem pašsaprotamas lietas

21.02.2013 12:41

Starptautiska konference par eiro ieviešanu Latvijā
Lai veicinātu diskusiju par Eiropas Savienības vienotās valūtas eiro ieviešanu Latvijā un iespējamajiem
izaicinājumiem, kā arī iepazītos ar citu ES dalībvalstu pieredzi eiro ieviešanā, piektdien, 22.februārī,
Saeimā notika starptautiska konference „Pieredze un gatavošanās eiro”. Pieejams konferences
videoieraksts.
Lasīt tālāk... Starptautiska konference par eiro ieviešanu Latvijā

28.01.2013 14:45

Jānis Bordāns: eiro referendums šobrīd ir veids kā novilcināt jautājuma
izlemšanu
Latvijā tik ekonomiskā jautājumā kā eiro ieviešana referendums nav jārīko, jo tas nav efektīvākais veids,
kā atrisināt šo jautājumu, pirmdien raidījumam "Labrīt, Latvija!" atzina tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Lasīt tālāk... Jānis Bordāns: eiro referendums šobrīd ir veids kā novilcināt jautājuma izlemšanu
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