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Cilevičs: vēlētājiem nedodam solījumus,
kurus nevaram izpildīt
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Mēs nemēģinām koķetēt ar vēlētāju un nedodam solījumus, kurus nevaram izpildīt,
atšķirībā no citām partijām, norāda Saskaņas centra (SC) deputāts Boriss Cilevičs,
komentējot Latvijas faktu aptaujas rezultātus, ka SC ir populārā partija jūnijā.
B. Cilevičs augstos reitingus izskaidro ar to, ka SC rīkojas saskaņā ar savu
programmu un "nemētājas". "Mēs nemēģinām koķetēt ar vēlētāju un nedodam
solījumus, kurus nevaram izpildīt, atšķirībā no citām partijām. Mums ir stabils
politiskais process, balsotāji zina, ko no mums var gaidīt. Izšķirošs būs moments, kad
mēs būsim valdošajā kolīcijā. Tad mēs pierādīsim, vai mūsu solījumi ir izpildāmi.
Pagaidām mūsu iespējas ir ierobežotas, taču šo iespēju ietvaros mēs darām, ko vēlētāji
no mums sagaida, un tāpēc viņi par mums balso," tā SC pārstāvis.
Vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Dzintars Zaķis: "Apstākļos, kad
sabiedrībai nav jāizdara izvēle un tiek uzdoti jautājumi par politiskām partijām,
interese un vērtējums ir krietni zemāks, nekā tad, kad tuvojas reālā izvēle, kad pašam
jāiet vēlēt. Tāpēc vērtējumi sāk palikt objektīvāki, jo tuvojas vēlēšanas un katrs to sāk
attiecināt uz sevi. Liels spiediens ir bijis no prezidenta rīcības, gan no mēģinājumiem

mainīt cilvēku domāšanu par politiku, jo tie, kas seko aicinājumam izvērtēt oligarhu
lomu, maina viedokli par labu mums. Mēs šajā cīņā neesam sliktie."
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) deputāts Kārlis Seržants ZZS reitinga kritumu
izskaidro ar parlamenta atlaišanas sekām un masveida cīņu pret oligarhiem. "Citu
variantu es tur neredzu. Diemžēl esam aizmirsuši, ka ir vēl vismaz daži citi oligarhi,
pret kuriem būtu jācīnās," norāda K. Seržants.
VL!/TB/LNNK deputāts Imants Parādnieks nosauc vairākus iemeslus nacionālās
apvienības reitinga kāpumam. "Cilvēkiem ir bijusi iespēja iepazīt mūs darbā un
novērtēt mūsu konsekvento rīcību. Neatkarīgi kādi vēji pūtuši, mēs rīkojamies
atbilstoši saviem uzstādījumiem. Ko domājam, to sakām, un ko sakām, to darām.
Pēdējā laikā mums ir pauduši atbalstu sabiedrībā pazīstami cilvēki, mūsu
organizācijai ir pievienojusies Žanete Jaunzeme – Grende, trešais ir valodas lieta, ka
mēs cīnījāmies parlamentā par latvisku Latviju," pauž deputāts.
Jau vēstījām, ka Latvijas Faktu jūnijā veiktā aptauja liecina, ka populārākā partija
joprojām ir Saskaņas centrsVienotība un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). (SC),
kam seko Vienotība un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).

