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12. Saeimas vēlēšanas

Nr. 8 - Apvienību „Latvijas
Reģionu Apvienība” (LRA)
veido divas politiskās partijas:
„Reģionu Alianse” (RA) un
„Vidzemes partija” (VP). Jaunizveidotā politiskā apvienība
dibināta 2014.gada 12.martā un
šobrīd apvieno vairāk kā 700
biedru.
Latvijas Reģionu apvienība
(LRA) līderi Saeimas vēlēšanās būs Mārtiņš Bondars, Mārtiņš Šics, Dainis Liepiņš, Nellija Kleinberga un Juris Viļums.
Kā apvienības premjera kandidāts 12. Saeimas vēlēšanās ir
izvirzīts Bondars.

“Mēs apvienojam Latvijas reģionu spēcīgākās personības,
kas mūsu vēlētāju intereses aizstāvēs Saeimā un valdībā. Redzot mūsu nopietnos nolūkus,
apvienībai bez tās dibinātājiem,
ir pievienojušies vēl vairāki politiskie spēki un organizācijas
ar līdzīgām idejām un pārliecību. Mūsu kandidāti ikdienā ir
vistuvāk iedzīvotājiem un bauda sabiedrības uzticību, – mēs
esam redzami un sastopami un
līdz ar to vislabāk zinām cilvēku patiesās ikdienas problēmas,
rūpes un vajadzības. LRA prioritātes – reģionu attīstība, izglītība, ceļu sakārtošana, atbalsts
nacionālajai uzņēmējdarbībai
un valsts robežas stiprināšana,”
uzsver Bondars.

Nr. 9 - Jaunā konservatīvā
partija (JKP) dibināta 2014.
gada 17. maijā. Tās pamatvērtības ir 18. novembra Latvijas
Repub- lika, latviski runājoša
nācija, demokrātija un tiesiskums, tradicionālā ģimene, labklājības valsts, Latvijas ģeopolītiskā piederība Rietumiem un
godīgums. Partijas rindās nav
izbijušo politisko “zvaigžņu”,
bet daudz uzņēmīgu cilvēku
un valsts pārvaldē un pašvaldībās strādājošu kompetentu
profesionāļu, tāpēc JKP ir gan
zināšanas, gan prasme pārvaldīt valsti. JKP kā nākamo
premjera ministra kandidātu
virza Jāni Bordānu, kuram ir
24 gadu juridiskā darba pieredze prokurora un zvērināta advokāta darbā. Viņš ir strādājis
arī par Ministru prezidenta padomnieku tieslietu jautājumos,
Ministru prezidenta parlamentāro sekretāru, Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru
un tieslietu ministru.
“Latvijas esošās partijas par
savu pazīšanās zīmi izvirza
publicitāti ieguvušas personas un runā par to, kā pārdalīt
valsts naudu. Es jutu nepieciešamību radīt partiju, kas balstīta konservatīvās vērtībās.
Piedāvāju vadīt valsti, domājot
par to, lai tā būtu pelnoša, par
prioritāti turot sabiedrības drošību,” saka Jānis Bordāns.

Informācija ņemta no dažādiem interneta avotiem. (Saglabāta
teksta oriģinālā rakstība. Red.)

G20 nolemj neizslēgt Krieviju

Austrālija, kas 20. septembrī
Kērnsā rīko G20 finanču ministru sanāksmi, paziņojusi, ka
organizācija nolēmusi neizslēgt
Krieviju, neskatoties uz tās agresiju pret Ukrainu.
“Durvis saziņai vienmēr būs
vaļā, lai risinātu daļu no saspīlētajām ģeopolītiskajām situā-

cijām, kurās iesaistīta Krievija,” norādīja Austrālijas finanču
ministrs Džo Hokejs.
Pārējās G20 dalībvalstis izlēmušas, ka Krievijai organizācijas sanāksmē jāpiedalās, piebilda ministrs.
www.la.lv
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Latviešiem ir tāds teiciens-labs
nāks ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. Tāpēc iepazīstinām savus
lasītājus ne tikai ar labu un siltu, bet pat karstu piedāvājumu.

Tagad, pasūtinot reklāmu mūsu
redakcijā, jūs dabūsiet divas
iespējas reklāmēties par vienu
cenu. Viena reklāma tiks ievietota Austrālijas Latvietis avīzē
un otra parādīsies mūsu mājas
lapā - www.australijaslatvietis.
com.au.
Mājas lapā jūs varēsiet arī apskatīt izdevumu pirmās lapas,

66. gads

iepazīties ar speciāli Austrālijas Latvietim rakstīto autoru
rakstiem un ik palaikam apjūsmot kādu pārsteigumu no
redakcijas.

Krustvārdu mīklu minētājiem
būs iespēja izdrukāt mīklu no
mūsu mājas lapas vajadzīgā
lielumā, un ja tiek saķēpāta
pirmā, tad - nav problēmu - var
izdrukāt vēl vienu.
Mājas lapa nekādā gadījum neaizstās drukāto avīzi, tā tikai
papildinās to.
Ilze un Kristaps

Zviedrijas kroņprincese Viktorija Rīgā

Valsts prezidents Andris Bērziņš un Zviedrijas kroņprincese
Viktorija trešdien tiekoties uzsvēruši abu valstu izcili labās
divpusējās attiecības gan ekonomiskā un polītiskā, gan cilvēcisko attiecību līmenī, pavēstīja prezidenta Preses dienests.
Kroņprincese Viktorija trešdien
ieradusies Rīgā darba vizītē.

Viņa augsti novērtēja Rīgas un
Zviedrijas pilsētas Ūmeo šā
gada vienojošo misiju – būt par
Eiropas kultūras galvaspilsētām. Kroņprincese ir patronese Ūmeo kā Eiropas kultūras
galvaspilsētai, tamdēļ lielākā
daļa vizītes programmas veltīta
“Rīga 2014” objektu apmeklējumam un kultūras programmai.

Valsts prezidents sarunā īpaši
izcēla martā notikušo Zviedrijas karaļa un karalienes valsts
vizīti Latvijā, uzsverot, ka tā
bijusi ļoti veiksmīga. Kroņprincese Zviedrijas karaļpāra vārdā
pateicās par veiksmīgo vizīti
Valsts prezidentam.
Raksturojot abu valstu labās
divpusējās attiecības, Bērziņš
norādīja, ka Zviedrija ir lielākais ārvalstu investors Latvijā, kur būtiskākā sadarbība
ir finanču un banku sektorā.
Vienlaikus viņš piebilda, ka
nākotnē saredz Zviedriju kā
labu sadarbības partneri jaunu
eksporta tirgu apgūšanā, kur
Latvija ir uzsākusi sadarbību
ar Centrālāzijas valstīm, bet
Zviedrijai ir labas iestrādes Āfrikas kontinentā.
Valsts prezidents izteica ofi-

Valsts prezidents Andris Bērziņš un Zviedrijas Karalistes kroņprincese
Viktorija tikšanās laikā Melngalvju namā. Foto: LETA.

ciālu ielūgumu kroņprincesei
Viktorijai nākamā gada jūnijā
apmeklēt Eiropas Savienības
stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīkotu ikgadējo forumu,
kas notiks Rīgā. Kroņprincese

atzina, ka Baltijas jūras nākotne un ar to saistītie jautājumi
ir viņas personīgās uzmanības
lokā.
www.la.lv

Vēlētāji referendumā noraida Skotijas neatkarību
18. septembrī notikušajā Skotijas neatkarības referendumā
55,30% vēlētāju nobalsojuši par
palikšanu Lielbritānijas sastāvā, liecina rezultāti pēc balsu
skaitīšanas visos 32 apgabalos.
Par palikšanu Lielbritānijas
sastāvā nobalsojuši 2 001 926
vēlētāji.

Par Skotijas neatkarību nobalsojuši 1 617 989 vēlētāji jeb
44,70%.
Referendumā
piedalījušies
84,59% vēlētāju.

Viens no “Jā” kampaņas vadītājiem norādījis, ka tik daudz
cilvēku ir nobalsojuši par neatkarību, ka nekas vairs nedrīkst
palikt pa vecam.
Balsošana norisinājās 2608 vē-

lēšanu iecirkņos visas Skotijas
territorijā.

Vēlētājiem ar “Jā” vai “Nē” bija
jāatbild uz vienu jautājumu “Vai Skotijai ir jābūt neatkarīgai valstij?”
Balsošanā varēja piedalīties visas personas, kuras sasniegušas
16 gadu vecumu un kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Skotijā.
Analītiķi tajā pašā laikā atzīst,
ka Lielbritānijai, neskatoties uz
savas vienotības saglabāšanu,
var draudēt ilgstoša konstitucionālā krize, jo jautājums netiks atrisināts tikai ar Skotijas
reģionālās valdības pilnvaru
paplašināšanu. Uz to var pretendēt arī Velsa un pat Ziemeļīrija.

Eksperti arī norāda, ka vienīgā
Lielbritānijas sastāvdaļa, kurai
līdz šim nav nekādas pašpārvaldes formas, ir Anglija. Viņi
brīdina, ka arī angļi var sākt
uzdot jautājumus, kāpēc par
viņu likumiem Vestminsterā
lemj visu pārējo reģionu pārstāvji.

Tajā pašā laikā eksperti jau
atzīst, ka pārliecinoša “Nē”
nometnes uzvara, ko sola provizoriskie rezultāti, sekmēs
Skotijas separātisma jautājuma
atbīdīšanu polītiskās skatuves
dibenplānā vismaz uz salīdzinoši ilgu laiku, kā arī referendumā sašķeltās sabiedrības saliedēšanos.
www.leta.lv

