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12. Saeimas vēlēšanas

5. pēc kārtas polītiskajā partijā
“Izaugsme” darbojas profesionāļi ar svaigu redzējumu par
ilgtermiņa valsts nepieciešamajām prioritātēm, kas balstās uz
sabalansētu tautsaimniecības
izaugsmi, samazinātām darbaspēka izmaksām un efektīvu
nodokļu polītiku. “Izaugsme”
ir jauns polītisks spēks, kurā,
atšķirībā no citiem polītiskajiem spēkiem, kandidātu vidējais vecums ir 37,6 gadi.
“Izaugsme” dibināta 2013.gada
martā iesaistoties jauniem, neatkarīgiem cilvēkiem, kuri ir
ieguvuši labu izglītību un jau
tagad katrs savā jomā ir pierādījuši profesionālās spējas.
Šobrīd esam pārstāvēti arī Madonas novada pašvaldībā. Mēs
zinām, ka ir iespējams sasniegt

izcilību arī visā valstī kopumā.
Efektīva tautsaimniecība nav
iedomājama bez kvalitātīvas izglītības sistēmas, tādēļ ir nepieciešams turpināt izglītības sistēmas reformas visos izglītības
līmeņos, nodrošinot izmaksu
efektīvas un starptautiski konkurētspējīgas izglītības iegūšanu tepat Latvijā. “Ir būtiski, lai
veselības aprūpe tiktu izvirzīta
par valsts prioritāti. Veselības
aprūpes budžetam ik gadu ir
jāpieaug, 2020.gadā sasniedzot
vidējos Eiropas Savienības
rādītājus attiecībā pret valsts
IKP,” uzsver polītiskās partijas
“Izaugsme” valdes priekšsēdētājs un P.Stradiņa Klīnikās
universitātes slimnīcas ārsts
kardiologs Andris Skride.
(Turpinājums 4. lpp.)

vienojas par pamieru

Ukrainas valdības un prokremlisko kaujinieku pārstāvji 5.
septembrī Minskā parakstījuši vienošanos par pamieru,
kas stāsies spēkā tās dienas
plkst.18. 14 punktu vienošanās
paredz pamiera uzraudzīšanu
un apmaiņu ar gūstekņiem.
Vienošanās panākta tā dēvētās
Ukrainas kontaktgrupas sarunu gaitā, kurās līdzās Kijevas,
Maskavas un tās atbalstīto
terroristisko grupējumu delegātiem piedalījās arī Eiropas
Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) pārstāvji.

Sarunās Minskā piedalījās
Ukrainas bijušais prezidents
Leonīds Kučma, Krievijas
vēstnieks Ukrainā Mihails
Zurabovs, īpašā EDSO pārstāve Heidi Taljavini, kā arī divu
Austrumukrainas
terroristu
grupējumu – tā dēvēto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku – delegāti Aleksandrs Zaharčenko, Andrejs Purgins un
Igors Plotņickis.
Ukrainas premjērministrs Arsēnijs Jaceņuks aicināja ASV
un Eiropas Savienību (ES) kļūt
par pamiera garantiem.
“Tas ir jāatbalsta Savienotajām
Valstīm un ES. Mēs pašu spēkiem ar Krieviju galā netiksim.
Mums ir vajadzīgas garantijas,”
valdības sēdē sacīja premjērs.

“Miera plānā ir jāiekļauj pamiers, Krievijas armijas, bandītu un terroristu atvilkšana,
robežas atjaunošana,” sacīja
premjers.
Krievijas diversanti, algotņi un
vietējo separātistu kaujinieki
aprīļa vidū Ukrainas austrumos sāka sagrābt valsts iestāžu
un milicijas nodaļu ēkas, kā arī
citus stratēģiskos objektus.

Reaģējot uz šiem notikumiem,
Ukrainas varasiestādes izvērsa
pretterrorisma operāciju.
Vēl februārī Krievija okupēja
Krimu, bet martā to anektēja.

Krievijas karaspēka regulārās daļas 27. augustā iebruka
Ukrainas territorijā un ieņēma
Novoazovskas pilsētu Azovas
jūras piekrastē.
Ukrainas amatpersonas ziņojušas, ka lielas Krievijas armijas regulārā karspēka vienības,
arī tanku vienības, piedalījušās
kaujās pie Ilovajskas un Luhanskas.

Pēdējo divu mēnešu laikā karot uz Ukrainu nosūtīti 15 000
Krievijas karavīru un jau vismaz simts no viņiem karadarbībā zaudējuši dzīvību, pirmdien
paziņoja Krievijas cilvēktiesību
aizsardzības organizācijas.
www.la.lv

TerRoristi un Krievijas armija pārkāpj pamieru

Maskavas atbalstītie terroristi
un Krievijas armija jau pirmās
dienas laikā vairākas reizes ir
pārkāpusi uguns pārtraukšanu, kas stājās spēkā piektdien
plkst.18, paziņojis organizācijas “Informatīvā pretestība”
koordinātors Dmitro Timčuks.

66. gads

“Donbasa territorijā no Krievijas armijas un terroristu puses turpinās uzbrukumi un
Ukrainas armijas poziciju un
kontrolposteņu apšaudes. Konkrēti, vakar pēc plkst.18 un līdz
šim brīdim pretinieks izdarījis
(Turpinājums 4. lpp.)

Obama Tallinā tiekas ar Baltijas valstu prezidentiem

jāpalīdz Ukrainai, Gruzijai un
Moldovai stiprināt savas aizsardzības spējas, un “durvis uz
dalību NATO tām paliek atvērtas”.

Lielākās NATO dalībvalsts
vadītājs solīja aizsargāt katru
NATO sabiedroto, jo nav vecu
vai jaunu dalībvalstu. Viņš
uzsvēra, ka Tallinas, Rīgas un
Viļņas aizsardzība ir tikpat
svarīga kā Parīzes un Berlīnes
aizsardzība.
ASV prezidents Baraks Obama Igaunijas galvaspilsētā Tallinā tiekas ar
trīs Baltijas valstu prezidentiem. Obama NATO dalībvalstīm solīja, ka
tās nekad nebūs vienas. Viņš arī paziņoja, ka Baltijas valstīs un Polijā
tiks pastiprināta ASV gaisa spēku un izpletņlēcēju vienību klātbūtne.
Foto: www.president.lv.

ASV prezidents Baraks Obama
savā runā Tallinā uzsvēra Baltijas valstu stiprumu un vēlmi
aizstāvēt savu valstu neatkarību. “”Baltijas ceļš” bija stiprāks
par Berlīnes mūri,” teica Obama. Viņš arī norādīja, ka tāpat
kā “neatzinām Baltijas okupāciju, nepieņemsim Krimas un
Austrumukrainas okupāciju”.
Obama Baltijas valstu pārstāvjiem atzinis, ka “jūsu brīvību
vienmēr garantēs pasaules spēcīgākā militārā alianse”.

ASV prezidents teica, ka Baltijas valstis pasaulei parāda,
kas ir iespējams, kad cilvēki
sadarbojas. “Mēs esam stiprāki, jo esam demokrātijas,” teica
Obama. Demokrātiskas valstis
nebaidās no tiesiskuma, no brīvas preses, no interneta. “Esam
stiprāki, jo mums ir brīvas ekonomikas,” teica Obama.
ASV prezidents norādīja, ka
NATO nav vērsta pret citām
valstīm, un trīs Baltijas valstis
- Igaunija, Lietuva un Latvija nav “postpadomju teritorijas”,
bet suverēnas Eiropas valstis.
Mēs šodien aizstāvam Ukrainas iedzīvotājus, runā Tallinā
teica Obama. ASV prezidents

uzsvēra, ka vīzija ir brīva Eiropa, kas dzīvo mierā, taču to
tagad apdraud Krievijas uzbrukums Austrumukrainai.
Pievēršoties notikumiem Ukrainā, Obama teica, ka Maidanu nevadīja fašisti, Ukrainā
nenotika valsts apvērsums, bet
bijušais prezidents pameta savu
amatu. Savukārt Krievijas bruņotie spēki ir iegājuši Ukrainā.
Tie ir fakti, teica Obama.
Krievija nevarēs nodrošināt
savu varenību, mēģinot atgūt
zaudētās zemes. “Mēs noraidām runas par ietekmes sfērām. Tieši tāpat, kā neatzinām
Baltijas okupāciju, nepieņemsim Krimas un Austrumukrainas okupāciju,” teica Obama.
“Krievijas rīcība Ukrainā padara vājāku pašu Krieviju.
Krievijas rīcība Ukrainā sāpina
Krievijas tautu,” teica Obama.
Prezidents arī teica, ka ASV
turpinās atbalstīt reformas Ukrainā un palīdzēs tai diversificēt
enerģijas piegādes. “Tā kā nav
militāra risinājuma Austrumukrainas krīzei, ASV turpinās
atbalstīt Porošenko centienus
panākt mieru,” teica Obama.
Viņš atgādināja, ka NATO ir

“Ja jūs prasāt, kas nāks jums
palīgā, atbilde ir - NATO alianse, tai skaitā ASV bruņotie
spēki,” teic Obama.
Tomēr Obama atgādināja, ka
Igaunija, kur viņš ieradies vizītē, izceļas NATO dalībvalstu
pulkā, jo jau tagad valsts aizsardzībai velta 2% no IKP. Savukārt Latvija un Lietuva ir solījušas to darīt. “Visām NATO
dalībvalstīm tas jādara,” teica
Obama.

Viņš norādīja, ka NATO samitā, kas šonedēļ sāksies Velsā,
tiks spriests par ātrās reaģēšanas vienībām un militāro infrastrukūru, kas būs nepieciešami
NATO bruņotajiem spēkiem, jo
tie Baltijas valstīs “būs klāt tik
ilgi, cik būs nepieciešams”.

Nobeigumā ASV prezidents teica: “Esam šeit brīvajā Igaunijā.
Jūs jau reiz zaudējāt savu neatkarību. Ar NATO jūs to nekad
vairs nezaudēsiet.” Prezidents
teica, ka “tanki bija vājāki par
jūsu dziesmām”, un aicināja nekļūsties ciniski, nezaudējiet
ideālismu un optimismu, kas ir
visu lielo pārmaiņu pamatā.
Obama uzsvēra, ka “mūsu ideāli ir stiprāki. Cilvēku pašcieņa,
taisnīgums, demokrātija, brīvība uzvarēs”. Runu Tallinā viņš
nobeidza ar vārdiem: “Lai dzīvo mūsu varenā alianse!” [...]
(Saglabāta teksta oriģinālā
rakstība. Red.)
www.ir.lv

Sagūsta Igaunijas drošības policijas virsnieku un
aizved uz Krieviju
5. septembra rītā ap plkst. 9.00
Igaunijā, netālu no Luhamā robežkontroles punkta nezināmi
bruņoti cilvēki, kuri ieradušies
no Krievijas territorijas, sagūstījuši un aizveduši uz Krieviju
Igaunijas Iekšējās drošības dienesta (KaPo) virsnieku.
Nezināmi bruņoti cilvēki, kas
ieradušies no Krievijas, radījuši
traucējumus radiosakariem un
izmantojuši dūmu sveces.
Pret virsnieku, kurš pildījis
savus dienesta pienākumus

Igaunijas territorijā, pielietots
spēks, viņam draudēts ar ieročiem. Virsnieks pildījis pienākumus, novēršot pārrobežu
pārkāpumus. [...]
Krievijas Drošības dienests
(FSB) 5. septembra vakarā
nācis klajā ar paziņojumu, ka
Igaunijas Drošības policijas
darbinieks aizturēts Krievijas
territorijā, viņš esot “šķērsojis
robežu”, piedaloties “Igaunijas
Drošības policijas rīkotā operācijā”.

“Krievijas Federācijas territorijā aizturēts Igaunijas pilsonis,
Igaunijas Drošības policijas
Tartu nodaļas darbinieks Estons Kohvers,” skaidro FSB.

Kohveram esot izņemta pistole Taurus ar patronām, 5000
eiro, speciālās ierīces slepenu
audioierakstu veikšanai, kā arī
materiāli, kam ir izlūkošanas
uzdevuma raksturs. Šobrīd notiek izmeklēšana, atsaucoties
uz FSB paziņojumu vēsta Krievijas mediji.
www.nra.lv

