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12. Saeimas vēlēšanas Dombrovskis iegūst EK viceprezidenta

7. saraksts ir Nacionālajai
apvienībai “Visu Latvijai!””Tēvzemei
un
Brīvībai/
LNNK”
Nacionālā Apvienība ir un būs
uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un
attīstību cauri gadsimtiem.

11. Saeimas laikā Nacionālā
apvienība būtiski vairojusi atbalstu jaunajām ģimenēm ar
bērniem, izcīnījusi vairāk naudas kultūrai, panākusi neapliekamā minimuma celšanu, aizstāvējusi pensionāru intereses,
ierobežojusi uzturēšanās atļauju tirdzniecību, aizstāvējusi latvisku izglītības sistēmu, kā arī
citos jautājumos aktīvi pārstāvējusi nacionālās intereses.
Nacionālās Apvienības mērķi
Latvijas simtgadei:
ATBALSTS ĢIMENĒM

• palielināts bērna kopšanas
pabalsts līdz bērna divu gadu
vecumam; • ievērojami palielināti atvieglojumi par katru apgādājamo bērnu; • īpaša “trešā
bērna” polītika; • valsts nodrošinātas brīvpusdienas līdz vi-

dusskolai; • paplašināta pirmā
mājokļa programma;
NEVIENLĪDZĪBAS
NĀŠANA

MAZI-

• ievērojami palielināts neapliekamais minimums; • iedzīvotāju ienākumu nodoklis satur progresīvo principu;
• piemaksas pensijai atkarībā
no bērnu skaita; • zemāki izdevumi pārtikai ģimenes budžetos; • taisnīgs nodoklis par
kapitāla pieaugumu; • dzimtas
un pašapdzīvotiem īpašumiem
zemāki nodokļi; • darba devējiem nav iespējams nepamatoti
prasīt svešvalodu zināšanas papildus valsts valodai;

ĀRLIETAS, VALSTS DROŠĪBA
• novērsta Latvijas atkarība no
Krievijas enerģētikā, finanču
un nekustamā īpašuma jomās;
• aizsardzības financējums 2%
no iekšzemes kopprodukta;
• ikvienā pašvaldībā Zemessardzes vienība, kas apmācīta un
apgādāta tā, lai draudu gadījumā
varētu rīkoties patstāvīgi; •
pārtraukta uzturēšanās atļauju
izsniegšana par nekustamā
(Turpinājums 3. lpp.)

amatu eiro un sociālā dialoga jautājumos

Eiropas Komisijas (EK) nākamais prezidents Žans Klods
Junkers 10. septembrī paziņoja par komisāru portfeļu sadalījumu jaunajā komisijā, kurā
bijušajam Latvijas premjērministram Valdim Dombrovskim
(V) ticis viens no viceprezidenta amatiem.

No sešiem viceprezidentu amatiem četri tikuši bijušajiem
premjēriem – Dombrovskim,
Somijas Jirki Katainenam,
Igaunijas Andrusam Ansipam
un Slovēnijas Alenkai Bratušekai, pārējie divi amati tikuši
Kristalinai Georgijevai no Bulgārijas un Fransam Timmermansam no Nīderlandes.
Dombrovskim līdz ar EK viceprezidenta amatu uzticēta atbildība par Eiropas Savienības
eiro un sociālā dialoga nozari.
Kā viceprezidents eiro un sociāla dialoga lomā Dombrovskis
cieši sadarbosies ar citiem viceprezidentiem. Savā atbildības
jomā viņš vadīs un koordinēs
darbu ar vairākiem komisāriem – ekonomikas, finanču,
nodokļu un muitas polītikas

komisāru Pjēru Moskovisī,
nodarbinātības, sociālo lietu,
kvalifikācijas un darbaspēka
mobilitātes komisāru Marianni Teisenu, finanču stabilitātes,
finanču pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības komisāru
Džonatanu Hilu, iekšējā tirgus,
rūpniecības, uzņēmējdarbības
un mazo un vidējo uzņēmumu nozares komisāri Elžbetu
Beņkovsku, reģionālās polītikas komisāri Korinu Krecu un
tieslietu, patērētāju aizsardzības un dzimumu vienlīdzības
komisāri Veru Jourovu.

“Šajos bezprecedenta laikos
Eiropas pilsoņi gaida no mums
rezultātus. Pēc ekonomisko
grūtību un bieži vien sāpīgo
reformu gadiem eiropieši sagaida strādājošu ekonomiku,
noturīgas darbavietas, lielāko
sociālo aizsardzību, drošākas
robežas, enerģētisko drošību
un digitālas iespējas,” paziņoja Junkers. “Šodien es iepazīstinu ar komandu, kas nostādīs
Eiropu atpakaļ uz ceļa darbam
un izaugsmei. Jaunajā Eiropas
Komisijā forma seko funkcijai.

Mums ir jābūt atvērtiem pārmaiņām. Mums ir jāparāda, ka
komisija var mainīties. Šodien
es jums prezentēju polītisku,
dinamisku un efektīvu Eiropas
Komisiju, kas ir gatava dot Eiropai jaunu startu. Es portfeļus
esmu piešķīris cilvēkiem, nevis
valstīm. Es laukā nolieku 27
spēlētājus, no kuriem katram ir
spēlējama konkrēta loma – tāda
ir mana uzvarošā komanda.”
www.la.lv

Piemiņas plāksne Gunāram Astram Stājas spēkā jaunās ES sankcijas pret Krieviju
Plāksne uzstādīta pēc apvienības “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei
un brīvībai”/LNNK (VL-TB/
LNNK) Rīgas domes frakcijas
iniciātīvas par Rīgas domes
piešķirtajiem līdzekļiem. Tā
vēstīs par Astras personību un
nesalaužamo ticību Latvijas
Republikas atjaunošanai.
Kā norāda VL-TB/LNNK Rīgas domes frakcijas deputāts
Ritvars Jansons, Gunārs Astra Latvijas vēsturē iegājis kā
nesalaužams cīnītājs pret komūnistisko okupācijas režīmu,
kādēļ divas reizes - no 1961.

līdz 1976.gadam un no 1983.
līdz 1988.gadam - viņš tika ieslodzīts sevišķi stingra režīma
nometnēs Krievijā.
Astras 1983. gada tiesas procesā teiktie vārdi bija: “Es ticu,
ka šis laiks izgaisīs kā ļauns
murgs. Tas dod man spēku šeit
stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir
daudz cietusi un tādēļ iemācījusies, un pārcietīs arī šo tumšo
laiku.”
Plāksnes autors ir skulptors
Edvīns Krūmiņš.

www.focus.lv

10. septembrī, plkst. 17.00 tika atklāta piemiņas plāksne Latvijas
nacionālās pretošanās kustības dalībniekam Gunāram Astram.
Piemiņas plāksni novietoja pie mājas Rīgā, Lucavsalas ielā 30, kur
viņš dzīvoja no 1931. līdz 1988.gadam.

12. septembrī pēc publicēšanas
“Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī” stājušās spēkā jaunās
ES sankcijas pret Krieviju, kas
vērstas pret naftas un aizsardzības uzņēmumiem, kā arī pret
valstij piederošajām bankām,
liedzot tām piekļuvi Eiropas
finanču tirgiem.
Turklāt to personu sarakstam,
kurām noteikti ceļošanas ierobežojumi un kuru līdzekļi ir iesaldēti, pievienoti vēl 24 Krievijas un tās anektētās Krimas
amatpersonu, kā arī Maskavas
atbalstīto terroristu vadoņu
vārdi.

Starp uzņēmumiem, kas pakļauti sankcijām, ir enerģētikas
kompānijas “Gazprom” naftas struktūrvienība “Gazprom
Neft”, kā arī naftas kompānijas “Rosneft” un “Transneft”.
Sankcijām pakļauti arī bruņojuma uzņēmumi “Oboronprom”, kas ražo helikopterus,
“Apvienotā aviobūves korporācija” (OAK), kuras sastāvā cita
starpā ir iznīcinātāju “MiG” un
“Su” ražotnes, kā arī “Uralvagonzavod”, kas cita starpā ražo
tankus.
Sankcijas vērstas arī pret triecienšauteņu ražotāju “Kalaš-

ņikov”, zenītraķešu sistēmu
“Buk” un citu ieroču ražotāju
“Almaz-Antey”, civīlās un militārās elektronikas kompāniju
“Sirius”, civīlās un militārās
mašīnbūves uzņēmumu “Stankoinstrument” un civīliem un
militāriem mērķiem izmantojamo materiālu ražotāju “Chemcomposite”.
Sankcijas piemērotas arī ieroču sistēmu ražotājam “Tula
Arms Plant”, ieroču ražotājam
“Tehnologiji Mašinostroenija”,
pretgaisa un prettanku sistēmu ražotājam “Visokotočnije
Kompleksi”, kā arī bruņojuma
mašīnbūves uzņēmumam “Bazalt”.

Reaģējot uz jauno ES sankciju
stāšanos spēkā, Krievijas rubļa
kurss pret dolāru jau sasniedzis
jaunu rekordzemu līmeni 37,72 rubļi par vienu dolāru.
Starp personām, kas pakļautas ceļošanas ierobežojumiem
un līdzekļu iesaldēšanai, ir
Aleksandrs Zaharčenko, kurš
uzdodas par Maskavas terroristu pašpasludinātās tā dēvētās Doņeckas tautas republikas
“premjērministru”. Sankcijām
pakļauti arī vairāki citi Austrumukrainā esošo terroristu

līderi - Vladimirs Kononovs,
Miroslavs Rudenko, Genādijs
Cipkalovs, Andrejs Pinčuks,
Oļegs Bereza, Andrejs Rodkins
un Aleksandrs Katamans.

Sankcijas piemērotas arī Krievijas
Liberāldemokratiskās
partijas līderim Vladimiram
Žirinovskim, augsto technoloģiju uzņēmuma “Rosteh” ģenerāldirektoram Sergejam Čemezovam, Krievijas 76.desanta
trieciendivīzijas komandierim
ģenerālmajoram
Aleksejam
Naumecam un Krievijas Valsts
domes deputātiem Vladimiram
Vasiļjevam, Viktoram Vodolackim, Leonīdam Kalašņikovam, Vladimiram Ņikitinam,
Oļegam Ļebedevam, Ivanam
Meļņikovam, Nikolajam Ļevičevan, Igoram Ļebedevam,
Svetlanai Žurovai un Aleksandram Babakovam.

Ceļošanas ierobežojumi un līdzekļu iesaldēšana piemērota
arī Krievijas parlamenta augšpalātas - Federācijas padomes loceklim Jurijam Vorobjovam,
kā arī Krievijas anektētās Krimas “vicepremjēriem” Georgijam Mudarovam un Mihailam
Šeremetam.
www.leta.lv

