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02.02.2012 16:46

Saeima ievēl NEPLP un aicina visus pilsoņus atbalstīt latviešu valodu kā
vienīgo valsts valodu
Saeima Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ievēlēja Aināru Dimantu, Aiju Dulevsku,
Gintu Grūbi, Daini Mjartānu un Ivaru Zviedri, kā arī pieņēma paziņojumu "Par latviešu valodas valstisko
lomu", kurā aicināja visus Latvijas pilsoņus piedalīties 18.februāra tautas nobalsošanā un atbalstīt latviešu
valodu kā vienīgo valsts valodu.
Lasīt tālāk... Saeima ievēl NEPLP un aicina visus pilsoņus atbalstīt latviešu valodu kā vienīgo valsts
valodu

30.01.2012 18:24

Roberts Zīle par fiskālo pārraudzību ES, situāciju eirozonā un Latvijas
iekšpolitikā
Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle intervijā LNT 900" par "fiskālās saspiešanas" līgumu, fondu
maksājumu apturēšanu, Latvijas dalību eirozonā un situāciju Nacionālajā apvienībā.
Lasīt tālāk... Roberts Zīle par fiskālo pārraudzību ES, situāciju eirozonā un Latvijas iekšpolitikā

17.01.2012 11:58

Gaidis Bērziņš LNT par nepilnībām Maksātnespējas likumā
Gaidis Bērziņš intervijā LNT raidījumā 900" par nepilnībām Maksātnespējas likumā. Tieslietu ministrs ir
uzdevis ekspertu grupai analizēt Palink gadījumu, lai saprastu, vai ir pamats likumu pilnveidot.
Lasīt tālāk... Gaidis Bērziņš LNT par nepilnībām Maksātnespējas likumā

09.01.2012 16:52

Kultūras ministre un Latvijas Nacionālās operas darbinieku arodbiedrības
vienojas par turpmāko rīcību
Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende tikās ar Latvijas Nacionālās operas darbinieku arodbiedrību
pārstāvjiem, lai izklāstītu savu vīziju par nepieciešamajām reformām teātrī un vienotos par aktīvu rīcību
un sadarbību labas pārvaldības ieviešanai operā. Jaunā teātra sezona operā ir jāsāk ar principiālu jaunu,
labas pārvaldības principiem atbilstošu vadības modeli.
Lasīt tālāk... Kultūras ministre un Latvijas Nacionālās operas darbinieku arodbiedrības vienojas par
turpmāko rīcību

02.01.2012 16:16

Ināra Mūrniece: jālauž iesīkstējusī elektronisko mediju uzraudzības sistēma
Intervija ar Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci par
komisijas darbu aizvadītajā Saeimas sesijā un turpmākajiem uzdevumiem.
Lasīt tālāk... Ināra Mūrniece: jālauž iesīkstējusī elektronisko mediju uzraudzības sistēma

23.12.2011 22:20

Kultūras ministre pagaidām neparaksta līgumu ar Latvijas Nacionālās operas
direktora amata kandidātu
Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende līguma parakstīšanu ar līdzšinējo operas direktoru Andreju
Žagaru pagaidām ir atlikusi, ņemot vērā, ka viņas rīcībā ir nonākusi papildus informācija, kas liecina par,
iespējams, nopietnām finanšu problēmām Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajā iestādē.
Lasīt tālāk... Kultūras ministre pagaidām neparaksta līgumu ar Latvijas Nacionālās operas direktora amata
kandidātu

21.12.2011 11:08

Gaidis Bērziņš intervijā LTV par otru valsts valodu un prioritātēm tieslietu
sistēmā
Intervija ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu LTV1 raidījumā "Labrīt Latvija!" 21.12.2011. Sarunas tēmas:
referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu, prioritātes tieslietu sistēmā, naftas piederība
"LatRosTrans" cauruļvadā, demokrātija un tiesiskums Latvijā.

Lasīt tālāk... Gaidis Bērziņš intervijā LTV par otru valsts valodu un prioritātēm tieslietu sistēmā

19.12.2011 12:22

Ināra Mūrniece: NEPLP uzdevums ir veidot nacionālo informatīvo telpu
Nacionālā apvienība turpina darbu pie Latvijas nacionālās informācijas telpas stiprināšanas un
prokremliskās ietekmes mazināšanas. Jaunajai Saeimai un valdībai izrādot lielāku pretimnākšanu
nacionālajiem komerckanāliem, TV3 un LNT sola palikt bezmaksas apraidē.
Lasīt tālāk... Ināra Mūrniece: NEPLP uzdevums ir veidot nacionālo informatīvo telpu

15.12.2011 10:39

LV: Vineta Poriņa, "Vienotās Krievijas" plānotā uzvara vēlēšanās
Krievijas iedzīvotāji izsaka savu protestu par to, ka, viņuprāt, Krievijas Valsts domes vēlēšanu rezultāti ir
viltoti, tiem nevar uzticēties un partija „Vienotā Krievija” nebūt nav vēlēšanu uzvarētāja. EDSO
Parlamentu asamblejas delegācijas sastāvā biju Krievijas vēlēšanu novērotāja. Jau vēlēšanu laikā bija
vērojamas vairākas pazīmes, kas ļāva apšaubīt gaidāmo rezultātu godīgumu.
Lasīt tālāk... LV: Vineta Poriņa, "Vienotās Krievijas" plānotā uzvara vēlēšanās

23.11.2011 11:24

NRA: Elita Veidemane, "Latvija ir latviešu nācijas valsts"
Lindermans & Co strādā, lai politiskā un sadzīviskā konfrontācija starp etniskajām grupām samilstu līdz
reālam konfliktam. Tāds ir pasūtījums. Tāds, kāds šobrīd tiek realizēts arī Dienvidosetijā un Ukrainā: tur
arī notiek parakstu vākšana par krievu valodu. Pasūtījums ir skaļi neizteikts, bet absolūti reāls.
Lasīt tālāk... NRA: Elita Veidemane, "Latvija ir latviešu nācijas valsts"
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