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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Baltkrievijas valsts tele-
vīzijas pārraidītā intervija ar 
aizturētā žurnālista Romāna 
Protaseviča atzīšanos atgādi-
na radikālā islāma teroristu 
organizētus videomateriālus, 
kur sagūstīti cilvēki, uzrunājot 
pasauli, paziņo par savas re-
liģiskās pārliecības maiņu un 
sniedz tamlīdzīgus vēstījumus, 
aģentūrai LETA atzina politologs 
Andris Kudors. Ar šādu inter-
viju Aleksandrs Lukašenko 
īsteno iebiedēšanu, jo bailes 
vienmēr ir bijis liels stimu-
lators. “Vērtējot Baltkrievijas 
puses darbības, vienmēr visu 
laiku jāuzliek rezervācija un nav 
jātic propagandai. Ja, simboliski 
runājot, pistole ir pielikta pie gal-
vas, tad cilvēks, glābjot savu un 
tuvinieku dzīvību un veselību, ir 
gatavs sarunāt jebko,” norādīja 
Kudors. Eksperts teica, ka repu-
tācijas ziņā Lukašenko rietumos 
vairs nav ko zaudēt un galvenā 
auditorija šādai Protaseviča in-
tervijai ir baltkrievi, kuri vēlas 
demokrātiskas pārmaiņas valstī. 

Baltkrievijas valsts televīzija 
ceturtdienas vakarā pārraidīja 
interviju ar aizturēto opozīcijas 
medija “Nexta” bijušo galveno 
redaktoru Romānu Protaseviču, 
kurā viņš paziņoja, ka atzinis 
savu vainu nesankcionētu akci-

ju organizēšanā. Intervijas bei-
gās Protasevičs aizklāja seju ar 
rokām, sāka raudāt un sacīja, ka 
cerot, ka kādreiz apprecēsies un 
viņam būs bērni. Uz viņa rokām 
bija redzamas traumas, kuras 
varētu būt radījuši rokudzelži. 

Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs uzskata, ka 
Baltkrievijas autoritārais līde-
ris Aleksandrs Lukašenko no 
sloga lielai Baltkrievijas tau-
tas daļai kļūst par apdraudē-
jumu reģionam, ko apliecina 
pēdējie notikumi saistībā ar 
Baltkrievijas režīma vēršanos 
pret “Ryanair” reisu. Runājot 
par notikumiem kaimiņzemē, 
Rinkēvičs uzsvēra, ka patlaban 
pieaug Baltkrievijas sadarbība 
un atkarība no Krievijas, un esot 
jārēķinās ar Baltkrievijas integ-
rēšanos Savienotajā valstī un 
Baltkrievijas lielāku aizstāvī-
bu no Krievijas puses. Savukārt  
NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs brīdinājis Krieviju 
un Baltkrieviju nedraudēt NATO 
sabiedrotajiem. “Mēs, protams, 
ārkārtas situācijās esam gatavi 
aizsargāt un aizstāvēt ikvienu 
sabiedroto pret jebkāda veida 
draudiem no Minskas un Mas-
kavas,” komentārā laikrakstam 
“Welt am Sonntag” norādīja 
Stoltenbergs.w

No valdību veidojošajām 
partijām plašāko ģeogrāfis-
ko pārklājumu pašvaldību 
vēlēšanu rezultātā ieguvusi 
Nacionālā apvienība (NA), 
rāda aģentūras LETA veiktie 
aprēķini. Pieticīgāki rezul-
tāti šoreiz Jaunajai konser-
vatīvajai partijai (JKP) un 
“KPV LV”. 

NA turpmāk tiks pārstāvēta 
34 pašvaldību domēs. Vairā-
kās pašvaldībās NA ieguvusi 
pārstāvniecību, pateicoties 
startam kopā ar kādu citu po-
litisko spēku vienotā sarakstā. 
Premjerministra Krišjāņa Kari-
ņa pārstāvētā partiju apvienība 
“Jaunā Vienotība” turpmāk būs 
pārstāvēta 25 pašvaldībās. Par-
tiju apvienībā “Attīstībai/Par!” 
esošie politiskie spēki – “Latvi-
jas attīstībai” (LA) un “Kustība 
Par!” – šajās pašvaldību vēlēša-
nās startēja atsevišķi. Turpmāk 
24 pašvaldību domēs būs LA 
pārstāvji, bet “Kustības Par!” 
politiķi ievēlēti septiņās paš-
valdībās. Jaunās konservatīvās 
partijas deputāti turpmāk strā-
dās 16 vietvarās. Partija “KPV 
LV”, kas šonedēļ tika izslēgta 
no koalīcijas rindām, turpmāk 
būs pārstāvēta tikai Dobeles 
novadā, kur tai izdevās iegūt 
5,2% balsu. 

Šogad pašvaldību vēlēšanās 
reģistrētās zemās vēlētāju akti-
vitātes dēļ pieaug katras balss 
vērtība, šādu viedokli aģentūrai 
LETA pauda Saeimas deputāts, 
NA priekšsēdētājs Raivis Dzin-
tars, sakot, ka šāds rezultāts 

neesot pārsteigums. “Mainās, 
protams, novadu robežas, un 
kaut kādas izmaiņas nes arī ad-
ministratīvi teritoriālā reforma 
(ATR), tomēr šī zemā aktivitāte 
drīzāk var būt labvēlīga eso-
šajām novadu vadībām,” teica 
Dzintars. Ja jāvēlē vietvara, kas 
kļuvusi tālāk no mājām, var at-
runāt kādu vēlēt, uzskata depu-
tāts, skaidrojot, ka iedzīvotājam 
var šķist, ka jaunais sasaukums 
tik ļoti uz viņu neattiecas. 

Zaļo un zemnieku savienība, 
to veidojošās partijas Latvijas 
Zemnieku savienība un Latvijas 
Zaļā partija, kā arī sadarbības 
partneri – Liepājas partija un 
“Latvijai un Ventspilij” – ir ie-
guvuši absolūti lielāko deputātu 
skaitu Latvijas pašvaldībās un 
startējuši labāk, nekā progno-
zēts, aģentūrai LETA paziņoja 
ZZS valdes priekšsēdētājs Ed-
gars Tavars. Jautāts, cik paš-
valdībās ZZS varētu iegūt mēra 
krēslu, ZZS valdes priekšsēdē-
tājs atzīmēja, ka to tomēr vēl 
rādīs tuvākais mēnesis. Viņš arī 
atzina, ka atsevišķos novados 
ZZS varēja startēt labāk, tomēr 
kopējie rezultāti sniedz ganda-
rījumu, ņemot vērā divus trīs 
gadus ilgušo vilni masu medijos, 
kur stāstīts, cik “ZZS un tajā 
ietilpstošās partijas ir sliktas”. 

Ventspils domes vēlēšanās 
vairākumu ieguvusī partija 
“Latvijai un Ventspilij” konsul-
tēsies ar juristiem un vērtēs ie-
spējas pilsētas mēra amatam 
atkārtoti virzīt pašlaik apcieti-
nājumā esošo Aivaru Lembergu, 

Pieaug katras balss vērtība
aģentūrai LETA teica partijas 
pārstāvis Guntis Blumbergs. 
Viņš atzina, ka divu vietu zau-
dējums domē, salīdzinot ar ie-
priekšējām vēlēšanām, ir liels 
kritums, taču, ņemot vērā, kāda 
kampaņa pret partiju esot veik-
ta pirms vēlēšanām, un to, ka 
partijas līderis Lembergs tika 
apcietināts, saņemto balsu 
skaits varējis samazināties vēl 
vairāk. 

Arī partiju apvienība “Jaunā 
Vienotība” (JV) ir ļoti apmieri-
nāta ar saviem rezultātiem paš-
valdību vēlēšanās, aģentūrai 
LETA atzina JV valdes loceklis 
Arvils Ašeradens. “Kopumā 
vērtējam kā labu un pārlieci-
nošu startu. JV apvienībās ar 
kopējiem sarakstiem pārstāvēta 
30 novados, un kopumā mums 
ievēlēti 100 deputāti, ko vērtē-
jam kā ļoti labu rezultātu un 
ir vairāk, nekā bijām cerējuši,” 
sacīja Ašer adens. 

Centrālās vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētāja Kristīne 
Bērziņa, vaicāta par iemesliem 
zemajai vēlētāju aktivitātei, 
atzīmēja, ka saskaņā ar veikto 
iedzīvotāju aptauju šogad vairāk 
nekā citos gados vēlētāji norā-

dījuši, ka nebalsos, jo “neredz 
jēgu” vai “neinteresē politika”. 
Līdz ar to viņai radusies sajū-
ta, ka cilvēki ir noguruši, kam 
par iemeslu varētu kalpot pan-
dēmijas apstākļos pavadītais 
pēdējais gads. Tāpat Bērziņa 
vērsa uzmanību, ka šogad līdz 
ar epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem ir bijis mazāk 
pirmsvēlēšanu aģitācijas, kas 
savukārt arī varētu ietekmēt 
vēlētāju aktivitāti. Viņa uzska-
ta, ka jāuzklausa sociologi un 
politologi, lai noskaidrotu, kā 
mazināt to balsstiesīgo apātiju 
un nevēlēšanos iedziļināties, 
kuri nepiedalījās pašvaldību 
vēlēšanās.

Valsts policija (VP) sestdien 
kopumā reģistrējusi 19 notiku-
mus, kas saistīti ar iespējamiem 
priekšvēlēšanu aģitācijas un 
sabiedriskās kārtības notei-
kumu pārkāpumiem, kā arī ar 
iespējamo balsu pirkšanu. VP 
ir biežāk saņēmusi informāciju 
par iespējamiem balsu pirkša-
nas gadījumiem un saistībā ar 
šiem gadījumiem sākusi piecas 
resoriskās pārbaudes – divas 
Rīgas, divas Zemgales un vienu 
Vidzemes reģionā.w

Latvija. Aizvadītajā naktī 
pēc ilgstošas cīņas ar slimību 
53 gadu vecumā mūžībā 
devusies Saeimas deputāte, 
“Latvijas attīstībai” valdes 
locekle Inese Ikstena, liecina 
ieraksts partijas Facebook 
lapā. Ikstena savas darbības 
laikā Saeimā iestājās par 
cilvēkiem ar invaliditāti, 
ģimeņu, onkoloģijas pacientu 
un māmiņu tiesībām. 
Parlamentā politiķe darbojās 
Ilgtspējīgas attīstības komisijā, 
Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas 
komisijā, kā arī vairākās 
apakškomisijās. 

Latvija. Stambulas 
konvencijas norma par īpašu 
pasākumu īstenošanu sieviešu 
aizsardzībai no vardarbības 
atbilst valsts pamatlikumam, 
atzinusi Satversmes tiesa, 
pārējā daļā ierosināto lietu 
izbeidzot. ST secināja, ka 
konkrētajā gadījumā Ministru 
kabinetam bija tiesības pieņemt 
lēmumu par Stambulas 
konvencijas parakstīšanu. Līdz 
ar to Stambulas konvencija 
ir parakstīta atbilstoši 
Vīnes konvencijā un likumā 
“Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem” 
noteiktajām prasībām. 

G7 valstis sestdien finanšu 
ministru apspriedē Londonā 
vienojušās globālā mērogā 
noteikt minimālo uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likmi vismaz 
15% līmenī, lai iegrožotu lielo 
starptautisko korporāciju 
centienus maksāt pēc iespējas 
mazāk nodokļu. “Tās ir ļoti 
labas ziņas no taisnīguma un 
fiskālās solidaritātes viedokļa, 
bet sliktas ziņas nodokļu 
paradīzēm,” atzinis Vācijas 
finanšu ministrs Olafs Šolcs. 
“Uzņēmumi nu vairs nevarēs 
izvairīties no savu fiskālo 
saistību pildīšanas, viltīgi 
pārskaitot peļņu uz valstīm 
ar necaurskatāmu nodokļu 
struktūru.” 

 

Atgādina islāma 
teroristu metodes

Pakistānas pilsētā Karāči strādnieki dienas vidū atpūšas.
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