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

Saeima apstiprina jaunos ministrus
Parlamenta vairākums
vakar ārkārtas sēdē atbalstīja izmaiņas valdības sastāvā
un apstiprināja jaunos ministrus – Mariju Golubevu (“Attīstībai/Par!”, AP) iekšlietu
ministres, Jāni Vitenbergu
(Nacionālā apvienība, NA)
ekonomikas ministra, Anitu
Muižnieci (Jaunā konservatīvā partija, JKP) izglītības un
zinātnes ministres amatā un
Gati Eglīti (JKP) labklājības
ministra amatā.
Ministru maiņas rezultātā
Saeimas deputāta mandātu
iegūs četras personas – no izglītības un zinātnes ministres
amata atsauktā Ilga Šuplinska
(JKP), Māris Beļaunieks (JKP),
Līva Kreituse (JKP), Aivars Geidāns (KPV LV) un Evita Goša
(AP).

Muižnieces galvenā prioritāte, nonākot amatā, būs “izdarīt visu iespējamo”, lai visi
skolēni 1. septembrī atgrieztos
klātienes mācībās un lai neatkārtojas aizvadītā mācību gada
situācija, kad liela daļa skolēnu
Covid-19 pandēmijas apstākļos
ļoti ilgstoši mācījās attālināti. Kā
citu darba prioritāti Muižniece
minēja arī darbu pie pedagogu
atalgojuma celšanas. Kopumā
gan nekādas milzīgas reformas
topošā ministre nesola, un viņa
vairāk būšot darbu turpinātāja,
jo esot daudz lietu, kas nozarē ir
iesāktas un jāturpina.
Golubeva kā savas prioritātes, nonākot iekšlietu ministres
amatā, ir nosaukusi iekšlietu
sistēmas strukturālās reformas, policijas stiprināšanu un
vardarbības novēršanu ģimenēs.

Panāk vienošanos
Izraēlas opozīcijas līderim Jairam Lapidam izdevies vienoties
par valdības izveidošanu, un līdz
ar to premjerministra amatu
zaudēs Benjamins Netanjahu. Valdības izveidošana kļuva
iespējama, kad koalīcijai piekrita
pievienoties nelielā arābu partija
“Ra’am”. Vienošanās paredz, ka
pirmos divus gadus premjerministrs būs galēji labējās partijas
“Yemina” līderis Naftali Benets,
bet nākamos divus gadus – Lapids, kurš vada centrisko partiju
“Yesh Atid”, bet līdz tam viņš būs
ārlietu ministrs. Valdībā būs pārstāvētas arī centristu un liberāļu
alianse “Zilais un baltais”, labējā partija “Jaunā cerība”, kreisā

partija “Meretz”, centriski kreisā
Darba partija un ultranacionālistu partija “Yisrael Beitenu”.
Martā notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās, kas
bija jau ceturtās pēdējo divu gadu
laikā, nedz Netanjahu atbalstītāju nometne, nedz viņa pretinieki
nespēja izcīnīt pārliecinošu vairākumu. 71 gadu vecais labējās
partijas “Likud” līderis Netanjahu ir amatā visilgāk pabijušais
Izraēlas premjerministrs. Viņš
ir arī pirmais Izraēlas valdības
vadītājs, kuram, esot amatā,
izvirzītas kriminālapsūdzības.
Jeruzalemē turpinās tiesas prāva,
kurā Netanjahu tiek tiesāts par
korupciju. w
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Pueblas štatā Meksikā izveidojies milzu zemes iegruvums, raisot apkārtnes lauksaimnieku neviltotu
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Golubevas prioritātes būs arī civilās aizsardzības un policijas
reaģēšanas spējas palielināšana, pirmstiesas izmeklēšanas un
policijas izglītības un apmācību
kvalitāte, naida noziegumu un
vardarbības ģimenē prevencija un izmeklēšana, bērnu un
jauniešu likumpārkāpumu prevencija kā alternatīva sodīšanai.
Viņa centīšoties nodrošināt, lai
policija kalpo iedzīvotājiem un
sabiedrībai kopumā.
Vitenbergs, atkārtoti kļūstot
par ekonomikas ministru, apņēmies novest līdz galam iesāktos
darbus un veicināt mājokļu pieejamību. Vitenbergs arī uzsvēra,
ka viņa uzdevums būs veicināt
eksportu. Pēc viņa teiktā, Latvijas eksporta portfelis ir uzlabojams, tādēļ jau tagad tiek
strādāts pie fonda izveides lielu

investīcijas projektu attīstīšanai
un izveidošanai.
Līdz ar sociālās aprūpes centru pasargāšanu no Covid-19 un
senioru ienākumu celšanu jaunais labklājības ministrs Eglītis
kā prioritāti izvirzījis ģimenes
valsts pabalsta reformu, ar kuru
viņš cer stimulēt Latvijas demogrāfiskās situācijas uzlabošanos.
Eglītis plāno uzdot ministrijai
sagatavot konkrētu plānu sociālās aprūpes centriem, lai tie
“būtu gatavi rudens mēnešiem,
kad varētu parādīties Covid-19
infekcijas izplatīšanās saasinājums”. Vienlaikus Eglītis kā prioritāti izvirzījis arī pensionāru
dzīves līmeņa uzlabošanu, kas,
viņaprāt, jāveicina ar minimālā
apmēra pensiju neaplikšanu ar
nodokļiem, kā arī pensiju apmēru un indeksācijas izmaiņām.w

Ar ielu nosaukumiem
kaitinās Ķīnu
Ungārijas galvaspilsētas Budapeštas mērs Gergejs Karāčoņs
nolēmis pārdēvēt četras ielas,
protestējot pret Ķīnas Fudaņas Universitātes filiāles atvēršanu Ungārijā. Paredzams,
ka šis solis izraisīs Ķīnas sašutumu. Vienu no ielām nosauks par
godu trimdā dzīvojošajam Tibetas
garīgajam līderim dalailamam,
otra būs nosaukta par “Uiguru
mocekļu” ielu, trešā iela iegūs
“Brīvās Honkongas ceļa” nosaukumu, savukārt ceturto ielu
nosauks par godu Ķīnas katoļu
bīskapam, kurš cietis no komunistiskā režīma represijām.
Visas ielas atrodas Budapeštas rajonā, kur līdz 2024. gadam paredzēts uzbūvēt Fudaņas

Universitātes kompleksu. Budapeštas mērs Karāčoņs iebilst pret
augstskolas atvēršanu, norādot
uz komunistiskās Ķīnas valdības
represijām pret islāmticīgo uiguru minoritāti un demokrātijas
apspiešanu Honkongā. Viņš arī
kritizē Ungārijas premjerministra
Viktora Orbāna valdības draudzīgo attieksmi pret tādām autoritārām valstīm kā Ķīna, Krievija
un Baltkrievija. Orbāna valdība
ne vienmēr ir bijusi tik viesmīlīga pret ārzemnieku finansētām
augstskolām. Pirms dažiem gadiem no Ungārijas faktiski tika
izspiesta Centrāleiropas Universitāte, ko bija izveidojis Ungārijā
dzimušais amerikāņu miljardieris
Džordžs Soross.w

Trešdaļai iedzīvotāju
pasliktinājusies finanšu situācija
Teju trešdaļa jeb 31% Latvijas
iedzīvotāju ir piedzīvojuši finanšu situācijas pasliktināšanos Covid-19 pandēmijas dēļ, bet vēl 32%
rēķinās ar šādu iespējamību tuvākajā nākotnē, liecina šopavasar
veiktās “Eirobarometra” aptaujas
dati. 37% respondentu atzīmējuši, ka Covid-19 nav ietekmējis un
neietekmēs viņu personīgos ienākumus. Runājot par to, kā aptaujas dalībnieki vērtē ierobežojošo
pasākumu sekas valstī, 41% respondentu atzīmējuši, ka veselības
ieguvumi ir lielāki nekā ekonomiski zaudējumi, savukārt 59%
Latvijas respondentu pauduši viedokli, ka ekonomiskie
zaudējumi ir lielāki nekā veselības ieguvumi. Atbildot uz
jautājumu, cik, kopumā ņemot,
respondents ir apmierināts ar pa-

sākumiem, ko Covid-19 pandēmijas apkarošanai veic ES, 52% esot
pauduši apmierinātību, bet 48%
– neapmierinātību. Aptaujā bija ietverts jautājums, cik respondents
ir apmierināts ar ES dalībvalstu
starpā izrādīto solidaritāti cīņā
pret Covid-19 pandēmiju, 54%
norādījuši, ka ir neapmierināti,
savukārt 46% norādījuši, ka ir apmierināti. Aptaujas dalībniekiem
bija jāatbild arī uz jautājumu, vai
viņu ieskatā kopumā lietas patlaban virzās pareizā vai nepareizā
virzienā Latvijā, 37% norādījuši,
ka pareizā virzienā, savukārt 63%
respondentu norādījuši, ka nepareizā. Atbildot uz līdzīgu jautājumu, kas attiecināms uz ES, 56%
respondentu norādījuši, ka lietas
virzās pareizā virzienā, bet 44%
norādījuši, ka nepareizā. w
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Krievijas un Baltkrievijas

drošības dienesti veidos ciešāku
sadarbību, lai stātos pretī Rietumu
“agresīvajai politikai”, teikts
identiskos paziņojumos, ko pēc abu
iestāžu vadītāju tikšanās izplatījis
Krievijas Ārējais izlūkdienests
(SVR) un Baltkrievijas Valsts
drošības komiteja (VDK). Krievija
un Baltkrievija ir vienojušās
par Savienotās Valsts izveidi
un uzsākušas savu ekonomiku
un armiju “integrāciju”, un
apstākļos, kad Maskavas un
Minskas attiecības ar Rietumiem
turpina strauji pasliktināties, tiek
turpinātas sarunas par turpmāku
“padziļinātu integrāciju”.

Pasaulē 215 valstīs un

teritorijās sešu mēnešu laikā
injicēti vairāk nekā divi miljardi
Covid-19 vakcīnu devu, liecina
aģentūras AFP aplēses. Izraēla
joprojām atrodas pirmajā pozīcijā,
un tur pilnībā vakcinēti teju 60%
iedzīvotāju. Tai seko Kanāda, kur
vismaz 59% iedzīvotāju saņēmuši
vismaz vienu devu, Lielbritānija
(58,3%), Čīle (56,6%) un ASV
(51%). Eiropas Savienībā vismaz
vienu devu saņēmuši teju 40%
iedzīvotāju, pirmajā vietā atrodas
Vācija (43,6%), kurai seko Itālija
(40%), Francija un Spānija (katra
39,4%). Sešās valstīs vakcinācija
vēl nav sākta – Ziemeļkorejā, Haiti,
Tanzānijā, Čadā, Burundi un Eritrejā.

Igaunijas parlaments

apstiprinājis grozījumus likumos,
kas aizliedz kažokzvēru audzēšanu.
Paredzēts pārejas periods, un
aizliegums pilnībā stāsies spēkā
pēc pieciem gadiem. Grozījumi
paredz aizliegt dzīvnieku
audzēšanu un turēšanu tikai vai
galvenokārt kažokādu iegūšanai.
Tas neattiecas uz citām lopkopības
nozarēm, piemēram, aitu vai trušu
turēšanu, kur ādas ir saimnieciskās
darbības blakusprodukts. Igaunija
kā pirmā no Baltijas valstīm
aizliegusi kažokzvēru audzētavas.
Līdzīgi lēmumi jau pieņemti 14
Eiropas valstīs.

ŠAJĀ DIENĀ

4. jūnijā
1783. Brāļi Montgolfjē
demonstrēja savu karstā
gaisa balonu, kas nolidoja
desmit minūtes, pārvarot
divus kilometrus.

1920. Pirmajā pasaules

karā uzvarējušās valstis
un Ungārija parakstīja
Trianonas miera līgumu,
saskaņā ar kuru Ungārija
zaudēja 71% tās teritorijas
un 63% iedzīvotāju.

1930. Dzimis krievu

hokejists un treneris Viktors
Tihonovs.

1989. Tjaņaņmeņas

laukumā nogalināti simtiem
ķīniešu studentu, Ķīnas
armijai vardarbīgi apspiežot
studentu vadīto demokrātijas
piekritēju demonstrācijas,
kas sākās 15. aprīlī.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

