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ĪSUMĀ
Krievijas pilsētā Sanktpē

terburgā vakar sākās Starp
tautiskais ekonomikas forums, kurā
klātienē piedalīsies arī Krievijas
prezidents Vladimirs Putins.
Pasākumā klātienē un attālināti
plāno piedalīties ap 5000 dalībnieku
no Krievijas un ārvalstīm. Viņi
apspriedīs iespējamos veidus,
kā atjaunot normālu pasaules
ekonomikas darbību un modernizēt
to pēc Covid-19 pandēmijas
beigām. Liela uzmanība tikšot
pievērsta arī nevienlīdzības
mazināšanai pasaulē un cīņai ar
klimata pārmaiņām. Pasākums
tiek uzskatīts par Krievijas atbildi
Pasaules ekonomikas forumam
Davosā.

Šrilankas un Indijas glābšanas

darbu vienības mēģina glābt
no nogrimšanas kravas kuģi,
kas jau gandrīz divas nedēļas
deg Šrilankas piekrastē. Vides
aizsardzības organizācijas brīdina
par ekoloģisko katastrofu, ja no
kuģa noplūdīs ķimikālijas un naftas
produkti. Singapūrā reģistrētais
kuģis “X–Press Pearl” ir 186
metrus garš, tas vedis gandrīz
1500 konteineru. Kuģa kravā ir
arī bīstamas vielas, piemēram, 25
tonnas slāpekļskābes. Savukārt
degvielas tvertnēs ir 350 tonnu
degvielas, kas varētu izraisīt lielu
piesārņojumu un apdraudēt tūristu
iecienītās Šrilankas pludmales.

Lietuvā jau kādu laiku vērojams
nelegālo imigrantu plūsmas
pieaugums no Baltkrievijas puses,
un, iespējams, tas saistīts ar tīšu
kaimiņvalsts amatpersonu darbību,
norādījusi iekšlietu ministre
Agne Bilotaite. Viņa atgādinājusi
pagājušajā nedēļā izskanējušos
autoritārā Baltkrievijas līdera
Aleksandra Lukašenko izteikumus,
ka Baltkrievija līdz šim bremzējusi
narkotiku un migrantu plūsmu
pāri robežai, bet turpmāk Lietuvai
nākšoties ar to tikt galā pašai.

ŠAJĀ DIENĀ

3. jūnijā
1989. No cauruļvada

noplūdušas gāzes eksplozija
skāra divus cilvēku pilnus
pasažieru vilcienus uz
Transsibīrijas dzelzceļa. Bojā
gāja 575 cilvēki un vēl vairāk
nekā 600 tika ievainoti.

2006. Bijusī

Dienvidslāvijas republika
Melnkalne pasludināja
neatkarību.

2008. ASV senators

Baraks Obama uzvarēja cīņā
par Demokrātiskās partijas
nomināciju ASV prezidenta
amatam, pārspējot Hilariju
Klintoni.

2017. Trīs teroristi ar

mikroautobusu ietriecās
gājējos uz Londonas tilta, bet
pēc tam ar nažiem uzbruka
cilvēkiem tirgū, nogalinot
astoņus un ievainojot 48
cilvēkus.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Turpmāk koalīcijā būs četras partijas
Turpmāk koalīcijā būs četras partijas – Jaunā konservatīvā partija (JKP), “Attīstībai/
Par!”, Nacionālā apvienība
(NA) un “Jaunā Vienotība”, par
gaidāmajām izmaiņām koalīcijas sastāvā vakar pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu informēja Ministru
prezidents Krišjānis Kariņš.
“Ar prieku paziņoju, ka valdība
uzņem jaunu spēku, lai ar jaunu
jaudu kopā strādātu sabiedrības
saliedēšanas un ekonomikas izaugsmes interesēs. Mūsu valdības koalīcija kļūs kompaktāka,
tajā turpmāk būs četri partneri,”
paziņoja Kariņš. Viņš norādīja, ka
koalīcija darbu turpinās konsolidētā veidā – bez “KPV LV”. Plānots, ka iekšlietas, kas pašlaik ir
Sanda Ģirģena pārziņā, uzticēs
partiju apvienības «Attīstībai/
Par!» pārstāvei Marijai Golubevai,
labklājību, ko pašlaik pārzina
Ramona Petraviča, – Gatim Eg-

lītim (JKP), bet pašlaik vakanto
ekonomikas ministra portfeli –
iepriekšējam ministram Jānim
Vitenbergam (NA).
Tāpat plānots mainīt izglītības
ministri – pašreizējās ministres
Ilgas Šuplinskas (JKP) vietā plānots virzīt Saeimas deputāti Anitu
Muižnieci, kura jau apstiprinājusi
gatavību ieņemt ministres krēslu. Atbildot uz jautājumu, kāpēc
nomainīta izglītības un zinātnes
ministre, premjers sacīja: “Tas bija
visu valdības partneru vienošanās rezultāts.” Šuplinska nolēmusi
izstāties no JKP.
Runājot par jaunā formāta
koalīcijas darāmajiem darbiem,
Kariņš sacīja, ka pats galvenais
ir pabeigt iesāktos darbus saistībā ar Latvijas izeju no Covid-19
pandēmijas izraisītās krīzes. Levits uzsvēra, ka jauno pagriezienu
redz kā stabilitāti veicinošu. Viņš
izteica cerību, ka valdība jaunajā formātā būs spējīga turpināt

darbu līdz nākamajām Saeimas
vēlēšanām 2022. gada rudenī un
ka tā šoruden spēs vienoties par
valsts 2022. gada budžetu, kas
būs “saprātīgs, uz attīstību vērsts
un nebūs populistisks”.
Pēcpusdienā Saeimas namā
tika parakstīta četru politisko
spēku vienošanās par turpmāko Ministru kabinetu veidojošo
13. Saeimas frakciju sadarbību
un memorands par savstarpējās
sadarbības mērķiem, par prioritāti
izvirzot viedās reindustrializācijas īstenošanu jeb eksportspējīgu uzņēmumu stiprināšanu un
attīstīšanu.
“Salīdzinot Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas tautsaimniecības,
mūsu ekonomikā saskaramies
ar strukturāliem izaicinājumiem. Latvijā ilgstoši darbojās
attīstības modelis, kas balstījās
uz tranzītu – uz naudas tranzītu
caur mūsu finanšu sistēmu, uz izejvielu tranzītu caur mūsu ostām.

Šī ilggadīgā politika ir padarījusi turīgus atsevišķus indivīdus,
bet nav cēlusi mūsu sabiedrības
kopīgo labklājību. Lai mēs celtu
valstī visas sabiedrības labklājību, nepieciešamas jaunas, labi
apmaksātas darba vietas. To var
nodrošināt eksportspējīgi uzņēmumi – to attīstības atbalstam
valdība mērķtiecīgi koncentrēsies uz viedās reindustrializācijas
īstenošanu,” turpmāko valdības
galveno darba virzienu ieskicēja
Kariņš.
“KPV LV” Saeimas frakcijas
vadītājs Māris Možvillo atzina, ka
premjers neesot izteicis pārmetumus “KPV LV” par ministru darbu. Vienīgais arguments “KPV LV”
izslēgšanai no koalīcijas esot bijis
tas, ka pārējie koalīcijas partneri
nevēloties valdībā redzēt “KPV
LV” pārstāvjus. Turpmākajā darbā
“KPV LV” Saeimas frakcijā esošie
pieci deputāti balsošot atbilstoši
saviem uzskatiem.w

Opozicionāriem liegs Miljoni nabadzībā
kandidēt vēlēšanās
Krievijas parlamenta augšpalāta – Federācijas padome –
vakar ar lielu balsu vairākumu
apstiprinājusi likumprojektu, kas,
domājams, liegs ieslodzītā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija
atbalstītājiem kandidēt vēlēšanās. Likums aizliedz kandidēt vēlēšanās to organizāciju līderiem,
locekļiem un atbalstītājiem, kas
atzītas par ekstrēmistiskām vai
teroristiskām, bet tas acīmredzami vērsts pret Navaļnija reģionālo
štābu tīklu un viņa dibināto Korupcijas apkarošanas fondu.
Krievijas varasiestādes
pirms septembrī paredzētajām parlamenta vēlēšanām
cenšas apslāpēt Navaļnija ak-

tivitātes. Krievijas tiesa pašreiz
izskata lietu par Navaļnija reģionālo štābu tīklu un Korupcijas
apkarošanas fonda atzīšanu par
ekstrēmistiskām organizācijām.
Lēmums varētu tikt pieņemts jau
nākamajā nedēļā. Likumprojekts
var ietekmēt ne tikai Navaļnija
politiskā tīkla darbību, bet arī
desmitiem tūkstošus cilvēku,
kas atbalstīja to ar ziedojumiem.
Ja tiesa atbalstīs prokuratūras
prasību, kā tas, visticamāk, arī
būs, ar Navaļniju saistītās organizācijas tiks aizliegtas un var tikt
uzsākta kriminālvajāšana pret šo
organizāciju darbiniekiem, kā arī
cilvēkiem, kas tām ziedojuši naudu un izplatījuši to materiālus.w

Koronavīrusa pandēmijas
radītās krīzes dēļ vairāk nekā
100 miljoni strādājošo pasaulē
nonākuši nabadzībā, liecina ANO
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) ziņojums. ILO brīdina, ka
pandēmijas radītā krīze darba
tirgū vēl nebūt nav pārvarēta un nodarbinātība līdz līmenim, kāds tika reģistrēts pirms
šīs krīzes, atgriezīsies, agrākais,
2023. gadā. “Covid-19 nav bijusi
tikai veselības krīze, bet arī nodarbinātības un cilvēces krīze,”
norāda ILO vadītājs Gajs Raiders.
Salīdzinājumā ar 2019. gadu
vēl 108 miljoni cilvēku pasaulē
klasificēti kā nabadzīgi vai ār-

kārtīgi nabadzīgi, kas nozīmē, ka
viņiem un viņu ģimenēm nākas
iztikt ar mazāk nekā 3,2 dolāriem
uz vienu cilvēku dienā. “Nabadzības līmenis ir dramatisks,” saka
Raiders, piebilstot, ka piecos gados
panāktais progress attiecībā uz
strādājošo nabadzības izskaušanu ticis likvidēts. Ziņojumā teikts,
ka bezdarbnieku skaits pasaulē
2022. gadā veidos 205 miljonus, salīdzinot ar 187 miljoniem
2019. gadā. Taču reālā situācija ir
krietni vien smagāka, nekā par
to liecina oficiālie bezdarba dati.
Liela daļa cilvēku saglabājuši savas darba vietas, taču to darba
stundas ir būtiski samazinātas.w
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Darbu sāk Eiropas Prokuratūra
Darbu ir uzsākusi Eiropas
Prokuratūra. Tās izveide ir bijis
garš un sarežģīts process, kas ir
prasījis aptuveni 20 gadu. Prokuratūras galvenais uzdevums ir
izmeklēt un uzturēt apsūdzības
lietās, kas skar Eiropas Savienības fondu izkrāpšanu un citus
ar Eiropas līdzekļiem saistītos
finanšu noziegumus.
Katru gadu noziedznieki spēj izkrāpt vairāk nekā
460 miljonus eiro no Eiropas
Savienības budžeta, liecina
Eiropas Komisijas aplēses. Šī
nauda tiek izkrāpta vai nu no Eiropas fondiem, vai arī izmantojot starptautiskās PVN shēmas.
Šādu noziegumu apkarošana būs
galvenais Eiropas Prokuratūras
uzdevums. To vada Laura Kove-

si. Iepriekš viņa bija Rumānijas
pretkorupcijas dienesta priekšniece.
Eiropas Prokuratūra ir pirmā
iestāde, kas strādās ar 22 dažādām tieslietu sistēmām un tiesību režīmiem. Tas tādēļ, ka, lai
arī lietas tiks izmeklētas Eiropas
Prokuratūrā, tās tiks iztiesātas
katras valsts vietējās tiesās.
Polija, Ungārija un Zviedrija
ir nolēmušas tai nepievienoties. Savukārt Īrijai un Dānijai
ir izņēmuma stāvoklis tieslietu sadarbības jomā. Arī Latvijā sākotnēji valdīja skepse par
Eiropas Prokuratūras lomu un
uzdevumiem. Tomēr vēlāk mūsu
valsts tai pievienojās un nosūtīja
darbam Luksemburgā prokuroru
Gati Doniku.w

Baseins
Londonā uzbūvēts pasaulē pirmais gaisa peldbaseins. Caurspīdīgā konstrukcija 35 metru augstumā
savieno divas daudzdzīvokļu ēkas.
FOTO – AFP/LETA

