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ĪSUMĀ

28. oktobrī
1492. Kristofers 
Kolumbs sasniedza Kubu.

1610. Dzimis 
Jēkabs Ketlers – viens 
no ievērojamākajiem 
Kurzemes hercogiem, kurš 
horcogisti vadīja 40 gadus.

1886. ASV prezidents 
Grovers Klīvlends Ņujorkas 
ostā svinīgi atklāja 
Francijas dāvāto Brīvības 
statuju.

1955. Dzimis Bils Geitss 
– amerikāņu uzņēmējs un 
“Microsoft” vadītājs.

1965. Otrajā Vatikāna 
koncilā ebrejus atbrīvoja 
no kolektīvās atbildības par 
Jēzus Kristus nogalināšanu, 
atceļot pāvesta Inocenta III 
pirms 760 gadiem izdoto 
deklarāciju.

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

Ķīnā par šīs valsts turīgāko 
cilvēku kļuvis pudelēs pildīta 
ūdens zīmola “Nongfu” izveidotājs 
Džuns Šaņšaņs. Viņa bagātība 
sasniegusi 60,5 miljardus ASV 
dolāru (52 miljardus eiro). Šogad 
otrajā vietā nonācis sociālās 
platformas TikTok dibinātājs 
Džaņs Jimiņs. Tikmēr interneta 
tirdzniecības uzņēmuma “Alibaba” 
dibinātājs Džeks Ma nokritis 
uz piekto vietu. Viņa bagātība 
sarukusi par 36% līdz 39,6 
miljardiem dolāru.

Vācijā sperts kārtējais 
solis gāzesvada “Nord Stream 
2” apstiprināšanas procesā. 
Ekonomikas ministrija pabeigusi 
gāzes piegāžu drošības 
analīzi un nodevusi rezultātus 
Federālajai tīklu aģentūrai, 
kas regulē elektrības, gāzes, 
telekomunikāciju un citu preču un 
pakalpojumu tirgus. Ministrijas 
eksperti nonākuši pie secinājuma, 
ka jaunā gāzesvada sertifikācija 
neapdraud Vācijas un Eiropas 
Savienības gāzes piegāžu drošību. 
Pirms lēmuma pieņemšanas 
ministrijai bijušas konsultācijas ar 
citām valstīm – Igauniju, Latviju, 
Lietuvu, Austriju, Itāliju, Poliju, 
Slovākiju un Čehiju. Pagaidu 
lēmums sertifikācijas procesā 
līdz janvāra sākumam jāpieņem 
Vācijas Federālajai tīklu aģentūrai, 
bet pēc tam sava pozīcija jāizsaka 
Eiropas Komisijai. 

Francijā tiesāts vīrietis, kurš 
uzdevies par prezidenta Emanuela 
Makrona sievas Brižitas krustdēlu. 
Vīrietis, kurš stājās Parīzes 
krimināltiesas priekšā, mēģināja 
panākt VIP uzņemšanu kādā 
Marokas viesnīcā, iegūt sēdvietas 
uz Austrālijas “Formula 1 Grand 
Prix” sacīkstēm un ekskluzīvu 
aviosabiedrības “Air France” 
pasažiera karti, kā arī saņemt 
citus labumus. Atmaskot viltvārdi 
neprata tikai Francijas vēstniecība 
Bangladešā un kāda Honkongas 
viesnīca. 

Prokuratūra bijušo Satvers-
mes aizsardzības biroja (SAB) dar-
binieku Aigaru Sparānu un viņa 
sievu apsūdzējusi par spiegošanu.

Valsts drošības dienests 
(VDD) 2020. gada aprīlī aizturē-
ja Sparānu par kukuļņemšanu. 
Toreiz Latvijas Televīzijas (LTV) 
raidījums “De facto” ziņoja, ka die-
nests Sparānam bija inkriminējis 
35 000 eiro kukuļņemšanu. Raidī-
jums ziņoja, ka liecības pret Spa-
rānu kukuļošanas lietā sniedzis 
Tukuma lidostas līdzīpašnieks, 
dažādās ieroču un stratēģisko 
preču tirdzniecības krimināl-
lietās pavīdējušais Konstantīns 
Soloduha. Sparāna advokāts 
Aleksandrs Berezins aģentūrai 
LETA apstiprināja, ka iespējamā 
kukuļņemšana tiek izmeklēta at-
sevišķā kriminālprocesā un šajā 
lietā VDD izmeklēšanu turpinot. 
Sparānam šajā lietā joprojām esot 
aizdomās turētā statuss.

VDD šogad pavasarī Sparānu 
rosināja apsūdzēt citā lietā, un 
1. oktobrī Sparānam un viņa sie-

vai izsniegta galīgā apsūdzība pēc 
Krimināllikuma panta par spiego-
šanu. Aģentūra LETA noskaidroja, 
ka apsūdzības izvirzītas, jo 
Sparāna mājās kratīšanas lai-
kā tika atrasti atsevišķi valsts 
noslēpumu saturoši materiāli, 
kurus viņš bija ieguvis, vēl 
strādājot SAB.

“Manam klientam netiek in-
kriminēta sadarbība jebkādas 
ārvalsts labā. Ar spiegošanu 
prokurors saprot pašu faktu, ka 
pie mana klienta bija atrasti šādi 
materiāli. Mēs esam vairākkārt 
iesnieguši sūdzības par to, ka 
apsūdzība ir celta nelikumīgi un 
spiegošana pati par sevi nozīmē 
sadarbību ar ārvalsti, darbošanos 
ārvalsts interesēs. Taču sūdzības 
noraidītas, uzsverot, ka prokurors 
ir neatkarīgs un pats visu izlemj,” 
aģentūrai LETA teica Berezins.

Saskaņā ar Krimināllikumu 
par Sparānam un viņa dzīves-
biedrei inkriminēto nodarījumu 
var piemērot brīvības atņemšanu 
uz laiku no trim līdz 20 gadiem.w

Brazīlijas Senāta komisija ap-
stiprinājusi ziņojumu, kurā prezi-
dentam Žairam Bolsonaru ieteikts 
izvirzīt kriminālapsūdzības, arī 
noziegumos pret cilvēci, viņa īste-
notās Covid-19 krīzes politikas dēļ.

Pēc sešus mēnešus ilgušās 
izmeklēšanas par Brazīlijas pan-
dēmijas politiku pagājušajā nedēļā 
prezentēto ziņojumu balsojumā 
atbalstīja 7 no 11 senatoriem. Tajā 
rosināts apsūdzības izvirzīt vēl 77 
citiem cilvēkiem, arī vairākiem 
ministriem un trīs Bolsonaru 
bērniem. Teju 1200 lappušu zi-
ņojumā Brazīlijas Augstākā tiesa 
mudināta liegt Bolsonaru piekļuvi 
viņa kontiem tīmekļa platformās 
YouTube, Twitter, Facebook un In-
stagram, jo viņš izplatījis nepa-
tiesu informāciju par Covid-19 
vakcīnu un AIDS saistību.

Bolsonaru tīši pakļāvis 
brazīliešus masveida inficēša-
nās draudiem ar bīstamajiem 
centieniem iegūt pūļa imuni-

tāti pret koronavīrusu, teikts 
ziņojumā.

Tajā pausts aicinājums izvirzīt 
prezidentam apsūdzības deviņos 
noziegumos saistībā ar viņa cen-
tieniem mazināt Covid-19 nopiet-
nību un atteikšanos ņemt vērā 
ekspertu ieteikumus par to, kā 
vīrusu apturēt. Tie ir arī nozie-
gumi pret cilvēci, amata nozie-
gumi, šarlatānisms un kūdīša-
na uz noziegumu. Komisija pati 
apsūdzības izvirzīt nevar, un ir 
maz ticams, ka ģenerālprokurors 
vai parlamenta apakšnama spī-
kers, kas ir Bolsonaru sabiedrotie, 
uzsāks kriminālprocesu vai impīč-
menta procedūru. Tomēr ziņojums 
nodara būtisku kaitējumu Bolso-
naru tēlam. Tuvojoties prezidenta 
vēlēšanu gadam, Bolsonaru rei-
tings nokrities līdz rekordzemām 
atzīmēm. Atbilstoši pašreizējām 
prognozēm Bolsonaru vēlēšanās 
zaudēs kreisajam eksprezidentam 
Luisam Inasiu Lulam da Silvam.w

AUGUŠAS 
BŪVNIECĪBAS 
IZMAKSAS

Vācijas kanclere Angela Merkele turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad 
tiks izveidota jaunā valdība, taču ilggadējā valsts vadītāja oficiālā ceremonijā jau saņē-
musi savu atlaišanas apliecinājumu.

ĒRAS ĒRAS 
BEIGASBEIGAS

Būvniecības izmaksas šogad 
trešajā ceturksnī salīdzinājumā 
ar pagājušā gada attiecīgo perio-
du Latvijā pieaugušas vidēji par 
9%, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. Tostarp būvma-
teriālu cenas palielinājās par 
13%, mašīnu un mehānismu 
uzturēšanas un ekspluatāci-
jas izmaksas – par 5,2%, bet 
strādnieku darba samaksa 
pieauga par 4,4%. 2021. gada 
trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 
otro ceturksni, kopējais būvnie-
cības izmaksu līmenis palielinājās 
par 4,2%. Septembrī būvniecības 
izmaksu vidējo līmeni visvairāk 
ietekmēja cenu pieaugums smil-
tīm, kā arī mašīnu un mehānismu 
uzturēšanas un ekspluatācijas iz-
maksu kāpums ekskavatoriem.w

Apsūdzība spiegu pārim Senatori atbalsta 
kriminālapsūdzības prezidentam

Pārmetot veselības minis-
tram Danielam Pavļutam (AP) 
neizdarību Covid-19 krīzē, Saei-
mas deputāts Māris Mičerevskis 
aicina Pavļutu atkāpties no ama-
ta, kā arī kopā ar citiem Saeimas 
deputātiem ir iesniedzis ministra 
demisijas pieprasījumu.

Politiķis pirmdien tviterī 
publicētajā ierakstā norāda, ka 
brīvdienās kopā ar deputātu Di-
dzi Šmitu sāka vākt parakstus 
Pavļuta demisijas pieprasīšanai.

Mičerevskis vakar pēcpusdie-
nā tviterī pavēstīja, ka veselības 
ministra demisijas pieprasījums 
ir iesniegts. Politiķis arī prognozē, 

ka, visticamāk, pats zaudēs depu-
tāta pagaidu mandātu, ja Pavļuts 
zaudēs veselības ministra amatu.

Mičerevskis iepriekš aģentū-
rai LETA pastāstīja, ka viņa un 
Šmita aicinājumam parakstīties 
esot atsaukušies vairāki Zaļo un 
zemnieku savienības deputāti. 
LETA vēstīja, ka arī partijas “Sa-
skaņa” Saeimas deputāti frakcijas 
sēdē nolēmuši atbalstīt Pavļuta 
demisijas pieprasījumu.

Mičerevska nostādne ir, ka šo 
pieprasījumu nevajadzētu paraks-
tīt tiem deputātiem, kuri sabied-
rībā tiek uztverti kā “antivakse-
ri”. Politiķis pieļāva, ka atbilstoši 

Saeimas Kārtības rullim Pavļuta 
demisijas pieprasījums varētu tikt 
skatīts Saeimas sēdē nākamnedēļ.

“Es aicinu Danielu Pavļutu 
demisionēt, un viņa vietā par 
ministru no partiju apvienī-
bas “Attīstībai/Par!” varētu 
kļūt Andris Skride, kurš ir 
ārsts, profesionālis, (..) ar 
autoritāti ārstu vidū,” tvite-
rī publicētajā ierakstā pauž 
Mičerevskis.

Viņš norāda, ka Pavļuta dēļ 
iepriekš nepieņēma Saeimas 
deputāta mandātu, lai Pavļuts 
varētu “nodoties ministra pienā-
kumiem” un viņam nevajadzētu 

Mičerevska dēļ darbu apvienot 
ar ministra amatu.

Politiķis pauž, ka diemžēl si-
tuācija nav uzlabojusies, jo vēl 
pirms Pavļuta laika notikusī 
“izgāztā vakcīnu iepirkuma” iz-
meklēšana “ne ar ko nebeidzās”. 
Vakcinēšanās pret Covid-19 pro-
cesā esam starp pēdējiem Eiropas 
Savienībā, norāda deputāts.

Ņemot vērā Veselības minis-
trijas ilgstoši pieļautās kļūdas 
krīzes vadībā un plānoto mediķu 
mobilizācijas izsludināšanu, arī 
Latvijas Ārstu biedrība piepra-
sa veselības ministra Pavļuta 
demisiju.w

Pieprasa Daniela Pavļuta demisiju


