TREŠDIENA, 2022. gada 6. jūlijs

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

Latvija ir gatava piedalīties Ukrainas atjaunošanā
Latvija ir gatava piedalīties
Ukrainas atjaunošanā, un mūsu
pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors ir apņēmības pilni
atbalstīt Ukrainu, vakar Lugāno
pilsētā Šveicē uzrunājot Ukrainas atjaunošanai veltītās konferences dalībniekus, norādīja
Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece (NA).
Krievijas karš pret Ukrainu
izraisījis nopietnas ilgtermiņa ģeopolitiskās, ekonomiskās
un humanitārās sekas arī tālu
ārpus Eiropas, sacīja Saeimas

priekšsēdētāja, uzsverot, ka
pasaulei ir skaidri jāsaredz –
Ukraina šajā karā ir upuris, kas
aizstāv savu tautu un zemi.
Turklāt ilgstošu mieru un
drošību Eiropā var nodrošināt tikai Ukrainas pilnīga
uzvara un Krievijas pilnīga
sakāve, uzsvēra Mūrniece, minot, ka, jo agrāk tā tiks sasniegta, jo agrāk sāksies ekonomikas
atveseļošanās un izaugsme.
“Ukrainas valdībai jānosaka
savas valsts atjaunošanas plāna prioritātes. Lēmums piešķirt

Ukrainai kandidātvalsts statusu
skaidri noenkuro Ukrainu Eiropas Savienības kartē,” sacīja
Saeimas priekšsēdētāja.
Viņa arī atzīmēja, ka Ukrainas atbalstam ir jābūt saistītam
ar reformām, to tuvinot Eiropas
Savienībai. “Pēc kara beigām Ukrainas mērķis ir kļūt par modernu Eiropas valsti. Mēs esam
ieinteresēti pārvērst sapni par
realitāti,” pauda Mūrniece.
Viņa līdz 6. jūlijam darba vizītē uzturas Lugāno, kur tiekas
ar Šveices parlamenta – Nacio-

nālās padomes – prezidenti Irēnu Kēlinu un piedalās Ukrainas
atjaunošanai veltītā konferencē,
aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.
Ukrainai veltīta konference
reizi gadā norisinās jau kopš
2017. gada un iepriekš bija pazīstama kā Ukrainas reformu
konference. Šogad konferenci
kopīgi rīko Ukraina un Šveice
un tā pārdēvēta par Ukrainas
atjaunošanas konferenci. w

ko mūsu valstis saņēma no sabiedrotajiem,” sacīja Zviedrijas
ārlietu ministre Anna Linde.
“Mēs esam pārliecināti, ka
mūsu dalība stiprinās NATO
un veicinās eiroatlantiskās
zonas stabilitāti,” viņa piebilda. Somija un Zviedrija ilgstoši
atturējās no iesaistīšanās aliansē, taču Krievijas iebrukums
Ukrainā radikāli mainījis drošības situāciju Eiropā, tāpēc abās
valstīs politiķu un sabiedrības
vidū strauji pieauga atbalsts dalībai NATO.
Samitā Madridē pēc tam, kad
tika pārvarēti Turcijas iebildumi,
abas valstis tika oficiāli uzaicinātas pievienoties NATO.
Turcija iepriekš pauda pretestību, apsūdzot abas valstis patvēruma sniegšanā kaujiniekiem no
kurdu bruņotajiem grupējumiem,
kas cīnās pret Turcijas valdību. w

Ukrainas karoga dēļ uzbrukumā cietušā jaunieša advokāts
pārsūdzējis prokurora lēmumu,
ar kuru vīrietis par uzbrukumu
jaunietim sodīts ar 200 stundu
piespiedu darbu sabiedrības
labā, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā. Apsūdzētais
arī samaksājis jaunieša prasīto
morālo kompensāciju, bet jaunieša advokāts uzskata, ka šādos gadījumos jāpiespriež reāls
cietumsods.
20. maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam
Pārdaugavā notika gājiens “Par
atbrīvošanos no padomju mantojuma”. Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa
ielā, kāds automašīnas “BMW”
vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas
bojājumus 2003. gadā dzimušam
jaunietim, kuram ap pleciem bija
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Ar krāšņu salūtu virs Manhetenas salas Ņujorkā noslēdzās Amerikas Savienoto
Valstu Neatkarības dienas svinības.
FOTO – AFP/LETA

ĪSUMĀ
Austrālijas

Jaundienvidvelsas štatā, kas
atrodas valsts austrumos, plūdu
dēļ dots evakuācijas rīkojums
apmēram 50 000 cilvēku, vakar
ziņoja Austrālijas raidsabiedrība
ABC. Kopš piektdienas
Jaundienvidvelsā turpinās
spēcīgas lietavas, kas izraisījušas
plūdus. Aizvadītajā naktī vairāki
simti iedzīvotāju izsaukuši
glābējus, lūdzot palīdzēt viņiem
nokļūt drošākā vietā, vēsta ABC.
Apmēram 20 000 ēku pārtraukta
elektroapgāde.

ASV pilsētas Čikāgas piepilsētā

Cietušais jaunietis pārsūdz
Sākta Somijas un
Zviedrijas ratifikācija NATO prokurora lēmumu
Vakar oficiāli sākts ratifikācijas process Somijas un Zviedrijas uzņemšanai NATO, paziņojis
NATO ģenerālsekretārs Jenss
Stoltenbergs.
“Šī ir laba diena Somijai un
Zviedrijai un laba diena NATO,”
teikts Stoltenberga un Somijas
un Zviedrijas ārlietu ministru
kopīgajā paziņojumā presei.
“Ar 32 valstīm pie galda mēs
būsim vēl spēcīgāki un mūsu
cilvēki būs vēl lielākā drošībā,
mums saskaroties ar desmitgadēs lielāko drošības krīzi,” uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.
30 NATO valstu vēstnieki
otrdien parakstīja abu valstu
pievienošanās protokolus, kam
sekos ratifikācijas process visās
30 NATO dalībvalstīs. Domājams, ka šis process ilgs vairākus
mēnešus. “Mēs esam ārkārtīgi
pateicīgi par spēcīgo atbalstu,
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aplikts Ukrainas karogs.
Pēc notikušā “BMW” aizbrauca no notikuma vietas, bet
policijā tika sākts kriminālprocess un veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā
noskaidrots un vēlāk aizturēts iespējamais vainīgais – 1984. gadā
dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš
nonācis policijas redzeslokā.
Puisis apgalvojis, ka uzbrucējs bija uzvilcis motociklista cimdus, un pieļāvis,
ka tas darīts tāpēc, lai būtu
sāpīgāk. Vīrietis viņam uzbrucis tieši tādēļ, ka ap pleciem bija
karogs. Uzbrucējs esot jautājis:
“Kas tā par fašistisko lupatu
tev?” Uzreiz sekojuši sitieni pa
saules pinumu un pa kaklu. Kad
apstājušies garāmgājēji, vīrietis
aizbēdzis, savukārt draugi nofotografēja uzbrucēju un viņa
auto.w

Gāzes patēriņš
samazināsies

Gāzes patēriņš pasaulē šogad
nedaudz samazināsies, ņemot
vērā augstās cenas un Eiropai
paredzēto Krievijas dabasgāzes
piegāžu samazināšanos, otrdien
paziņoja Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA). Vienlaikus IEA par vairāk nekā pusi
samazinājusi globālā gāzes pieprasījuma prognozi. IEA lēš, ka
globālais gāzes pieprasījums līdz
2025. gadam palielināsies vien
par 3,4% jeb 140 miljardiem kubikmetru salīdzinājumā ar 2021.
gadu. Krievija samazinājusi
dabasgāzes piegādes Eiropai,
bet Eiropas valstis solījušas
mazināt savu atkarību no
Krievijas gāzes, tādējādi radot ietekmi visā pasaulē, skaidro
aģentūra.
Eiropas valstis cenšas kompensēt Krievijas gāzes iztrūkumu, importējot ar tankkuģiem
piegādātu sašķidrināto dabasgāzi, un tas rada piegāžu un pieprasījuma problēmas citos tirgos.w

Hailendparkā pirmdien bruņots
uzbrucējs atklāja uguni uz ASV
Neatkarības dienas gājiena
dalībniekiem, nogalinot sešus un
ievainojot 30 cilvēkus. Uzbrucējs
šāvis no kādas ēkas jumta, sacīja
policijas pārstāvis. Saistībā ar
šo uzbrukumu aizturēts 21 gadu
vecais Roberts Krimo. Pagaidām
nav paziņots, kādi bijuši Krimo
motīvi, sarīkojot apšaudi. Zināms,
ka Krimo ir reperis ar skatuves
vārdu “Awake The Rapper” un
viņa dziesmu teksti un videoklipi
nereti vēstījuši par vardarbību.
Pēc šī uzbrukuma tika atcelti
Neatkarības dienas svētku
pasākumi gan Hailendparkā, gan
vairākās citās tuvumā esošajās
pilsētās. Hailendparku ar
apmēram 30 000 iedzīvotājiem
galvenokārt apdzīvo turīgi baltie
amerikāņi, kuru lielais vairākums
ir Demokrātu partijas piekritēji.
Pilsētā dzīvojušas vairākas NBA
kluba Čikāgas “Bulls” zvaigznes,
viņu vidū arī Maikls Džordans.

Itālija lielākā sausuma 70 gadu
laikā dēļ izsludinājusi ārkārtas
stāvokli piecos ziemeļu reģionos,
kas ieskauj Po upi. Visiem
reģioniem piešķirs 36,5 miljonus
eiro, lai novērstu ūdens trūkumu.
Saskaņā ar lauksaimniecības
arodbiedrības datiem sausums
apdraud vairāk nekā 30% Itālijas
lauksaimniecības produkcijas.
Vairākas pašvaldības jau
ierobežojušas ūdens patēriņu.
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1205. Indriķa hronikā

minēts, ka lībiešu vecākais
Salaspilī ir Ako. Gadu
vēlāk Ako krita lībiešu
sacelšanās laikā pret Rīgas
bīskapa karaspēku Salaspils
Mārtiņsalā.

1885. Luī Pastērs

veiksmīgi testēja vakcīnu
pret trakumsērgu.

1952. Londonas tramvaji
kursēja pēdējo dienu pēc
pasažieru pārvadāšanas
gandrīz gadsimta garumā.

2003. Korsikas

iedzīvotāji ar niecīgu
pārsvaru referendumā
noraidīja plašāku
autonomiju no Francijas.
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