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1628. Zviedru karakuģis 
“Regalskeppet Vasa” 
nogrima Stokholmas ostā 
tikai 20 minūtes pēc sava 
pirmā brauciena sākuma.

1792. Franču revolūcijas 
laikā arestēja karali Luiju XVI.

1919. Pie Latvijas ar
mijas Virspavēlnieka štāba 
nodibināja Jūras nodaļu, 
ko uzskata par valsts kara 
flotes oficiālu aizsākumu.

1920. Pēc Pirmā pa sau
les kara Turcija pa rak stīja 
Sevras līgumu ar sa
biedrotajiem, pārdalot Os
maņu impērijas teritorijas.

1990. Rīgā un Jūrmalā 
notika Latvijas un KPFSR 
sarunu otrais raunds, 
kurā galīgi saskaņoja abu 
valstu attiecību galvenos 
principus. Krievija atzina 
Latvijas neatkarību, Latvija 
– Krievijas suverenitāti.
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Ukrainā, Harkivas apgabalā, 
kopš kara sākuma Krievijas bruņo
tie spēki nogalinājuši vairāk nekā 
1000 civiliedzīvotāju, viņu vidū – 50 
bērnu, pavēstījis Harkivas apgabala 
prokurors Oleksandrs Fiļčakovs. 
Prokurors norādījis, ka Krievijas 
armija katru dienu palaiž uz Har
kivas apgabalu desmitiem raķešu, 
kā arī apšauda apdzīvotās vietas ar 
artilēriju. Pilnīgi vai daļēji sagrautas 
vairāk nekā 5000 ēku.

Krievijas raķete otrdien 
nogādāja kosmosā Irānas Zemes 
distancētās zondēšanas satelītu 
“Khayyam”. Raķete “Sojuz2.1b” 
ar satelītu pacēlās no Baikonuras 
kosmodroma Kazahstānā. Satelīts 
veiksmīgi nogādāts orbītā, pazi
ņoja Krievijas Kosmosa lidojumu 
vadības centrs. Irāna noliegusi 
pieņēmumus, ka Krievija šo satelītu 
plāno izmantot Ukrainas militāro 
objektu izspiegošanai. ASV avīze 
“The Washington Post” pagājušajā 
nedēļā, atsaucoties uz anonīmiem 
avotiem Rietumvalstu izlūkdie
nestos, rakstīja, ka Krievija plāno 
izmantot šo satelītu, lai izspiegotu 
Ukrainas teritoriju.

ASV bijušais prezidents Donalds 
Tramps paziņoja, ka viņa reziden
cē Floridas štatā ir “iebrukuši” 
Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) 
aģenti, un nosauca to par “prokuro
ru amatpārkāpumu”. Pret Trampu 
notiek vairākas izmeklēšanas. Vie
na no lietām saistīta ar to, ka viņš 
pēc sakāves prezidenta vēlēšanās 
2020. gadā aizvedis sev līdz uz Flo
ridu vismaz 15 kastes ar valdības 
dokumentiem. ASV Tieslietu mi
nistrija izmeklē Trampa piekritēju 
iebrukumu ASV Kapitolijā 2021. 
gada 6. janvārī. Džordžijas štatā 
tiek izmeklēti Trampa mēģinājumi 
mainīt 2020. gada prezidenta vēlē
šanu rezultātus, savukārt Ņujorkā 
tiek izmeklēta viņa biznesa prakse.

Latvijas un Austrālijas ārlietu ministri pauž  
stingru atbalstu Krievijas saukšanai pie atbildības

Krievijai ir nekavējoties 
jāizved bruņotie spēki no Uk-
rainas, teikts Latvijas ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča 
(JV) un Austrālijas ārlietu mi-
nistres un senatores Penijas 
Vonas kopīgajā paziņojumā 
pēc tikšanās Kanberā.

Puses pauda stingru atbal-
stu starptautiskajiem centieniem 
saukt Krieviju pie atbildības par 
savu rīcību, aģentūru LETA in-
formēja Ārlietu ministrijas Preses 
centrā.

Amatpersonas asi nosodīja 
“Krievijas nelikumīgo, neizpro-
vocēto un brutālo karu pret 
Ukrainu un tās iedzīvotājiem, 
kuram ir nopietna ietekme uz 

starptautisko drošību”. Rinkēvičs 
un Vona pauda stingru atbalstu 
Ukrainas suverenitātei un terito-
riālajai integritātei un nosodīja 
Krievijas smagos starptautisko 
tiesību, tostarp Apvienoto Nāci-
ju Organizācijas (ANO) statūtu, 
pārkāpumus.

Ministri atzinīgi novērtēja 
Madridē notikušā NATO samita 
rezultātus, atzīmējot Indijas un 
Klusā okeāna reģiona iekļaušanu 
NATO stratēģiskajā koncepcijā 
un centienus stiprināt drošību 
Baltijas jūras reģionā. Viņi atzi-
na, ka Zviedrija un Somija, kļū-
damas par dalībvalstīm, sniegs 
pienesumu alianses spēju stipri-
nāšanā. Ministri dalījās viedok-

ļiem par sadarbību kiberdrošī-
bas jomā un iespējām iesaistīt 
NATO pašreizējo draudu un 
jaunu izaicinājumu risināšanā, 
tostarp Indijas un Klusā okeāna 
reģionā. Rinkēvičs atzinīgi no-
vērtēja Austrālijas apņemšanos 
stiprināt kopīgos centienus cīņā 
pret dezinformāciju un ārvalstu 
iejaukšanos, kā arī Austrālijas 
lēmumu pievienoties NATO Stra-
tēģiskās komunikācijas izcilības 
centram Rīgā.

Valstu pārstāvji uzsvēra 
Eiropas un Āzijas sadarbības 
nozīmi un pauda gandarījumu 
par ES ilgstošo iesaisti reģiona 
politikā un struktūrās, tostarp 
gan Dienvidaustrumāzijas valstu 

asociācijas (ASEAN) reģionālajā 
forumā, gan gaidāmajā šī gada 
Austrumāzijas samitā, kurā ES 
piedalīsies novērotāja statusā. 
Ministri atzina, ka ir jāsadarbojas 
daudzpusējos atbruņošanās un 
ieroču kontroles jautājumos, cīņā 
pret dezinformāciju, kā arī cil-
vēktiesību, dzimumu līdztiesības 
un sieviešu un meiteņu iespēju 
veicināšanas jautājumos.

Rinkēvičs un Vona atzinīgi 
novērtēja Latvijas un Austrālijas 
tirdzniecības apjoma pieaugumu 
pēdējo piecu gadu laikā. Latvijas 
vēstniecības atklāšana Kanberā 
iezīmē vēsturisku brīdi valstu 
divpusējās attiecībās un veido 
ciešākas starpvalstu saites.w

Samazinājies būvniecības 
produkcijas apjoms

Gāzes pietiks visai 
apkures sezonai

Daži kilometri 
bez žoga

Lietuvai atlikuši vēl daži ki-
lometri robežas ar Baltkrieviju, 
kur nav izbūvēts fizisks žogs, 
tomēr atlikušajās vietās vides 
apstākļi ir ļoti sarežģīti būvnie-
cībai, paziņojusi Lietuvas valsts 
enerģētikas grupa “Epso-G”, kas 
ir atbildīga par žoga uz robežas 
ar Baltkrieviju izbūvi.

“Projekta komandai uz robe-
žas ar Baltkrieviju vēl atlikuši 
astoņi kilometri žoga posmu 
izbūves un trīs kilometri dze-
loņstiepļu izvietošanas, kā arī 
septiņi kilometri vecā žoga at-
jaunošanas,” ziņu aģentūrai BNS 
otrdien sacīja “Epso-G” fiziskā 
nožogojuma programmas vadī-
tājs Marjus Švaikausks.

Atlikušais robežas posms 
atrodas no būvdarbu viedok-
ļa sarežģītā vietā starp Šven-
čoņiem un Medininkiem, viņš 
piebilda.

Žoga būvniecība paredzēta 
502 kilometru garumā.w

Šī gada otrajā ceturksnī, 
salīdzinot ar 2021. gada otro 
ceturksni, būvniecības produk-
cijas apjoms, pēc kalendāri kori-
ģētiem datiem, salīdzināmajās 
cenās samazinājās par 13,8%, 
rāda Centrālās statistikas pār-
valdes (CSP) jaunākie dati.

Apjoma kritums bija 
inženierbūvniecībā – par 
16,8%, specializētajos būv-
darbos – par 15,5% un ēku 
būvniecībā – par 9,6%.

Apjoma kritumu ietekmēja 
straujš izmaksu kāpums, kas 
mazināja būvpakalpojumu pie-
prasījumu un rezultējās vairāku 
līgumu laušanā, pārskatīšanā 

vai indeksēšanā, pagarinot un 
nobīdot izpildes termiņus, tādē-
jādi samazinot faktisko izpildi 
pārskata periodā. 

Neskatoties uz lielu būvak-
tivitāti valsts teritorijā, atseviš-
ķos apjomīgos būvobjektos dar-
bu apjomi vēl nebija sasnieguši 
resursietilpīgākos būvniecības 
posmus.

Inženierbūvniecības pro-
dukcijas apjoms saruka visās 
nozaru grupās. Starp visām 
nozarēm kāpums bija vienīgi 
tiltu un tuneļu būvniecībā – par 
17,3%. Būvniecības apjoms sa-
mazinājās arī visās specializēto 
būvdarbu jomās.w

Patlaban izskatās, ka Latvijā 
pietiks dabasgāzes visai gaidā-
majai apkures sezonai, intervijā 
Latvijas Radio apliecināja Minis-
tru prezidents Krišjānis Kariņš 
(JV), atsaucoties uz Ekonomikas 
ministrijas un Inčukalna paze-
mes gāzes krātuves pārvaldītājas 
AS “Conexus Baltic Grid” sniegto 
informāciju.

Viņš atzina – pirms trim 
mēnešiem varēja būt drošs, 
ka gāzes pietiks līdz šī gada 
beigām, bet tagad Inčukalna 
krātuve pildās un situācija 
ir uzlabojusies tā, ka gāzes 
pietiks līdz pat apkures sezonas 
noslēgumam. Protams, vēl ir ļoti 

daudz mainīgo, kas atkarīgi no 
kara Ukrainā, bet visas indikā-
cijas patlaban ir optimistiskas, 
piebilda Kariņš.

Premjers atzina, ka vienlaikus 
tiek pastāvīgi turpinātas sarunas 
ar Lietuvu par Klaipēdas sašķid-
rinātās gāzes termināļa pieeja-
mību Latvijas patērētājiem un 
ar Igauniju, kura kopā ar Somiju 
attīsta otro dabasgāzes importa 
termināli.

Viņš piebilda, ka nolūkā sa-
mazināt iespējamas energokrī-
zes iestāšanās riskus ir uzdevis 
visām ministrijām izstrādāt 
energoresursu taupīšanas plānu 
valsts pārvaldē.w

Kamēr daži kolēģi no klubiņa bauda atvaļinājuma priekus, ausainā pūce Rīgas zooloģis-
kajā dārzā nevar vien nobrīnīties.
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