
8  |  PASAULĒ OTRDIENA, 2022. gada 30. augusts

ĪSUMĀ

30. augustā
1721. Ar Nīstades 
miera līgumu beidzās 
Ziemeļu karš. Zviedrija 
atdeva Krievijai Vidzemi, 
Igauniju, Ingriju un daļu 
no Karēlijas ar visām 
pilsētām un cietokšņiem. 

1835. Tika dibināta 
Melburnas pilsēta 
Austrālijā.

1918. Fanija Kaplane 
sašāva un smagi 
ievainoja boļševiku līderi 
Vladimiru Ļeņinu.

1940. 83 gadu 
vecumā mira angļu 
fiziķis sers Džozefs 
Džons Tomsons, kurš 
1897. gadā atklāja 
elektronu.

2020. Jaunajā 
koronavīrusa pandēmijā 
oficiāli reģistrēto 
saslimšanas gadījumu 
skaits pasaulē 
pārsniedza 25 miljonus.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvijas aizsardzības no-
zare nevarot izslēgt to, ka nā-
kotnē Latvijai būs jāsastopas 
ar Krievijas spiedienu, tomēr 
aizsardzības nozare neuzskata, 
ka sekos Krievijas iebrukums 
Latvijā, aģentūrai LETA norā-
dīja aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (AP).

Vērtējot Ukrainas preziden-
ta biroja padomnieka Oleksija 
Arestoviča intervijā pausto, ka 
Latvijas iedzīvotājiem ir jāsāk 
dzīvot ar domu, ka karš noteikti 
būs un, tikai dzīvojot ar šādu 
domu, iespējams sagatavot spē-
jīgus bruņotos spēkus, Pabriks 
norādīja, ka šāda intervija ir ļoti 
vajadzīga, jo ir svarīgi saprast, 
ko un kā ukraiņi domā.

Latvijai jāieklausās un jā-

analizē Ukrainas pieredze, bet 
tas nenozīmē, ka “mums viss 
jāpārņem viens pret vienu”. 
Arestovičs skatās no Ukrainas 
prizmas, bet aizsardzības no-
zare jau iepriekš paudusi, ka, 
ja Latvija nebūtu ES un NATO, 
tad Latvija atrastos Ukrainas 
pozīcijās un pie mums jau būtu 
karš, norādīja Pabriks.

Arestovičs labi pārzinot si-
tuāciju Ukrainā, bet viņš pilnī-
bā nepārzinot situāciju, kādā 
atrodas Latvija. “Aizsardzības 
nozarē vienmēr esam teikuši, 
ka mums situācija jāanalizē no 
paša drūmākā skatupunkta, ne-
izslēdzot, ka mums būs jāsa-
stopas ar Krievijas spiedienu 
nākamos piecus vai desmit 
gadus,” uzsvēra Pabriks.

Aizsardzības nozare neuzskata, 
ka sekos Krievijas iebrukums Latvijā

Aizsardzības nozare neuz-
skata, ka būs karš, taču tā zinot, 
kas Latvijai jādara, lai atturētu 
Krieviju no uzbrukuma vai kara. 
Tie ir jautājumi gan par valsts 
aizsardzības dienesta vai jau-
na bruņojuma ieviešanu, gan 
par Latvijas stiprināšanu NATO 
iekšienē un ES.

“Protams, Nacionālo bruņoto 
spēku un Aizsardzības minis-
trijas pamatnostāja ir tāda, ka 

nevaram izslēgt, ka šī agresīvā 
valsts gribētu mums uzbrukt. 
Patlaban mēs gatavojamies vi-
sāda veida pārsteigumiem, lai 
tos atturētu. Nav jākrīt pani-
kā par šo Arestoviča interviju. 
Viņš mūs brīdina par to, kāda 
ir Krievija, un mēs saprotam, 
kāda ir Krievija, tā būs agresīva 
nākamajos gados. Esam gatavi, 
un nav par to jābaidās,” uzsvēra 
Pabriks.w

Latvijas valdība lēmumu 
par sašķidrinātās dabasgāzes 
(LNG) termināļa izveidi varētu 
pieņemt otrdien, 30. augustā, 
aģentūru LETA informēja Valsts 
kancelejā.

Vakar no rīta bija sasauk-
ta valdības ārkārtas sēde, 
kurā vienīgais darba kārtībā 
iekļautais jautājums bija LNG 
termināļa izveide, tomēr pēc 
drošības dienestu uzklau-
sīšanas valdības sēdē tika 
pieņemts lēmums Ekonomi-
kas ministrijai (EM) uzdot 
nepieciešamo precizējumu 

sagatavošanu dokumentos, 
lai Ministru kabinets jautā-
jumu varētu izskatīt otrdien.

Valdība jūnija sākumā uz-
deva Ekonomikas ministrijai 
padziļināti vērtēt LNG termi-
nāļu projektus, ko pieteiku-
si AS “Skulte LNG Terminal” 
Saulkrastos un SIA “Kundziņsa-
las dienvidu projekts” Rīgā. Līdz 
31. augustam Ministru kabinetā 
ir jāiesniedz ziņojums, kurā ar 
neatkarīgu konsultantu palīdzī-
bu ir izvērtēta projektu atbilstī-
ba Latvijas ekonomiskajām un 
nacionālajām interesēm.w

Šodien varētu tapt 
lēmums par termināli

ASV Nacionālās aeronau-
tikas un kosmosa pārvaldes 
(NASA) jaunās Mēness misijas 
raķetes startu vakar aizkavējusi 
degvielas noplūde, kas notikusi 
tajā pašā vietā, kur iepriekšējā 
starta mēģinājumā aprīlī.

98 metrus garā raķete SLS ir 
jaudīgākā, kādu jebkad uzbūvē-
jusi NASA, pārspējot pat “Saturn 
V”, kas nogādāja astronautus uz 
Mēness pirms pusgadsimta.

Šis izmēģinājuma lidojums, 
ja tas izdosies, nogādās kosmosa 
kuģi Mēness orbītā pirmo reizi 
50 gadu laikā. Astronauti kos-
mosa kuģī “Orion” neatradīsies. 
Plānots, ka misija ilgs vismaz 
sešas nedēļas.

Ūdeņraža degvielas noplūde 
izjauca NASA raķetes izmēģi-
nājumu arī aprīlī. Jūnijā notika 
vēl viens izmēģinājums, kas bija 
veiksmīgāks, bet arī neiztika bez 
degvielas noplūdes.

Svētdien tika konstatētas 
arī komunikācijas problēmas 
ar kapsulu “Orion”.

NASA Mēness izpētes prog-
rammā “Artemis” pirmais raķe-
tes lidojums aizkavējies jau par 
veselu gadu.

Ja izmēģinājums beidzot 
izdosies, otrajā lidojumā 
piedalīsies astronauti. Sek-
mīga scenārija gadījumā 2024. 
gadā varētu notikt lidojums ap 
Mēnesi, bet 2025. gadā – divu 
astronautu misija.

Pa Mēnesi ir staigājuši tikai 
12 cilvēki, kas visi bija ameri-
kāņi. Zemes pavadoni neviens 
cilvēks nav apciemojis kopš 
1972. gada, kad NASA apturēja 
“Apollo” misijas.

NASA cer izveidot Mēness 
bāzi, kas ļautu astronautiem 
rotācijas kārtībā uzturēties tur 
vairākas nedēļas. Pēc tam NASA 
plāno misiju uz Marsa.w

Mēness misijas raķetes 
starts aizkavēts

Ukrainas Bruņotie spēki 
Hersonas apgabalā pārrāvuši 
Krievijas spēku pirmo aizsar-
dzības līniju, vakar paziņojis 
Hersonas apgabala padomes 
deputāts Serhijs Hlaņs.

“DTR” 109. pulks atkā-
pies no savām pozīcijām 
Hersonas apgabalā, bet vi-
ņus atbalstījušie Krievijas 
desantnieki aizbēguši no 
kaujas lauka.

Arī operatīvās pavēlniecības 
“Dienvidi” preses dienesta vadī-
tāja Natālija Humeņuka teleka-
nālam “Hromadske” pavēstīja, 
ka Ukrainas bruņotie spēki ir 
sākuši uzbrukuma operācijas 
daudzos virzienos Ukrainas 
dienvidos.

Operatīvā grupa “Kahovka” 
paziņoja, ka iznīcināti gandrīz 
visi lielie tilti pār Dņepru Krievi-
jas armijas okupētajā Hersonas 
apgabalā, un Krievijas armijai 
nogriezta ieroču un karavīru 
piegāde no Krimas teritorijas.w

Pārrauta Krievijas 
aizsardzības līnija

Šajā fotogrāfijā ar ilgu ekspozīciju fotogrāfam Ibrahimam Halubam izdevies fiksēt 
Piena ceļa galaktiku naksnīgajās debesīs virs Libānas pilsētas Bkaras.

ZVAIGŽŅOTI

Zviedrijā pirmdien 
izvērsta plaša glābšanas 
operācija, aizdegoties 
automašīnu prāmim ar 
300 cilvēkiem uz klāja, 
paziņoja Zviedrijas Jūras 
administrācija. “Uz 
automašīnu klāja izcēlies 
ugunsgrēks,” sacīja Zviedrijas 
Jūras administrācijas 
pārstāvis Jūnass Franzens, 
piebilstot, ka uz notikuma 
vietu nosūtīti trīs helikopteri 
un septiņi kuģi un sākta kuģa 
evakuācija.

Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis nolēmis 
piešķirt pirmās pakāpes 
ordeni “Par nopelniem” 
Latvijas ārlietu ministram 
Edgaram Rinkēvičam (JV), 
izriet no Zelenska parakstītā 
dekrēta. Ukrainas prezidents 
nolēmis apbalvot personas, 
kas sniegušas nozīmīgus 
nopelnus starpvalstu 
sadarbības stiprināšanā, 
Ukrainas valsts suverenitātes 
un Ukrainas teritoriālās 
integritātes atbalstīšanā. Šo 
ordeni saņems arī Eiropas 
Savienības (ES) ārlietu 
dienesta vadītājs Žuzeps 
Borels.

Kolumbija un 
Venecuēla atjaunojušas 
diplomātiskās attiecības 
trīs gadus pēc tam, kad 
Karakasa tās pārtrauca, jo 
Bogota atbalstīja Venecuēlas 
opozīcijas līderi Huanu 
Gvaido. Kolumbijas vēstnieks 
Armando Benedeti svētdien 
ieradās Karakasā, bet 
Venecuēlas vēstnieks Fēlikss 
Plasensija ieradās Bogotā. 


