
8  |  PASAULĒ OTRDIENA, 2022. gada 27. septembris

ĪSUMĀ

27. septembrī
1590. Tikai 13 dienas pēc 
ievēlēšanas nomira Romas 
katoļu pāvests Urbāns VII, 
kļūstot par visīsāko laiku 
kalpojušo pāvestu.

1825. Lielbritānijā atklāts 
Stoktonas un Dārlingtonas 
dzelzceļš, pa kuru kursēja 
pasaulē pirmais lokomotīves 
vilktais pasažieru vilciens.

1939. Polija padevās 
nacistiskās Vācijas armijai.

1972. Dzimusi amerikāņu 
aktrise Gvineta Paltrova.

2020. Kalnu Karabahā 
sākās intensīvas kaujas starp 
armēņu un Azerbaidžānas 
spēkiem.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Šā gada astoņos 
mēnešos uz valsts autoceļiem 
44 smagos ceļu satiksmes 
negadījumos bojā gājuši 48 
cilvēki, liecina VSIA “Latvijas 
Valsts ceļi” un Valsts policijas 
apkopotā informācija. No 48 
bojāgājušajiem 20 zaudēja 
dzīvību sadursmēs. Sadursmju 
iemesls visbiežāk ir nepārdomāti 
un riskanti apdzīšanas manevri. 
Šogad veiktās aptaujas rezultāti 
liecina, ka gandrīz ceturtdaļa 
jeb 24% autovadītāju atzīst, ka 
ir veikuši riskantus apdzīšanas 
manevrus. Dati arī liecina, ka 
riskantos manevrus biežāk veic 
tieši gados jauni autovadītāji 
vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Latvijā septembra sākumā 
kopējie nodokļu parādi bija 1,093 
miljardu eiro apmērā – par 4,7% 
vairāk nekā gada sākumā, liecina 
Valsts ieņēmumu dienesta dati. 
Aktuālie parādi, kuriem tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda, 
veidoja 56,5% no kopējās parādu 
summas jeb 617,585 miljonus 
eiro. Tāpat VID dati liecina, ka 
par nepiedzenamiem šogad 1. 
septembrī bija atzīti parādi 2,062 
miljonu eiro apmērā – šie parādi 
izveidojušies likvidējamiem 
uzņēmumiem līdz likvidācijas 
procedūras pabeigšanai. Savukārt 
atbilstoši normatīviem par 
piedzenamiem šogad septembra 
sākumā bija atzīti parādi 615,523 
miljonu eiro apmērā, tostarp par 
reāli piedzenamiem atzīti parādi 
257,575 miljonu eiro apmērā.

Krievija. Vienā no Iževskas 
skolām apšaudē nogalināti 
13 cilvēki, vismaz septiņi no 
tiem skolēni. Apšaudi sarīkojis 
pieaudzis vīrietis, kas bijis tērpies 
melnā. 21 cilvēks, tostarp 14 
skolēni, guvuši ievainojumus. 
Uzbrucējs izdarījis pašnāvību. 
Sīkākas ziņas par uzbrucēju 
pagaidām nav pieejamas, taču 
ziņots, ka viņš pie apģērba nēsājis 
nacistisku simboliku. Izmeklēšanas 
komiteja arī ziņo, ka uzbrucējs 
bijis bruņots ar divām “Makarov” 
pistolēm.

Brīdina Krieviju par katastrofālām sekām
Vašingtona brīdinājusi 

Krieviju par katastrofālām 
sekām, ja pret Ukrainu tiks 
pielietoti kodolieroči, atzinu-
šas augsta ranga ASV amat-
personas.

Krievijas prezidents Vladi-
mirs Putins pagājušajā nedēļā, 
paziņojot par rezervistu mobili-
zāciju, izteica vāji slēptus drau-
dus izmantot kodolieročus. ASV 
valsts sekretārs Entonijs Blinkens 
apstiprināja, ka ASV Krieviju brī-
dinājusi atturēties no kodolieroču 
izmantošanas. “Publiski, kā arī 
privāti esam krieviem nepārpro-
tami likuši saprast, ka ir jāizbeidz 
bezatbildīgi pļāpāt par kodoliero-
čiem,” norādīja Blinkens. “Ir ļoti 
svarīgi, lai Maskava mūs sadzird, 

ka sekas būs šausmīgas. Un mēs 
to esam pateikuši ļoti nepārpro-
tami,” piebilda valsts sekretārs. 
Arī ASV prezidenta Džo Baidena 
nacionālās drošības padomnieks 
Džeiks Salivans atzina, ka Savie-
notās Valstis brīdinājušas Krievi-
ju par kodolieroču izmantošanas 
ļoti nopietnām “katastrofālām 
sekām”.

Krievijas militārā doktrī-
na pieļauj taktisko kodolieroču 
izmantošanu kaujas laukā, lai 
piespiestu ienaidnieku atkāpties. 
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs 
Lavrovs, Ņujorkā, kur viņš iera-
dies uz Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijas Ģenerālo asambleju, uz 
lūgumu komentēt Putina iztei-
kumus, norādīja, ka Maskavas 

doktrīna “ir atvērts dokuments”.
Laikraksts “Financial Times” 

raksta, ka kodoltrieciens Ukrai-
nai, visticamāk, neizraisīs atbildes 
kodoltriecienu – drīzāk Rietum-
valstis izmantos konvencionālos 
ieročus, lai sodītu Krieviju. Arī 
atsevišķas NATO valstis nosūtīju-
šas vēstījumu Maskavai, uzsverot 
savas atbildes vērienu, uzskatot, 
atriebības draudi arī turpmāk 
tiks izmantoti kā visefektīvākais 
atturēšanas līdzeklis. 

Kodolieroču izvietošanas ope-
rācijas ir sarežģītas un laikietil-
pīgas, un Rietumu izlūkošanas 
satelīti tās var viegli pamanīt. 
Tas ļaus Rietumiem pielāgot savu 
gatavību šādai rīcībai. Ja Putins 
nolems ķerties pie kodolieročiem, 

uzskata amatpersonas un analī-
tiķi, tas, visticamāk, būs taktiskā 
ieroča scenārijs, ierīce ar mazāk 
spēcīgu lādiņu, ko var izman-
tot kaujas laukā, lai piespiestu 
Rietumus atsaukt savu atbalstu 
Ukrainai.

“Krievijas kodolieroči atro-
das pazemes patvertnēs, kas 
aizsargātas pret kodoltriecienu. 
Brīdināšanas process un kaujas 
galviņu novietošana piegādes 
transportlīdzekļos radīs vērie-
nīgu aktivitāti, ko ASV izlūkdie-
nesti varēs novērot. Un tas dos 
Vašingtonai iespēju izskaidrot 
Kremlim, cik tā ir slikta ideja,” 
sacījis Djūka universitātes Sen-
fordas valdības skolas vecākais 
pasniedzējs Saimons Mailss.w

Kopš mobilizācijas izsludi-
nāšanas Krievijā no valsts aiz-
braukuši jau vairāk nekā 260 
000 vīriešu, vēsta laikraksts 
“Novaja gazeta”, atsaucoties uz 
informācijas avotiem Krievijas 
prezidenta administrācijā. Aiz-
sardzības ministrijas un spēka 
struktūru pārstāvji mēģinot 
pārliecināt Kremļa saimnieku 
Vladimiru Putinu, ka nepiecie-
šams nekavējoties aizliegt 
vīriešiem mobilizācijas vecu-
mā izbraukt no valsts. Jau drī-
zumā esot gaidāms pilnīgs vai 
daļējs izceļošanas aizliegums.

Vairākos reģionos nodedzi-
nāti kara komisariāti, bet Ir-
kutskas apgabalā vakar kāds 
25 gadus vecs vīrietis sašāva 
iesaukšanas komisijas vadītāju. 
Dažādos preses izdevumos ar-

vien biežāk izskan apgalvojumi, 
ka solīto vismaz divu nedēļu 
ilgo apmācību daudzi Krievijā 
mobilizētie tā arī nepiedzīvos, 
jo jau pēc vienas dienas mācī-
bām tiek nosūtīti uz Ukrainu, lai 
piedalītos aktīvā karadarbībā.

Kā brīdina britu izlūkdie-
nesti, kuri pēdējo mēnešu laikā 
visnotaļ precīzi ir analizējuši 
Ukrainas karā notiekošo, viens 
no iemesliem, kāpēc frontes pir-
majās līnijās nonāks nesaga-
tavoti mobilizētie karavīri, ir 
steiga un instruktoru trūkums. 
Tiek norādīts, ka pavēstes lielā 
skaitā tika izdotas ātri, taču ta-
gad arvien izteiktāk ir jūtams 
personāla trūkums un admi-
nistratīvie izaicinājumi. Viens 
no šādiem izaicinājumiem ir arī 
pienācīga ekipējuma trūkums.w

Eiropas Savienības prezidējo-
šā valsts Čehija gatavos “Ziemas-
svētku paketi” ar ierosinājumiem 
bloka reformēšanai, kuras mēr-
ķis ir pārliecināt šaubīgos par 
nepieciešamajām pārmaiņām 
ES. Ideja izskanējusi pēc tam, 
kad prezidējošā valsts vasarā 
nosūtīja dalībvalstīm aptaujas 
anketu par ES reformām. Kā at-
zinis Čehijas ES lietu ministrs 
Mikulāšs Beks, aptaujas rezultā-
ti rāda, ka nacionālās valdības 
pašlaik nav īpaši labvēlīgi 
noskaņotas pret pārmaiņām. 
“Piemēram, Skandināvijas val-
stis nav gatavas pārskatīt ES 
līgumus,” norādījis Beks.

Iepriekšējās reformas ES 
veiktas 2009. gadā ar Lisabonas 
līgumu. Prasības pēc reformām 
pieaugušas kopš februāra, kad 

Krievija sāka visaptverošu ie-
brukumu Ukrainā un vairākas 
valdības kritizēja ES gauso lē-
mumu pieņemšanu par sankci-
jām pret Maskavu, ko bremzēja 
nepieciešamība panākt vien-
prātību. Arī Eiropas nākotnes 
konferences izstrādātajos ie-
rosinājumos ir politikas mērķi, 
kuru īstenošanai nepieciešami 
ES līgumu grozījumi. Savukārt 
Covid-19 pandēmijas dēļ izska-
nēja aicinājumi vienkāršot da-
lībvalstu sadarbību veselības 
jomā ārkārtējās situācijas laikā.

Jūnijā Eiropas Parlamenta 
deputāti pieņēma rezolūciju ar 
aicinājumu dalībvalstīm izvei-
dot konstitucionālo konventu. 
Tā izveide negarantē automātis-
ku reformu pieņemšanu, tomēr 
tas ir nākamais solis procesā.w

Bēg no mobilizācijas Čehija gatavo ES reformu paketi

Šveicieši referendumā ar ne-
lielu balsu pārsvaru atbalstījuši 
valdības pensiju reformas plānu, 
kas paredz paaugstināt pensionē-
šanās vecumu, liecina balsotāju 
aptaujas. Šveices pensiju sis-
tēma pēdējo reizi tikusi re-
formēta pirms ceturtdaļgad-
simta. Valdība ilgstoši uzstājusi, 
ka “jāstabilizē” vecuma pensiju 
sistēma, jo pieaug sagaidāmais 
mūža ilgums un pensionēšanās 
vecumu sasniedz pēckara dzims-
tības buma paaudze. 2004. un 
2017. gadā referendumos tika 
noraidīta tolaik piedāvātā pen-
siju reforma. Tagad referenduma 
dalībnieku vairākums atbalstījis 
pensionēšanās vecuma paaugsti-
nāšanu sievietēm par vienu gadu. 

Ja arī reālie referenduma re-
zultāti apstiprinās atbalstu gro-
zījumiem, sievietēm Šveicē, lai 
saņemtu pilnu pensiju, tāpat kā 
tagad vīriešiem, būs jāstrādā līdz 
65 gadu vecumam.w

Tasmanijā, Austrālijā, krastā izmetušies vairāki simti pilotvaļu. Dabas aizsardzības 
aktīvistiem izdevies izglābt tikai dažus desmitus.

Metušies krastā

Atbalsta 
paaugstināšanu


