
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.PIEKTDIENA, 2022. gada 14. oktobris PASAULĒ  | 5

ĪSUMĀ

14. oktobrī
1940. Dzimis britu 
dziedātājs Klifs Ričards.

1968. Amerikāņu 
vieglatlēts Džeimss Hainss 
100 metru skrējienā 
pārspēja desmit sekunžu 
barjeru, olimpisko spēļu 
finālā Mehiko finišējot pēc 
9,95 sekundēm.

1979. Pirmajā geju 
gājienā Vašingtonā 
piedalījās 200 000 cilvēku.

2012. Austrietis 
Fēlikss Baumgartners 
veica sekmīgu lēcienu no 
stratosfēras augstākajiem 
slāņiem.
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Ukrainas armija turpina 
pretuzbrukumus Hersonas un 
Luhanskas apgabalos, kur krievu 
okupanti pārgājuši aizsardzības 
pozīcijās, ziņo ASV Kara 
pētniecības institūts. Ukrainas 
armija turpina virzīties uz 
Kreminnu un Svatovi Luhanskas 
apgabalā, atbrīvojot vairākas 
apdzīvotās vietas. Savukārt 
Krievijas spēki mēģina izveidot 
aizsardzības sistēmu. “Krievi 
varētu veikt pretuzbrukumu uz 
rietumiem no Kreminnas, lai 
apturētu Ukrainas karaspēka 
virzību un iegūtu laiku 
pastiprinājuma saņemšanai 
un aizsardzības pozīciju 
nostiprināšanai. Vienlaikus krievi 
šajā rajonā, domājams, ir būtiski 
novājināti,” norāda analītiķi.

Ziemeļkoreja izmēģinājusi 
divas tāla darbības rādiusa 
spārnotās raķetes, un to 
palaišanu pārraudzīja valsts 
līderis Kims Čenuns. Šie ieroči 
ir aprīkoti taktisko kodolieroču 
transportēšanai un jau ir dislocēti 
Ziemeļkorejas armijas vienībās. 
Spārnotās raķetes nolidoja 2000 
kilometrus virs jūras, pirms tās 
trāpīja mērķiem, ziņoja valsts 
oficiālā ziņu aģentūra KCNA. 
Spārnotās raķetes lido daudz 
zemākā augstumā nekā ballistiskās 
raķetes, tāpēc tās ir grūtāk 
pamanīt un pārtvert. ANO tehniski 
nav aizliegusi Ziemeļkorejai 
izmēģināt spārnotās raķetes. 

Polijas cauruļvadu operators 
“Pern” paziņojis, ka nav pazīmju, 
kas liecinātu, ka naftas vadā 
“Družba”, kas savieno Krieviju 
un Eiropu, noplūdi būtu radījusi 
sabotāža. Tiks veikta padziļināta 
analīze, lai noskaidrotu bojājuma 
cēloni un salabotu cauruļvadu. 
“Pern” automatizācijas sistēmas 
konstatēja naftas noplūdi vienā no 
divām “Družbas” rietumu posma 
līnijām aptuveni 70 kilometru 
attālumā no Plockas. Pa bojāto 
atzaru nafta tiek piegādāta 
Vācijai. Lai gan Eiropas Savienība 
cenšas atteikties no Krievijas 
energoresursiem un uzkrāt 
dabasgāzi gaidāmās ziemas 
vajadzībām, tā vēl joprojām iepērk 
Krievijas naftu.

“Jaunās vienotības” un 
“Apvienotā saraksta” pār-
stāvji koalīcijas veidošanas 
sarunās raduši kopsaucējus 
ārpolitikas, ekonomikas at-
tīstības jomās kontekstā ar 
mājokļu pieejamības uzlabo-
šanu un nodokļu nemainīša-
nu krīzes laikā. Vienlaikus 
līdz galam neesot atbal-
stāms “Jaunās vienotības” 
piedāvājums par Vides un 
enerģētikas ministrijas iz-
veidi.

Pēc “Apvienotā saraksta” 
pārstāvja Edgara Tavara teik-
tā, jaunas ministrijas veidoša-
na varētu palielināt birokrātijas 
slogu, kas krīzes laikā nav pie-
ļaujams, – ir jāskatās plašāk, 
kā valsts pārvaldi padarīt efek-
tīvāku. Vienlaikus “Apvienotā 
saraksta” politiķi rosinājuši koa-
līcijas veidošanas un darāmo 
darbu sarunas turpmāk virzīt 
starp trim politiskajiem spē-
kiem – “Jauno vienotību”, “Ap-
vienoto sarakstu” un Nacionālo 

apvienību, lai valdību izveidotu 
līdz jaunās Saeimas pirmajai 
sanākšanai novembra sākumā.

Savukārt “Jaunā vienotība” 
turpina uzstāt uz vismaz četru 
partiju koalīciju, kurā bez jau 
minētajām trim partijām dar-
botos arī “Progresīvie”. Koalīci-
jas veidošanas sarunu vadītājs 
Krišjānis Kariņš to pamatoja, 
salīdzinot koalīcijas partnerus 
ar ķeblīša kājām. “Man mēģinā-
ja stāstīt, ka trīs kājas ir kaut 
kā stabilāk. Tad es tikpat labi 

varētu teikt – piecas ir vēl sta-
bilāk. Un, ja man jautā – kādēļ 
–, tad elementāri: vienu kāju 
nozāģē, un tāpat turpina strā-
dāt,” stāstīja Kariņš. “Mēs ta-
gad turpināsim runāt, kā mēs 
saredzam, ar visiem potenciā-
lajiem partneriem. Jau tagad, 
runājot ar diviem no viņiem, ir 
mērķu sakritības un atšķirības. 
Tāpēc jau mēs esam dažādi spē-
ki. Tātad izaicinājums vispirms 
ir noskaidrot atšķirības un tad 
meklēt kopsaucējus.”w

ANO Ģenerālā asambleja ar 
ievērojamu pārsvaru nosodīja 
Krievijas īstenoto Ukrainas zemju 
aneksiju pēc tam, kad Krievija 
bija uzlikusi veto līdzīgai rezo-
lūcijai ANO Drošības padomē. 
Ģenerālā asambleja pieņēma šo 
rezolūciju, 143 valstīm balsojot 
par un piecām – pret, bet 35 val-
stis atturējās par spīti ASV diplo-
mātiskajiem centieniem panākt 
skaidrāku Maskavas nosodīšanu.

Pieņemtā rezolūcija “nosoda 
tā saukto referendumu organi-
zēšanu no Krievijas Federācijas 
puses starptautiski atzītajās 
Ukrainas robežās” un “neliku-
mīgās aneksijas mēģinājumu”, 
par kuru septembrī paziņoja 
Krievijas prezidents Vladimirs 

Putins. Tā aicina visas ANO 
aģentūras un starptautiskās 
aģentūras neatzīt nekādas 
robežu izmaiņas, par kurām 
paziņojusi Krievija.

ASV vēstniece ANO Linda 
Tomasa-Grīnfelda bija aicināju-
si visas valstis likt saprast, ka 
pasaule “nepacietīs kaimiņa ze-
mes sagrābšanu ar spēku”. ASV 
bija mēģinājušas pārliecināt 
Dienvidāfriku un Indiju, lai tās 
atbalstītu šo rezolūciju, tomēr šīs 
valstis bija starp tām, kas balso-
jumā atturējās tāpat kā Ķīna un 
Pakistāna. Galīgais balsojums ar 
nelielām izmaiņām bija līdzīgs 
balsojumam martā, kad Ģene-
rālā asambleja nosodīja Krievijas 
iebrukumu Ukrainā. w

15 NATO dalībvalstis, kuru 
vidū ir arī Latvija un Lietuva, 
vienojušās par Vācijas ierosinā-
to Eiropas pretgaisa aizsardzības 
sistēmas izveidi. Nodomu dek-
larāciju par Eiropas pretgaisa 
aizsardzības sistēmas “Europe-
an Sky Shield” (“Eiropas debesu 
vairogs”) izveidi Briselē parakstīja 
Beļģija, Bulgārija, Čehija, Latvija, 
Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, 
Norvēģija, Rumānija, Slovākija, 
Slovēnija, Somija, Ungārija un Vā-
cija. Projektam pievienoties plāno 
arī Igaunija. Vācijas aizsardzības 
ministre Kristīne Lambrehte no-
rādīja, ka projekta mērķis ir 
“nosegt spraugu pretgaisa 

aizsardzībā”. Viņa piebilda, ka, 
Krievijai turpinot karu Ukrainā, 
mēs dzīvojam “draudīgos laikos, 
kuros ir daudz izaicinājumu”.

Vācijas ierosinātais projekts 
paredz apvienot dažādas pret-
gaisa aizsardzības sistēmas, 
kas paredzētas ballistisko un 
spārnoto raķešu, kā arī kaujas 
bezpilota lidaparātu iznīcinā-
šanai. Vācijas kanclers Olafs 
Šolcs augusta beigās paziņoja, 
ka Eiropas pretgaisa aizsardzī-
bas sistēma dos labumu visas 
Eiropas drošībai. Tā būs arī lē-
tāka, jo katrai no iesaistītajām 
valstīm nebūs jāiegādājas sava 
pretgaisa aizsardzības sistēma.w

Saeima vakar galīgajā lasī-
jumā pieņēma “Interešu pārstā-
vības atklātības likumu” jeb tā 
dēvēto lobēšanas likumu, kurā 
noteikts, ka interešu pārstāvības 
reģistrs un deklarēšanas sistē-
ma, kuru uzturēs Uzņēmumu 
reģistrs, darbu sāks 2025. gada 
1. septembrī.

Likumā pagaidām nav no-
teikti administratīvie sodi. Jau 
iepriekš atbildīgā Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēr-
šanas komisija atbalstīja pieeju 
pagaidām atteikties no agrāk 
paredzētās administratīvo sodu 
pieejas. Šāds lēmums pieņemts, 

jo gaidāmais regulējums nav 
vienkāršs un nebūtu pareizi 
uzreiz sodīt kādu, kurš nevis 
apzināti, bet nejauši būtu ne-
izpratis gaidāmos nosacījumus, 
iepriekš tika norādīts komisijas 
diskusijās.

Pieņemtā likuma mērķis 
ir nodrošināt interešu pār-
stāvības procesa atklātību, 
veicinot sabiedrības uzticēšanos 
interešu pārstāvjiem, kas pie-
dalās publisku lēmumu ierosi-
nāšanā, izstrādē, pieņemšanā 
vai piemērošanā, un publiskajai 
varai, kā arī nodrošināt visām 
ieinteresētajām privātpersonām 

“Apvienotais saraksts” turpina iebilst

Centīsies nodrošināt procesa atklātību
godīgas un vienlīdzīgas iespējas 
iesaistīties interešu pārstāvībā.

“Katram ir tiesības vērsties 
pie parlamenta ar savu ideju, 
problēmas izklāstu un lūgt, 
lai tiktu pieņemti tādi vai citi 
grozījumi. Šim procesam jābūt 
izsekojamam un atklātam, jo 
pašlaik sabiedrībā redzama liela 
neuzticība tam, kā tiek pieņemti 
dažādi lēmumi. Sabiedrībai ir 

jābūt skaidrībai, kāpēc viens vai 
otrs priekšlikums ir tieši tāds,” 
iepriekš norādījis par likuma 
projekta virzību Saeimā atbil-
dīgās Aizsardzības komisijas 
priekšsēdētājs Juris Rancāns. 
Likumu izstrādāja parlamenta 
deputātes Ineses Voikas vadītā 
darba grupa ar vairāku institū-
ciju un sabiedrības pārstāvju 
iesaisti.w

Vēstures muzejā Špeierē, Vācijā, jaunā ekspozīcijā 
par viduslaiku valdniekiem apkopoti vairāk nekā 
200 eksponāti no 67 muzejiem. To vidū arī Svētās 
Romas impērijas valdnieka Kārļa IV 1356. gadā izdotā 
Zelta bulla.

Zelta Zelta 
bullabulla

ANO Ģenerālā asambleja 
nosoda aneksiju

Vienojas par sistēmu


