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ĪSUMĀ

27. oktobrī
1275. Dibināta 
Amsterdamas pilsēta.

1728. Dzimis britu 
jūrasbraucējs, pētnieks un 
kartogrāfs Džeimss Kuks.

1901. Parīzē notika 
pirmā zināmā laupīšana, 
kurā bēgšanai izmantota 
automašīna.

1980. ASV Aizsardzības 
departamenta interneta 
prototipā “Arpanet” pirmo 
reizi iekļuva datorvīruss.

2017. Katalonijas 
reģionālais parlaments 
nobalsoja par neatkarības 
pasludināšanu no Spānijas.

ŠAJĀ DIENĀ

FOTOFAKTS

SAGATAVOJIS INTS GRASIS.
FOTO – AFP/LETA

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

Vācijas valdība pavērusi 
ceļu marihuānas legalizācijai, 
bet plāns vēl jāpielāgo Eiropas 
noteikumiem. Saskaņā ar 
apstiprināto plānu marihuāna un 
aktīvā viela tetrahidrokanabinols 
(THC) vairs netiks klasificētas 
kā narkotikas. Cilvēkiem būs 
atļauts iegādāties un glabāt 
līdz 30 gramiem marihuānas 
un audzēt marihuānas kaņepes 
personiskai lietošanai ierobežotā 
daudzumā. Marihuānu būs 
atļauts pārdot pieaugušajiem 
licencētos specializētos veikalos 
un, iespējams, arī aptiekās. Taču 
Eiropas noteikumi, kas attiecas 
uz marihuānu, var stāties ceļā 
Vācijas plāna īstenošanai.

Irānā ir nogalināti Islāma 
revolūcijas sargu korpusa 
pulkvedis Mehdi Mollašahi un 
ģenerālis Džavads Keiha, kas 
bijuši atbildīgi par dronu piegādi 
Krievijai. Abi virsnieki tika nošauti 
automašīnā Zāhedānas pilsētā. 
Incidents notika pēc tam, kad 
Islāma revolūcijas sargu korpuss 
un citi Irānas drošības spēku 
grupējumi vairākas nedēļas 
nežēlīgi apspieda protestus 
Zāhedānā. Protestētāji šajā 
pilsētā bija pievienojušies valsts 
mēroga protestiem pret valdību, 
kurus izprovocēja 22 gadus vecas 
sievietes Mahsas Amini nāve 
policijas apcietinājumā Teherānā.

Eiropas Savienībā 
siltumnīcefekta izraisošo gāzu 
emisija 2021. gadā pieaugusi 
par 5%, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. Taču 2021. gadā emisija 
bijusi par aptuveni 6% mazāka 
nekā pirms Covid-19 pandēmijas 
2019. gadā, teikts Eiropas Vides 
aģentūras ziņojumā. Laika posmā 
no 1990. līdz 2020. gadam 27 
ES valstu emisija samazinājās 
par 32%, kas nozīmē, ka mērķis 
samazināt siltumnīcefekta 
izraisošo gāzu emisiju par 20% 
līdz 2020. gadam tika sasniegts. 
Tomēr ikgadējam progresam 
jābūt vismaz divreiz lielākam, lai 
sasniegtu ambiciozākos klimata 
un enerģētikas mērķus, kas 
izvirzīti 2030. gadam.

Ja ar potenciālajiem koa-
līcijas partneriem – “Ap-
vienoto sarakstu” (AS) un 
Nacionālo apvienību (NA) 
– nevarēsim panākt vieno-
šanos par jaunās Vides un 
enerģētikas ministrijas iz-
veidošanu, tad šīs valdības 
nebūs, vakar pēc tikšanās 
ar NA un AS pārstāvjiem 
pauda Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš.

Vienlaikus premjers pauda, 
ka šajā jautājumā ir optimis-
tisks un uzskata, ka vienoša-
nos izdosies panākt. “Apvieno-
tā saraksta” politiķis Edvards 
Smiltēns norādīja, ka AS gai-
dīs izvērstāku skaidrojumu, kā 
jaunajai ministrijai paredzēts 
strādāt. AS pārstāvji sarunās 
lūguši “Jauno vienotību” (JV) 
sniegt lielāku detalizāciju, kā 
ministrija funkcionēs un no 
kuriem pašreizējo ministriju 
departamentiem tā tiks veidota.

Atbildot uz jautājumu par 
NA iebildumiem pret JV piedā-
vāto proporcionalitātes principu 
valdības jomu sadalē, premjers 
pauda, ka šī valdība ir veidoja-
ma vienīgi pēc proporcionalitā-
tes principa. Sadarbības partne-
ri saņemšot tieši to, ko viņi ir 
prasījuši – “spēcīgu premjeru, 
kas uzstāj uz saviem uzskatiem 
un prasa no ministrijām konkrē-
tu atbildību, atbilstoši tam, par 
ko esam vienojušies”, norādīja 
Kariņš. Lai konkrētu rīcību no 
ministrijām pieprasītu, esot jā-
vienojas par principiem.

Kariņš arī uzskata, ka ar ie-
spējamajiem koalīcijas partne-
riem pamazām tiek panākta vie-
nota izpratne par tiesiskumu un 
labu pārvaldību, korupcijas risku 
samazināšanu valsts kapitālsa-
biedrībās. Premjers esot cerīgs, 
ka politiskajiem spēkiem izdosies 
vienoties par konkrētu tekstu, 
kas šo izpratni apliecinātu.

Pēc Kariņa teiktā, AS un NA 
saprot, ka ir jāpilda Satversmes 
tiesas lēmumi, un viņa ieskatā 
arī izskatās, ka partijas varēs 
vienoties par sadarbības memo-
randa tekstu attiecībā uz šo jau-
tājumu. “Tas nav apspriežams 
jautājums, tas ir fundamentāls 
jautājums valsts demokrātiska-
jā pārvaldē,” uzsvēra premjers, 
sakot, ka, ja par to potenciālie 
partneri nevar vienoties, tad 
neesot nekādas izredzes šādu 
valdību izveidot. Otrs jautājums 
ir saistīts ar labu pārvaldību, 
tāpēc JV piedāvās memoranda 
punktu jaunā redakcijā, lai pēc 
iespējas attālinātu politiķu ie-
saistīšanos kapitālsabiedrībās.

Sākoties intensīvākai valdī-
bas koalīcijas veidošanas saru-
nu fāzei, kad jau jāpanāk vieno-
šanās par konkrētiem darbiem 
un amatiem valdībā un Saeimā, 
pamazām iezīmējas iespējamais 
amatu sadalījums, tomēr no-

pietnākās diskusijas vēl tikai 
priekšā. JV ieguvusi teju tikpat 
daudz mandātu kā abi pārējie 
partneri kopā. JV kā vēlēšanu 
uzvarētājai paredzēts uzticēt 
valdības vadīšanu, kas, ņemot 
vērā līdzšinējo praksi, nozīmētu, 
ka partija nevar pretendēt arī uz 
Saeimas priekšsēdētāja amatu, 
un tas pienāktos otro lielāko 
balsu skaitu saņēmušajai koa-
līcijas partijai – šoreiz AS.

Ja pieņem, ka, ieskaitot 
premjera un Saeimas priekšsē-
dētāja krēslu un jaunveidojamo 
klimata ministra amatu, koalīci-
jai jāsadala 16 augstākie amati, 
JV varētu pretendēt uz septi-
ņiem, AS – uz pieciem, bet NA 
– uz četriem posteņiem. Papil-
dus gan vēl parasti tiek vērtēts 
amatu sadalījums Saeimas ko-
misijās un dažās citās pozīcijās. 
Pagaidām oficiāli nav spriests 
par personālijām, kas dažādus 
amatus varētu ieņemt.w

Ekonomistu apvienība pie-
dāvā reformēt valdības modeli 
gan tās veidošanas, gan turp-
mākā darba procesā, vakar 
Ekonomistu apvienības sa-
darbībā ar Valsts prezidenta 
kanceleju rīkotajā konferencē 
“Latvijas valsts stratēģija un 
sociāli politiskais konsensus” 
sacīja Ekonomistu apvienības 
prezidents Ojārs Kehris. Viņš 
uzsvēra, ka ir nepieciešami 
valsts pārvaldības uzlaboju-
mi – likumdevējā, izpildvarā, 
jo valdības pašreizējais modelis 
neatspoguļo valdības prioritā-
tes, pastāv vāju ministru risks, 
kā arī neatspoguļo ministriju 
horizontālās saites.

Modernāks modelis Eko-
nomistu apvienības ieskatā 
būtu, ja valdību veidojošās 
partijas nosauktu trīs līdz 
piecas prioritātes īsteno-
šanai līdz nākamajām vē-
lēšanām. Ņemot vērā partiju 
nosaukto, Ministru prezidents 
piedāvātu partijām aptuveni 10 
kopējās prioritātes un modeli to 
īstenošanai. No partiju piedāvā-
tiem kandidātiem Ministru pre-
zidents izvēlētos ministrus, par 
kuru kompetenci būtu atbildīgs, 
un piedāvātu tos apstiprināša-
nai Valsts prezidentam. Šobrīd 
ministri vairāk ir atbildīgi savas 
partijas priekšā, nevis Ministru 
prezidentam, norādīja Kehris. 

Tāpat Ekonomistu apvienība 
piedāvā ieviest īpašo uzdevumu 
ministru, valsts ministru pos-
teņus, kuri atbildētu par kon-

krētām jomām. Vienlaikus tas 
nenozīmētu ministriju skaita 
palielināšanu, jo viena minis-
trija varētu apkalpot vairākus 
ministrus. Tādējādi tiktu panāk-
ta efektīvāka un kompetentāka 
lēmumu pieņemšana, valdība 
kļūtu politiski atbildīgāka, pro-
fesionālāka un kompetentāka, 
bet partijas varētu profilēties 
savu solījumu izpildē, teica Ke-
hris. 

Savukārt Valsts prezidents 
Egils Levits diskusijā sacīja, 
ka valstī ir vairākas jomas un 
problēmas, kurām vispār nav 
valsts politikas, kā arī nav at-
bildīgas valsts amatpersonas, 
piemēram, enerģētikas, kli-
mata jautājumu, demogrāfijas, 
komunikācijas, cilvēku kvalifi-
kācijas, digitālās politikas, krī-
zes pārvaldības jomas. Levita 
ieskatā tām visām būtu jābūt 
atsevišķām politikas jomām un 
atbildīgajiem. 

Valsts prezidents arī pauda 
uzskatu, ka šīs jomas varētu 
vadīt gan pirmā, gan otrā 
līmeņa atbildīgās politiskās 
amatpersonas, kā tas bija 
deviņdesmitajos gados. Šādas 
politiskās amatpersonas varētu 
ieviest jau koalīcijas veidošanas 
laikā. Valsts prezidents norā-
dīja, ka tādējādi daudzām līdz 
šim nenosegtām jomām varē-
tu iecelt politiskos vadītājus un 
veidot valsts politiku, bet val-
dība tādējādi kļūtu efektīvāka 
un spējīgāka pārvaldīt daudz 
vairāk jomu un nozaru.w

Ukrainas valdība ir lūgusi uz 
ārvalstīm aizbēgušos ukraiņus 
šoziem neatgriezties valstī, lai 
nepārslogotu daļēji nopostīto 
kritisko infrastruktūru. Pēdē-
jās dienās Krievijas raķešu 
uzbrukumi Ukrainas pilsē-
tām ir samazinājušies, ko 
rietumvalstu militārie ek-
sperti skaidro ar Krievijas 
raķešu krājumu izsīkšanu. 
Tomēr Krievijas raķešu triecienu 
draudi nav samazinājušies. Šī ie-
mesla dēļ Ukrainas vicepremjere 
Irina Vereščuka ir aicinājusi uz 
ārvalstīm aizbēgušos Ukrainas 
pilsoņus vismaz līdz pavasarim 
neatgriezties dzimtenē, lai ne-

pārslogotu valsts elektrotīklus. 
“Es lūgšu neatgriezties, jo mums 
ir jāpārdzīvo šī ziema. Diemžēl 
elektrotīkli neizturēs. Es arī ļoti 
vēlos, lai mēs pavasarī kopā at-
jaunotu Harkivas un Hersonas 
apgabalus un citas apdzīvotās 
vietas, lai ukraiņu bērni varē-
tu dzīvot un mācīties Ukrainā. 
Bet tagad pacietīsimies, jo mēs 
saprotam, ka situācija tikai pa-
sliktināsies un šajā ziemā mums 
vajadzēs izdzīvot,” sacīja Vereš-
čuka. Kopš Krievijas iebrukuma 
24. februārī uz citām Eiropas 
valstīm ir devušies 7,7 miljoni 
Ukrainas iedzīvotāju, liecina 
ANO Bēgļu aģentūras dati.w

Jāvienojas par jaunās ministrijas izveidošanu

Indijā sikhu svētkos vietējais karavīrs piedalās kopā 
ar savu uzticamo līdzgaitnieku ērgli.

Biedrs

Lūdz neatgrieztiesMudina reformēt 
valdības modeli


