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13. oktobrī
1307. Karaļa Filipa 
IV aģenti visā Francijā 
vienlaikus arestēja simtiem 
templiešu bruņinieku, lai 
vēlāk panāktu atzīšanos 
“ķecerībā”.

1923. Turcijas Lielā 
nacionālā padome 
pasludināja Ankaru par 
valsts galvaspilsētu.

1941. Dzimis amerikāņu 
dziedātājs un dziesmu autors 
Pols Saimons. 

1972. Padomju 
lidmašīnai “Il-62” nogāžoties 
netālu no Maskavas, gāja 
bojā visi 176 cilvēki, kas 
tajā atradās. Tolaik tas bija 
traģiskākais negadījums 
civilās aviācijas vēsturē.

1988. Turīnas līķauts, 
kuru daudzi kristieši 
uzskatīja par Jēzus Kristus 
līķautu, pēc zinātniskām 
pārbaudēm izrādījās lietots 
viduslaikos.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Polijas cauruļvadu operatora 
“Pern” automatizācijas sistēmas 
konstatējušas naftas noplūdi 
cauruļvada “Družba” vienā no 
divām rietumu posma līnijām 
aptuveni 70 kilometru attālumā 
no Plockas. Tas ir atzars, pa kuru 
nafta tiek piegādāta Vācijai. 
Šobrīd incidenta cēloņi nav 
zināmi, bojātais cauruļvada 
posms ir slēgts, bet otrā līnija 
strādā bez izmaiņām. Tikmēr 
pārējie “Pern” infrastruktūras 
elementi, tai skaitā posms, pa 
kuru ar tankkuģiem piegādātā 
nafta tiek transportēta uz Vāciju, 
darbojas normāli.

Lielbritānijas karaļa 
Čārlza III oficiālā kronēšanas 
ceremonija notiks nākamgad 
6. maijā Vestminsteras 
abatijā Londonā, pavēstīja 
Bakingemas pils. Čārlzu “svaidīs 
ar eļļu, svētīs un konsekrēs” 
Kenterberijas arhibīskaps, kurš 
arī vadīs dievkalpojumu. Monarha 
dzīvesbiedre karaliene konsorte 
Kamilla arī tiks kronēta. Pēc 
karalienes Elizabetes II nāves 8. 
septembrī troni mantoja viņas 
vecākais dēls Čārlzs, automātiski 
kļūstot par Lielbritānijas jauno 
karali.

ASV prezidents Džo Baidens 
paudis pārliecību, ka viņš 
2024. gada vēlēšanās varētu 
vēlreiz sakaut savu priekšgājēju 
Donaldu Trampu. Baidenam tika 
uzdots jautājums, vai viņš paziņos 
par kandidēšanu uz otro termiņu 
pēc novembra starpposma 
vēlēšanām un vai Tramps būs 
faktors viņa lēmumā. «Es ticu, 
ka es atkal varu sakaut Donaldu 
Trampu,” sacīja Baidens, tomēr 
skaidri neapliecinot, ka viņš 
2024. gadā varētu kandidēt uz 
vēl vienu amata termiņu.

Tūkstošiem ebreju šonedēļ pulcējas pie Raudu mūra Jeruzalemē, lai svinētu Taber-
nākula svētkus jeb Sukotu un pieminētu 40 gadus ilgos klejojumus tuksnesī.

Pie mūra

Civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldīšanas 
sistēma lielā mērā ir novār-
tā atstāta joma, un kopumā 
civilās aizsardzības sistēmā 
nav radīti priekšnoteikumi 
efektīvai katastrofu pārvaldī-
šanai un krīžu vadībai, seci-
nāts Valsts kontroles veiktajā 
revīzijā par 2016. gadā piln-
veidotās civilās aizsardzības 
un katastrofu pārvaldīšanas 
sistēmas darbību.

Valsts kontrole norāda, ka 
visā sistēmā ir nepieciešami un 
iespējami uzlabojumi, lai labāk 
sagatavotos krīzēm, pēc iespējas 
tās novērstu un efektīvi pārva-
rētu, kopumā mazinot katastrofu 
negatīvo ietekmi gan uz cilvēku 
veselību un dzīvību, gan ekono-

miku. Tā kā revīzija par valsts 
civilās aizsardzības sistēmas plā-
nošanu un gatavību veikta laikā, 
kad pasaules dienaskārtību lielā 
mērā noteica Covid-19 pandēmija, 
bet revīzijas noslēguma posmā 
Krievija sāka karu Ukrainā, pa-
stiprināta uzmanība pievērsta 
Covid-19 pandēmijas pārvaldībai, 
kā arī vērtēts institūciju paveik-
tais civilās aizsardzības sistēmā 
attiecībā uz plānos paredzēta-
jiem preventīvajiem un gatavības 
pasākumiem kara un militāra 
apdraudējuma gadījumā.

Viena no pirmajām lietām, 
kas, revidentu ieskatā, jāizdara, 
– jāpilnveido katastrofu pārval-
dības institucionālais modelis, 
lai būtu skaidrs atbildības sa-
dalījums, institūciju rīcībā būtu 

Sistēma atstāta novārtā, secina revidenti
nepieciešamie resursi un kapa-
citāte un būtu paredzēti risinā-
jumi visaptverošu, visu valsti 
un daudzas nozares skarošu ka-
tastrofu pārvaldīšanai. Esošajā 
katastrofu pārvaldīšanas modelī 
nav padomāts par tā īstenošanas 
iespējām ne juridiski, ne praktis-
ki. Lielā mērā ir radīta sistēma, 
kurā daudzi piedalās, bet neviens 
nav atbildīgs.

Latvijā kopš 2016. gada ci-
vilās aizsardzības sistēma ir 
dekoncentrēta un decentralizē-
ta – par katra veida katastrofas 
pārvaldīšanas koordinēšanu ir 
noteiktas atbildīgās ministrijas 
vai pašvaldības. Lai šāda dekon-
centrēta un decentralizēta sistē-
ma būtu efektīva, nepieciešama 
vienota metodoloģija, skaidrs 

kompetenču sadalījums un visu 
iesaistīto pušu savstarpēji koor-
dinēta rīcība, secināts revīzijā.

Covid-19 pandēmijas pārval-
dība spilgti izgaismoja Latvijas 
katastrofu pārvaldīšanas sistē-
mas vājās vietas un nepiecieša-
mos pilnveidojumus. 

Revidenti aicina izvērtēt ie-
spējas veidot augsta līmeņa in-
stitūciju sistēmas koordinācijai, 
attīstības plānošanai un uzrau-
dzībai, lai Latvijā izveidotā ka-
tastrofu pārvaldīšanas sistēma 
varētu efektīvi darboties. Šāda 
iestāde varētu darboties kā kom-
petences centrs civilās aizsar-
dzības un krīžu vadībā. Revīzijā 
konstatēts, ka valsts līmeņa civi-
lās aizsardzības mācības pēdējo 
reizi notikušas 2016. gadā.w

Streikojošie Francijas naftas 
pārstrādes rūpnīcu darbinieki 
balsojumā nolēmuši turpināt 
streiku un blokādes, neskatoties 
uz valdības draudiem piespiest 
viņus atgriezties darbā. Streiki, 
kas tiek rīkoti, pieprasot atal-
gojuma palielināšanu, Francijā 
paralizējuši darbu sešās no 
septiņām naftas pārstrādes 
rūpnīcām, valstī izraisot 
plašu degvielas deficītu. Ziņu 
aģentūras AFP žurnālisti treš-
dien redzējuši, kā darbinieki di-
vās ASV naftas gigantam “Esso-
ExxonMobil” piederošās rūpnīcās 
nobalso par streika turpināšanu, 
bet vienlaikus streiki turpinās 
četrās rūpnīcās, kas pieder Fran-
cijas “TotalEnergies”.

Francijas valdība aicinājusi 
sarunu ceļā panākt izlīgumu šajā 
krīzē, taču vienlaikus arī brīdina, 
ka var īstenot tiešu iejaukšanos, 
lai nodrošinātu degvielas piegā-
des. Valdībai ir tiesības ārkārtējā 
situācijā rekvizēt naftas pārstrā-
des rūpnīcas un piespiest darbi-
niekus atgriezties darbā.w

Latvija turpina palīdzēt 
Ukrainai karā ar Krieviju, ie-
rindojoties pirmajā vietā starp 
valstīm, kuras ziedojušas vis-
vairāk attiecībā pret savas 
valsts iekšzemes kopproduktu, 
paziņojis ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs.

Latvija no šī gada 24. jan-
vāra līdz 3. oktobrim Ukrainai 
ir ziedojusi 0,9% no valsts IKP. 
Otrajā vietā ar 0,8% no IKP ie-
rindojas Igaunija, bet trešo vietu 
aktīvāko ziedotāju vidū ieņem 
Polija ar 0,5% no valsts IKP.

Ķīles Pasaules ekonomikas 
institūta dati liecina, ka Latvi-
ja ir ziedojusi 314 miljonus 
eiro, kas ir 16. labākais rā-
dītājs pasaulē un lielākais 
atbalsts, ņemot vērā valsts 

IKP. Visvairāk Latvija Ukrainai 
ziedojusi tieši militārām vaja-
dzībām, atvēlot 298 miljonus 
eiro, kas ir astotais labākais 
rādītājs pasaulē.

Polija atvēlējusi gandrīz trīs 
miljardus eiro, kur lielākā daļa 
jeb 1,82 miljardi eiro tika novir-
zīti militārai palīdzībai. Polija 
sniedza arī finansiālu palīdzību 
Ukrainai vairāk nekā viena mil-
jarda apmērā. Kopumā Eiropas 
Savienības valstis Ukrainai ir 
ziedojušas 16,2 miljardus eiro. 
Lielākā daļa jeb 12,3 miljardi 
eiro ir finanšu atbalsts Ukrainai.

Visvairāk jeb 52,3 miljardus 
eiro Ukrainai ziedojušas ASV. 
Lielākais atbalsts tika novirzīts 
militārai palīdzībai, piešķirot 
27,6 miljardus eiro.w

Latvija līderos palīdzībā Ukrainai

Likumu par komunistiskā re-
žīma un rusifikācijas gaitā pie-
šķirto ielu nosaukumu nomaiņu 
13. Saeima pieņemt nepaspēs, 
vakar Saeimas Izglītības, kul-
tūras un zinātnes komisijas sēdē 
sacīja komisijas priekšsēdētājs 
Arvils Ašeradens. Atlikušajā 
vienā darba sēdē minēto liku-
mu nevarēs steidzamības kār-
tā pieņemt abos lasījumos, jo ir 
nepieciešama plašāka diskusija 
par dažādiem regulējumā ie-
tvertajiem aspektiem, piebilda 
Ašeradens.

Ar “Komunistiskā totalitārā 
režīma un rusifikācijas nosau-
kumu pārdēvēšanas likumu” ir 
plānots aizliegt tādu nosau-

kumu lietošanu, kas slavina 
komunismu, totalitāro režī-
mu, PSRS varu, ideoloģiju vai ar 
to saistītu notikumu, jēdzienu vai 
personu. Tāpat paredzēts aizliegt 
tādus nosaukumus, kas ir radīti 
Padomju Savienības Komunistis-
kās partijas ideoloģijas vai propa-
gandas, tai skaitā rusifikācijas, 
ietvaros. Saeimas Juridiskā biroja 
pārstāve Lilita Vilsone vērsa ko-
misijas dalībnieku uzmanību uz 
likumā ietvertajiem kritērijiem 
maināmo ielu nosaukumu no-
teikšanā. Tiem jābūt nepārpro-
tamiem, lai pašvaldībām, ja to 
kompetencē būs iespēja lemt par 
ielu pārdēvēšanu, nebūtu vietas 
savai interpretācijai.w

Atstās mantojumā 
nākamajiem deputātiem

Streiku turpinās


