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ĪSUMĀ

25. oktobrī
1922. Īrijas Brīvvalsts 
parlaments apstiprināja 
konstitūciju, iezīmējot 
jaunās valsts pastāvēšanas 
sākumu.

1936. Itālijas un 
Vācijas valdības vienojās 
par Romas-Berlīnes ass 
radīšanu.

1971. ANO Ģenerālā 
asambleja nobalsoja par 
Ķīnas uzņemšanu ANO un 
Taivānas izslēgšanu.

1984. Dzimusi 
amerikāņu popmūzikas 
dziedātāja Ketija Perija.

2003. Apcietināja 
Krievijas turīgāko 
cilvēku, naftas giganta 
“Jukos” vadītāju Mihailu 
Hodorkovski.

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

Latvija.  Elektroenerģijas vi-
dējā cena šogad septembrī Latvijā 
bija 350,99 eiro par megavatstun-
du (MWh), kas ir par 25% mazāk 
nekā augustā. Septembrī elek-
troenerģijas cenām “Nord Pool” 
biržas tirdzniecības apgabalos bija 
gan kāpumi, gan kritumi, tomēr 
“Nord Pool” sistēmas cena vidēji 
samazinājās par 5% – līdz 212,27 
eiro par MWh. Septembrī elektro-
enerģijas cenu samazinājumu vei-
cināja vēja elektrostaciju izstrāde, 
kas Ziemeļvalstīs pieauga par 17% 
un Baltijā bija par 20% lielāka nekā 
augustā. Turklāt aizvadītajā mēnesī 
samazinājās energoproduktu un Ei-
ropas oglekļa emisiju kvotu cenas. 

Latvijā aizvadītajā nedēļā 
par 15,7% sarucis jaunatklāto 
Covid-19 gadījumu skaits salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo nedēļu, un 
reģistrēti 4373 jauni Covid-19 ga-
dījumi, informēja Slimību profilak-
ses un kontroles centrā. Saslimstī-
bas samazinājums novērojams ne 
tikai Latvijā, bet arī kopumā visā 
Eiropā. Pielāgotās vakcīnas pret 
Covid-19 ir pieejamas ģimenes 
ārstu praksēs un vakcinācijas ka-
binetos. SPKC atgādina, ka šobrīd 
ir iespējams vakcinēties arī pret 
gripu, tādējādi pasargājot sevi no 
gripas izraisītām komplikācijām.

Krievijas propagandas tele-
kanāls RT atlaidis vienu no saviem 
redzamākajiem propagandistiem 
Antonu Krasovski, kura nesenie 
televīzijas ēterā paustie aicinājumi 
izsaukuši rezonansi kā ārzemēs, 
tā Krievijā. RT krievu valodas 
programmas vadītājs Krasovskis 
mēnešiem ilgi naidu pret Ukrainu 
pauž televīzijas ēterā. Sašutu-
mu tagad izsaukusi Krasovska 
televīzijas ēterā paustā prasība, 
ka ukraiņu bērnus, kas uzskata, 
ka Ukrainu okupējusi Krievija, 
vajadzētu iemest upē un noslīcināt 
vai ieslodzīt mājā un sadedzināt. 
Viņš arī noliedzis Ukrainas tiesības 
uz pastāvēšanu, aicinājis nošaut 
ukraiņus un trivializējis izvarošanu.

Līdztiesības vērtējumā vēl tālu aiz līderiem
Eiropas Dzimumu līdztie-

sības institūta veidotajā Dzi-
mumu līdztiesības indeksā 
Latvija ar 61,4 punktiem ie-
ņem 16. vietu starp 27 dalīb-
valstīm. Šis rezultāts Latvijai 
ir par 0,7 punktiem zemāks 
rādītājs nekā pērn.

Indeksa izvērtējums balstās 
2020. gada datos tādās jomās kā 
zināšanas, nauda, darbs, vara, 
laiks, veselība. Šogad īpaša uz-
manība indeksā tiek pievērsta 
Covid-19 pandēmijas radītajām 
sekām un negatīvajai ietekmei 
uz panākto progresu dzimumu 
līdztiesības jomā. Papildus šīm 
tēmām 2022. gada indeksā tiek 
apskatīta un analizēta ar dzimu-
mu saistīta vardarbība un var-
darbība ģimenē.

Tā kā indeksa rezultāti bals-
tās 2020. gadā iegūtajos datos, 
tie parāda Covid-19 pandēmijas 

ietekmi uz dzimumu līdztiesī-
bu. Sievietes visbiežāk uzņēmās 
ar aprūpi saistītos pienākumus. 
Vienlaikus pakalpojumu sektors, 
kurā ir augsts sieviešu nodar-
binātības līmenis, bija viens no 
vissmagāk skartajiem sektoriem. 
Covid-19 pandēmija izraisīja arī 
vardarbības ģimenē gadījumu 
pieaugumu.

Joma, kurā Latvijai ir visaugs-
tākais rādītājs, ir veselības joma 
(79,3 punkti), taču vienlaikus 
tas ir trešais zemākais rādītājs 
Eiropas Savienībā, kur vidējais 
rādītājs ir 88,7 punkti. Augsts 
vērtējums Latvijai ir arī darba 
jomā – 74,2 punkti, kas ir aug-
stāks nekā ES vidējais rādītājs 
(71,7 punkti).

Viszemākais novērtējums 
Latvijai ir zināšanu (47,7 punkti) 
un varas (50,9 punkti) jomās, 
turklāt zināšanu jomā Latvija 

ierindojas pēdējā vietā starp Ei-
ropas Savienības dalībvalstīm. 
Zināšanu jomā Latvija indeksa 
rezultātos ir pieredzējusi arī vis-
lielāko lejupslīdi, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, vērtējumam 
samazinoties par 3,2 punktiem. 
Vislielāko nevienlīdzību zināšanu 
jomā rada dzimumu segregācija 
izglītībā. Naudas jeb ienākumu 
jomā, kur tiek vērtēta sieviešu 
un vīriešu piekļuve finanšu un 
ekonomiskajiem resursiem, kā arī 
sieviešu un vīriešu nabadzības 
riska indekss, Latvijas rezultāts 
ir 69,4 punkti, kas ir otrais zemā-
kais rādītājs aiz Bulgārijas.

Indeksa izvērtējumā ir ie-
kļauta arī vardarbības tēma. 
Šajā jomā Latvijai ir augstākais 
rādītājs ES sievietēm, kuras ir tīši 
noslepkavojis partneris vai radi-
nieks. Saistībā ar psiholoģisko 
vardarbību Latvijai un Dānijai ir 
viens no augstākajiem rādītājiem 
ES sievietēm, kuras ir cietušas no 
psiholoģiskās vardarbības – 60% 
sieviešu savas dzīves laikā Lat-
vijā ir cietušas no psiholoģiskās 
vardarbības.

Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūts ir neatkarīga ES aģentū- 
ra, kas izveidota ar mērķi veicināt 
un stiprināt dzimumu līdztiesību.w

ASV, Lielbritānija un Francija 
kopīgi noraida Krievijas apgal-
vojumus, ka Ukraina gatavojas 
izmantot “netīro bumbu”, kā arī 
brīdināja Maskavu nemēģināt 
radīt ieganstus konflikta eska-
lācijai. Krievijas aizsardzības 
ministrs Sergejs Šoigu ar apgal-
vojumiem par iespējamu “netīrās 
bumbas” izmantošanu nāca klajā 
telefonsarunās ar vairāku rie-
tumvalstu aizsardzības minis-
triem. Tā dēvētā netīrā bumba 
var saindēt plašu teritoriju ar 
radioaktīvu materiālu, padarot 
to bīstamu civilistiem. Kodol-
sprādzienu tā neizraisa.

“Mūsu valstis skaidri aplie-
cināja, ka mēs visi noraidām 
Krievijas acīmredzami nepa-
tiesās apsūdzības, ka Ukraina 
gatavojas izmantot “netīro bum-
bu” savā teritorijā,” ar Lielbritā-
nijas un Francijas valdībām ko-
pīgajā paziņojumā norādīja ASV 
Valsts departaments. “Pasaule 
redzēs cauri jebkuriem mēģināju-
miem izmantot šīs apsūdzības kā 
aizbildinājumu eskalācijai,” teikts 
paziņojumā. “Mēs arī nosodām 
jebkādus Krievijas ieganstus 
eskalācijai.” Arī Ukrainas prezi-
dents Volodimirs Zelenskis no-
raidījis Šoigu teikto.w

Kamēr Ungārijas premjer-
ministrs Viktors Orbāns kārtējo 
reizi nosodīja pret Krieviju vēr-
stās Eiropas Savienības sankci-
jas, Budapeštas ielās svētdien 
izgāja tūkstošiem cilvēku, lai 
protestētu pret valdības piekop-
to izglītības politiku. Uzstājoties 
ar runu, kas bija veltīta kārtē-
jai gadskārtai kopš 1956. gada 
antikomunistiskās revolūcijas 
sākuma, Orbāns apsūdzēja Bri-
seli, ka tās ar sankcijām “šauj 
uz Ungāriju”.

Ungārija, kas ir stipri at-
karīga no krievu energoresur-
siem, izmisīgi cenšas saglabāt 
savas attiecības ar Maskavu, 
lai tādējādi nezaudētu krievu 
dabasgāzes piegādes. Vienlaikus 
Budapešta atkārtoti nosodījusi 
ES sankcijas pret Krieviju, jo tās 
kaitējot Ungārijas tautsaimniecī-

bai. Pagājušajā nedēļā Ungārijas 
valdība uzsāka “konsultatīvo ap-
tauju” par ES sankcijām. Vienlai-
kus visā valstī izplatīti plakāti, 
kas apgalvo: “Briseles sankcijas 
mūs izposta.”

Tikmēr Budapeštā vairāki 
desmiti tūkstoši cilvēku pro-
testēja pret Orbāna izglītības 
politiku. Demonstrantu sašutu-
mu izraisījis nepietiekamais sko-
lu finansējums un represijas pret 
skolotājiem, kuri pieprasa darba 
apstākļu uzlabošanu. Skolotāji, 
kas gadiem ilgi neveiksmīgi pie-
prasījuši algu paaugstināšanu, 
tagad ķērušies pie radikālākām 
akcijām, lai gan februārī valdība 
ierobežoja pedagogu tiesības uz 
streikiem. Demonstrācija galvas-
pilsētā bija lielākā no līdz šim 
pieredzētajām, un tās rīkotāji 
sola protestus turpināt.w

Turpina kritizēt Briseli

Brīdina Maskavu neradīt ieganstus

Parādās 
domstarpības

Vācijas ārlietu ministre 
Annalēna Bērboka un aizsardzī-
bas ministre Kristīne Lambrehte 
vēstulē finanšu ministram Kris-
tiānam Lindneram, kas pazīs-
tams ar savu taupīgumu, aici-
nājušas trīskāršot gada budžetā 
militārajai palīdzībai Ukrainai 
atvēlēto summu. Bērboka, kas 
pārstāv zaļos, un sociāldemokrā-
te Lambrehte vēlas, lai militārajai 
palīdzībai Ukrainai 2023. gada 
budžetā tiktu atvēlēti 2,2 mil-
jardi eiro, bet budžeta projektā 
paredzēti vien 697 miljoni.

Budžeta jautājumi Vācijas 
valdošajā koalīcijā ir viens no 
galvenajiem spriedzes avo-
tiem. Ja sociāldemokrāti un za-
ļie aicina veikt valsts investīcijas 
sociālajās un klimata politikas 
jomās, īpaši ņemot vērā enerģē-
tikas un dzīves dārdzības krīzi, 
Lindnera pārstāvētie brīvie de-
mokrāti grib pieturēties pie vēlē-
šanu solījumiem neieviest jaunus 
nodokļus un saglabāt līdzsvarotu 
budžetu.w

Ķīnā vēl arvien tiek izmantotas vairāk nekā divus gadu tūkstošus senas sojas 
mērces darināšanas tradīcijas.

Mērce


