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1793. Pēc franču revo-
lucionārās valdības rīkoju-
ma Luvra tika atvērta kā  
muzejs.

1895. Vācu zinātnieks 
Vilhelms Rentgens atklāja 
starus, kas vēlāk viņam par 
godu nosaukti par rentgena 
stariem.

1923. Ādolfs Hitlers Min-
henē mēģināja uzsākt puču, 
tomēr pēc četrām dienām 
tika arestēts.

1935. Dzimis franču 
aktieris Alēns Delons.

2016. ASV prezidenta vē-
lēšanās uzvarēja republikāņu 
kandidāts Donalds Tramps.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

ASV laikraksts “The New York 
Times” starp potenciālajiem 
NATO ģenerālsekretāra amata 
kandidātiem min arī Igaunijas 
premjerministri Kaju Kallasu. 
Pašreizējā Ziemeļatlantijas 
alianses ģenerālsekretāra Jensa 
Stoltenberga amata pilnvaras, 
sākoties karam Ukrainā, tika 
pagarinātas par gadu un beigsies 
nākamā gada septembrī. Nākamā 
ģenerālsekretāra meklējumi jau 
ir sākušies, turklāt novērojami 
centieni alianses vadītāja 
amatam pirmo reizi izraudzīties 
sievieti. Pēc ASV amatpersonu 
teiktā, Vašingtonā par spēcīgu 
kandidāti tiek uzskatīta Kanādas 
vicepremjere un finanšu ministre 
Kristija Frīlenda.

Lietuva pirmdien atklājusi 
tirdzniecības pārstāvniecību 
Taivānā, paziņoja Lietuvas 
Ekonomikas un inovāciju ministrija. 
Sākotnēji pārstāvniecības 
atklāšana bija plānota septembrī. 
Pērn novembrī Viļņā tika atvērta 
Taivānas pārstāvniecība, cenšoties 
stiprināt Lietuvas un Taivānas 
attiecības. Lietuvas biroja 
oficiālais nosaukums būs Lietuvas 
pārstāvniecība Taibei, tādējādi 
ievērojot starptautisko praksi 
pārrobežu attiecībās, jo Ķīna 
uzskata Taivānu par savu teritoriju 
un ir solījusi salu atgūt savā 
kontrolē.

ASV. Vietne Twitter apturēs 
parodijkontus, ja tiem šajā 
platformā nebūs skaidras norādes, 
ka konta veidotājs uzdodas par 
kādu citu personu, paziņojis jaunais 
īpašnieks Īlons Masks pēc tam, 
kad platforma apturēja vairākus 
kontus, kuri nesen bija nomainījuši 
lietotājvārdu pret «Īlons Masks”. 
To vidū ir ASV komiķe Ketija 
Grifina, kas pirms vairākiem 
gadiem izpelnījās nosodījumu par 
pozēšanu ar nocirstas toreizējā 
ASV prezidenta Donalda Trampa 
galvas butaforiju, un aktieris Ričs 
Somers. Daļa Twitter lietotāju, 
kā arī reklāmdevēju jau sākuši 
meklēt alternatīvas, bažījoties par 
pārmaiņām komunikācijas vietnē 
Maska pārvaldībā.

ANO konferencē cer vienoties par palīdzību
Politiķi, aktīvisti un ek-

sperti no visas pasaules šo-
nedēļ pulcējas Ēģiptes kū-
rortpilsētā Šarm eš Šeihā uz 
ANO Klimata konferenci, kas 
pazīstama arī ar nosaukumu 
COP27. ANO ģenerālsekre-
tārs Antoniu Gutērrešs cer, 
ka divu nedēļu sarunu iznā-
kumā pasaules attīstītajām 
valstīm izdosies vienoties ar 
nabadzīgākām valstīm par 
vēsturisku palīdzības paktu.

Jaunākie ANO dati liecina, 
ka ar līdzšinējiem valstu centie-
niem samazināt CO2 izmešus ir 
krietni par maz, lai ierobežotu 
temperatūras celšanos pasau-
lē zem 1,5 grāda pēc Celsija. Ja 
tiks izdarīts viss, kas pašlaik tiek 

solīts, tad temperatūra tik un 
tā pieaugs par 2,4 vai pat 2,8 
grādiem. Tas nesīs katastrofā-
las sekas daudziem pasaules 
reģioniem. Tādēļ politiķiem un 
ekspertiem ANO Klimata kon-
ferencē jāvienojas par straujāku 
rīcību klimata pārmaiņu iero-
bežošanai.

Eiropas Savienība uzskata, 
ka tā ir vienīgais reģions pasaulē 
ar skaidru plānu, kā līdz 2050. 
gadam panākt klimata neitra-
litāti. Turklāt, kā sacīja Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājas izpild-
vietnieks Franss Timmermans, 
Krievijas uzsāktais karš Ukrainā 
mudina Eiropu straujāk mazināt 
atkarību no fosilajiem kurinā-
majiem.

Klimata pārmaiņu sekas jau 
ir skaidri redzamas daudzviet 
pasaulē. Šogad Pakistāna pie-
dzīvoja milzīgus plūdus, kas 
skāra lielu daļu no tās terito-
rijas. Daudzviet ir iznīcinātas 
pilsētas un ciemati. Ūdens ir 
veicinājis arī dažādu slimību 
izplatīšanos. Pēc ANO aplēsēm, 
Pakistānas rekonstrukcijai būtu 
nepieciešami 140 miljardi ASV 
dolāru. 

Zaudējumu un postījumu 
mehānisms ir sava veida ap-
drošināšanas fonds, kas segtu 
nenovēršamo klimata pārmaiņu 
radītos izdevumus. Pārsvarā tas 
skar mazās salu valstis, ko ap-
draud jūras līmeņa celšanās, bet 
tas attiecas arī uz Pakistānu. Par 

šādu mehānismu tiek runāts jau 
aptuveni 30 gadus, bet attīstītās 
valstis ziemeļu puslodē atturīgi 
raugās uz šo ideju. 

Tomēr Eiropas Parlamenta 
delegācijas vadītājs COP27 sa-
runās Bass Eikhauts uzskata, 
ka jaunais mehānisms ir ne-
pieciešams: “Būsim godīgi, mēs 
nesagaidām, ka šo divu nedēļu 
beigās tiks ieviesta pilnīga skaid-
rība jautājumā par Zaudējumu 
un postījumu mehānismu un cik 
tajā būs naudas. Bet mēs ceram, 
ka šāds mehānisms tiks izvei-
dots un tad vēlāk mēs varēsim 
strādāt pie tā, lai precizētu, kā 
tas darbosies. Tam būtu jābūt 
minimālajam iznākumam no 
Šarm eš Šeihas sarunām.”w

“Jaunās vienotības” (JV) līde-
ris, Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš gaida “skaidru atbildi” no 
“Apvienotā saraksta” (AS), vai 
viņi gatavi virzīties uz priekšu 
nākamās valdības veidošanā 
saistībā ar premjera izteikto 
atbildības jomu piedāvājumu. 
Premjers vērsa uzmanību, ka 
Nacionālā apvienība un JV ir 
gatava turpināt darbu un tagad 
tiek gaidīta atbilde no AS.

Tiklīdz koalīcija būs vie-
nojusies par atbildības jomu 
sadalījumu, būs iespējams 
raiti iet uz priekšu, savukārt 
pirms tam nevar sākt darbu 
pie valdības deklarācijas raks-
tīšanas, sacīja valdības vadī-
tājs. Viņš atsaucas arī uz Valsts 

prezidenta Egila Levita pausto, 
ka pirms valdības deklarācijas 
rakstīšanas esot jābūt ļoti skaid-
ri sadalītām atbildības jomām, 
lai ir skaidrs, kura partija vadīs 
deklarācijas konkrētu nozaru 
darba grupas.

Taujāts, ko AS Kariņam pau-
duši, JV politiķis skaidroja, ka 
konkrētus iemeslus AS pārstāvji 
neesot teikuši, un valdības vadī-
tājs min, ka, iespējams, “Apvie-
notais saraksts” iekšēji vēl va-
rētu nebūt pieņēmuši lēmumu. 
Nedz formāli, nedz neformāli 
neviens no AS neesot vērsies pie 
Kariņa par to, ka atbildīgo jomu 
piedāvājums būtu kādā veidā 
slikts vai nepareizs, atzīmēja 
premjers.w

Krievijas armijas izpostītās 
infrastruktūras dēļ lielā daļā Uk-
rainas turpinās energoapgādes 
problēmas. Kompānija “Ukrener-
go” informē, ka sistēmas stabilai 
un sabalansētai darbībai nepie-
ciešams samazināt patēriņu par 
30%. Kijivā un citur valsts teri-
torijā notiek intensīvi energosis-
tēmas atjaunošanas darbi, taču 
tos nav iespējams pabeigt pie-
tiekami ātri. Sarežģīta situācija 
izveidojusies arī valsts dienvidos, 
kur elektrības padeve pārtraukta 
Krievijas okupētajā Hersonā un 
vairākās citās apdzīvotās vietās. 

Varasiestādes norāda, ka 
Krievijas uzbrukumu dēļ sce-
nāriji ar energoapgādes pārtrau-
kumiem var būt dažādi. Viens 

no scenārijiem arī paredz, ka 
jāveic masveida Kijivas iedzī-
votāju evakuācija, tomēr tagad 
tas netiekot apspriests. Kijivas 
mērs Vitālijs Kļičko aicinājis 
cilvēkus jau laikus padomāt, 
kurp doties, ja pilsētā uz ilgāku 
laiku pazūd siltums, ūdens un 
elektrība.

Situācija Kijivā tiek rakstu-
rota kā sarežģīta, bet kontrolē-
jama. Enerģijas pilnīgs pārtrau-
kums pilsētā, kura dēļ avārijas 
darbi varētu ilgt vairākas dienas, 
ir viens no sliktākajiem scenā-
rijiem, kas var notikt. Ukrainas 
prezidents Volodimirs Zelens-
kis vakar brīdināja, ka Krievija 
šobrīd uzkrāj spēkus jaunam 
masveida triecienam.w

Ziemeļkorejas armija pazi-
ņojusi, ka nesen izšautās ra-
ķetes bijušas izmēģinājums 
iespējamiem uzbrukumiem 
Dienvidkorejas un ASV mēr-
ķiem, piemēram, gaisa spēku 
bāzēm un operāciju vadības 
sistēmām. Pagājušajā nedēļā 
Ziemeļkoreja izšāva desmitiem 
raķešu Japāņu jūras virzienā, 
un vairākos Dienvidkorejas un 
Japānas apgabalos tika izslu-
dināti aicinājumi iedzīvotājiem 
evakuēties. Ziemeļkoreja šādi 
reaģēja uz ASV un Dienvidko-
rejas kopīgajām militārajām 
mācībām “Vigilant Storm”.

Vairāku ekspertu skatījumā 
Ziemeļkorejas līderis Kims 
Čenuns izmantojis šīs mā-
cības kā ieganstu, lai mo-
dernizētu kodolarsenālu 
un stiprinātu savu ietekmi 
potenciālajās sarunās nākotnē 
ar Vašingtonu un Seulu. Dien-
vidkorejas armija apšaubīja 
Phenjanas paziņojumus par tās 
izšautajām raķetēm, norādot, ka 
nav konstatējusi vadāmo raķešu 
palaišanu.w

Taivānā Oslo Brīvības foruma sesijas laikā īpašā akcijā dalībnieki varēja Ziemeļ-
korejas līdera Kima Čenuna muti “aizbāzt” ar zibatmiņām, kurās glabājas brīvības 
tēmai veltīts saturs. 

Par brīvību!

Gaida “skaidru atbildi” Turpinās energoapgādes problēmas

Izmēģinājums 
uzbrukumam


