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22. novembrī
1890. Dzimis Francijas 
prezidents Šarls de Golls.

1922. Britu arheologs 
Hovards Kārters ar lorda 
Karnarvona palīdzību atvēra 
Tutanhamona kapu.

1963. Dalasā tika 
nogalināts ASV prezidents 
Džons F. Kenedijs un smagi 
ievainots Teksasas štata 
gubernators Džons Konelijs.

1990. No amata 
atkāpās Lielbritānijas 
premjerministre Mārgarita 
Tečere, kas šajā amatā 
pavadīja 11 gadus.

2005. Par Vācijas 
kancleri tika iecelta Angela 
Merkele, kļūstot par pirmo 
sievieti šajā amatā.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Latvija. Oktobrī izkrāpto 
līdzekļu apmērs četru lielāko banku 
klientiem reģistrēts 1,4 miljonu 
eiro apmērā, savukārt novērsto 
krāpšanas gadījumu apmērs aiz-
vadītajā mēnesī mērāms 500 000 
eiro, liecina Finanšu nozares 
asociācijas dati. Iedzīvotājiem pa-
šiem apstiprinot maksājumus, līdz 
2022. gada oktobra beigām izkrāp-
to līdzekļu summa veido 9,5 miljo-
nus eiro. 10 mēnešu laikā novērsto 
krāpšanas gadījumu apmērs veido 
4,2 miljonus eiro. Noziedzniekiem 
visienesīgākā krāpšanas metode 
joprojām ir investīciju krāpšana, 
kas likusi iedzīvotājiem šogad 
šķirties nedaudz vairāk nekā no 4 
miljoniem eiro. Telefonkrāpšanas 
gadījumos nozagti 1,8, savukārt 
cita veida krāpšanās – nedaudz 
vairāk kā 3,6 miljoni eiro.

Jaunzēlandes valdība 
iesniegs parlamentā likumprojektu, 
kas paredz vēlētāju vecuma cenzu 
pazemināt līdz 16 gadiem, paziņo-
jusi premjerministre Džasinda Ār-
derna. Augstākā tiesa atzinusi, ka 
aizliegums vēlēšanās balsot 16 un 
17 gadus veciem jauniešiem esot 
“nepamatota vecuma diskrimināci-
ja”. Parlaments likumprojektu par 
vēlētāju vecuma cenza pazeminā-
šanu izskatīs sešu mēnešu laikā. 
Pazeminātais vecuma cenzs vēl 
nebūs spēkā nākamajās parlamen-
ta vēlēšanās, kurām jānotiek līdz 
2024. gada 13. janvārim. 

Lielbritānija turpina im-
portēt Krievijas naftu, izmantojot 
dažādas shēmas un nepilnības. 
Laikraksta “Times” rīcībā esošā 
informācija liecina, ka pēdējo 
deviņu mēnešu laikā, kamēr Krie-
vija turpina iebrukumu Ukrainā, 
Lielbritānijas ostās ienākuši vismaz 
četri tankkuģi ar Krievijas naftu. 
Tankkuģi naftu pārpumpējuši atklā-
tā jūrā, piemēram, izslēdzot GPS 
ierīces, lai nebūtu iespējams tos 
izsekot. G7 valstis – ASV, Francija, 
Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritāni-
ja, Vācija – un Austrālija pagājušajā 
nedēļā vienojās noteikt fiksētu 
maksimālo cenu Krievijas naftai.

Krievu valoda nevarēs būt otra svešvaloda
Izglītības un zināt-

nes ministrija plāno no 
2026./2027. mācību gada 
visās izglītības iestādēs kā 
otro svešvalodu prasīt no-
drošināt kādu no Eiropas 
Savienības (ES) valodām vai 
svešvalodu, kuras apguvi re-
gulē noslēgtie starpvaldību 
līgumi izglītības jomā.

Tas nozīmē, ka krievu valodu 
kā otru svešvalodu skolās apgūt 
vairs nevarēs, jo šī valoda nav 
nedz ES oficiālā valoda, nedz ir 
spēkā tādi starpvalstu līgumi, 
kas nodrošinātu šādu iespēju. 
Ministrijā uzskata, ka šīs izmai-
ņas veicinās jauniešu pilnvērtīgu 
iekļaušanos Eiropas izglītības 
telpā, sekmēs ES oficiālo valo-
du apguvi, kas savukārt paver 
plašas nodarbinātības iespējas 
ES un ārpus tās.

Izglītības un zinātnes mi-
nistre Anita Muižniece uzsver, 

ka jautājums par otrās sveš-
valodas nodrošināšanu skolās 
pārrunāts ar Valsts prezidentu 
Egilu Levitu, sarunās akcentējot 
nepieciešamību veicināt un no-
drošināt kādas no ES oficiālajām 
valodām kā otrās svešvalodas 
nodrošināšanu visās skolās. Tas 
jauniešiem un sabiedrībai kopu-
mā ļaus pilnvērtīgāk līdzdarbo-
ties kopējās Eiropas kultūrtelpas 
norisēs. “Šis ir brīdis, kad mums 
vairāk nekā jebkad ir jāstiprina 
Latvijas pamatvērtība – valsts 
valoda un stipra Latvija kopējā 
ES saimē,” pauž ministre.

Pirmo svešvalodu bērni skolā 
apgūst no 1. klases. Tai ir jābūt 
vienai no ES oficiālajām valodām, 
un visbiežāk tiek izvēlēta angļu 
valoda. Otrā svešvaloda izglītības 
iestādēs, kuras īsteno izglītības 
programmas latviešu valodā, tiek 
mācīta no 4. klases. Normatīvie 
dokumenti nenosaka, kuru sveš-

valodu, piemēram, franču, krievu 
vai vācu, skolai jāpiedāvā apgūt 
kā otro svešvalodu. Izvēli nosaka 
pati izglītības iestāde saskaņā ar 
saviem attīstības mērķiem un 
sadarbībā ar izglītības iestādes 
padomi. Otras svešvalodas iz-
vēlē liela loma ir arī vecāku un 
skolēnu vēlmēm, kā arī skolas 
nodrošinājumam ar atbilstīgas 
kvalifikācijas pedagogiem.

2021. gadā veiktā skolu ap-

tauja par valodu piedāvājumu 
liecina, ka gandrīz puse Latvijas 
skolu izvēli nepiedāvā – vairāk 
nekā 300 skolās kā otrā sveš-
valoda skolēniem tiek mācīta 
tikai krievu valoda. Lai veicinātu 
ES oficiālo valodu apguvi, IZM 
izstrādās grozījumus pamatiz-
glītības standartā. Pārejas pe-
riods plānots trīs gadu garumā, 
lai skolas spētu nodrošināt otrās 
svešvalodas skolotāju skaitu.w

ANO klimata konferencē 
COP27 panākta vienošanās par 
kompensāciju fonda izveidi, lai 
sniegtu atbalstu tām nabadzīga-
jām valstīm, kas cietušas no kli-
mata pārmaiņām. Šāda fonda iz-
veide bija viens no smagākajiem 
jautājumiem, kura atrisināšanu 
centās panākt divas nedēļas ilgu-
šās konferences dalībnieki. Na-
badzīgās valstis bieži ir lielākās 
cietējas no klimata pārmaiņām, 
lai gan to radītie siltumnīcefekta 
gāzu izmeši ir vismazākie, un vie-
nošanās tiek uzskatīta par lielu 
nabadzīgo valstu uzvaru. Vieno-
šanās tika panākta konferences 
pēdējās plenārsēdes laikā.

Tomēr vispretrunīgākie 
jautājumi, kas saistīti ar fon-
da izveidi, tajā skaitā jautā-

jums, kurš veiks iemaksas 
šajā fondā, atstāti uz nāka-
mā gada konferenci. Delegāti 
apstiprināja COP27 gala paziņo-
jumu, kurā tā arī nav paredzēta 
stingrāka siltumnīcefekta gāzu 
izmešu ierobežošana. Dokumen-
tā valstis aicinātas samazināt 
ogļu izmantošanu un atteikties 
no “neefektīvā fosilā kurināmā 
subsīdijām”, taču nav pieminēta 
atteikšanās no naftas un gāzes.

Tādējādi faktiski nav sperti 
nekādi tālāki soļi kopš pagājušā 
gada konferences Glāzgovā. Ei-
ropas Komisijas viceprezidents 
Franss Timmermans jau izteicies, 
ka Eiropas Savienība esot “vīlu-
sies”, jo gala dokuments nepauž 
pietiekamu apņēmību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju.w

G7 dalībvalstis nosodīja Zie-
meļkorejas kārtējo starpkon-
tinentālās ballistiskās raķetes 
izšaušanu, nodēvējot to par bez-
atbildīgu un aicinot Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības 
padomi pastiprināt sankcijas 
Ziemeļkorejai, lai novērstu turp-
mākus izmēģinājumus. Septiņu 
valstu – ASV, Francijas, Itālijas, 
Japānas, Kanādas, Lielbritānijas, 
Vācijas – ārlietu ministriem pazi-
ņojumā pievienojās Eiropas Savie-
nības pārstāvis, un tajā atkārtotā 
Ziemeļkorejas raķešu palaišana 
raksturota kā rīcība, “kas vēl vai-
rāk destabilizē situāciju reģionā, 
lai gan starptautiskā sabiedrība 
aicina uz mieru un stabilitāti”.

Ziemeļkorejas valsts ziņu 
aģentūra KCNA paziņoja, ka 
palaista tās jaunākā raķete 

“Hwasong-17”, kas, kā apgal-
vo Phenjana, esot “spēcīgākais 
stratēģiskais ierocis pasaulē”. Zie-
meļkorejas līderis Kims Čenuns 
raķetes palaišanu vērojis klātie-
nē kopā ar savu meitu. Izšautā 
starpkontinentālā ballistiskā 
raķete ir jaunākā tās arsenā-
lā, kas varētu trāpīt arī ASV 
kontinentālajai daļai. Tiek uz-
skatīts, ka Ziemeļkoreja šomēnes 
ir izšāvusi 30 tuva, vidēja un tāla 
darbības rādiusa raķetes. 

Aktīvu raķešu palaišanu Zie-
meļkoreja veica arī oktobrī, kad 
viena, domājams, starpkontinen-
tālā ballistiskā raķete, pārlidoja 
pār Japānu. Šogad Ziemeļkoreja 
ir palaidusi vairāk raķešu nekā 
pērn. ASV izlūkdienesti uzskata, 
ka Ziemeļkoreja gatavojas sep-
tītajam kodolizmēģinājumam.w

Kazahstānas līdzšinējais 
prezidents Kasims Žomarts 
Tokajevs pārliecinoši uzvarējis 
pirmstermiņa vēlēšanās, liecina 
provizoriskie vēlēšanu rezultāti. 
69 gadus vecais Tokajevs iegu-
vis 81,31% balsu. Neviens no 
pārējiem pieciem kandidātiem 
nav pārsniedzis 10% barjeru, 
bet 5,8% vēlētāju balsojuši pret 
visiem sešiem kandidātiem. Arī 
nobalsojušo vēlētāju aptaujas re-
zultāti liecināja par pārliecinošu 
Tokajeva uzvaru.

Tokajevs kļuva par preziden-
tu 2019. gadā, kad atkāpās ilg-
gadējais valsts galva Nursultans 
Nazarbajevs, kurš pēc aiziešanas 

no amata tomēr saglabāja notei-
cošo ietekmi. Pēc šogad janvārī 
notikušajiem nemieriem, kuros 
dzīvību zaudēja vairāk nekā 
230 cilvēki, Tokajevs atbīdīja 
no varas Nazarbajevu un viņa 
klanu. Martā veiktie grozī-
jumi konstitūcijā paredz sa-
mazināt prezidenta un palie-
lināt parlamenta pilnvaras, 
bet prezidenta amata termiņš 
pagarināts no pieciem līdz sep-
tiņiem gadiem. Tokajevs ir solījis 
veikt politiskas un ekonomiskas 
reformas, tomēr apstākļos, kad 
netiek pieļauta reāla opozīcija, 
tām varētu būt tikai kosmētisks 
raksturs.w

Keita Čelinora, divu bērnu māmiņa no Līdsas Anglijā, 
pati pārcietusi smagu slimību, bet pēc atveseļošanās 
bez maksas tetovē sievietes, kuras piemeklējis krūts 
vēzis, palīdzot aizsegt operāciju rētas.

Tetovē

Līdzšinējais prezidents 
uzvar pārliecinoši

Lielus soļus neizdodas spert

Pieprasa stingrākas 
sankcijas Ziemeļkorejai


