
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.TREŠDIENA, 2022. gada 23. novembris PASAULĒ  | 5

ĪSUMĀ

23. novembrī
1869. Dambārtonas 
ostā Skotijā ūdenī nolaists 
vienīgais joprojām kuģojošais  
burukuģis “Cutty Sark”.

1936. ASV iznāca žurnāla 
“Life” pirmais numurs.

2003. Pēc vairākas 
nedēļas ilgiem masveida 
iedzīvotāju protestiem 
Gruzijas prezidents Eduards 
Ševardnadze atkāpās no 
amata.

2006. Trīs nedēļas pēc 
saindēšanās ar radioaktīvu 
poloniju Londonā nomira 
bijušais Krievijas Federālā 
drošības dienesta virsnieks 
Aleksandrs Ļitviņenko, 
pirms nāves savā slepkavībā 
apsūdzot Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu.
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Latvija. Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs rosina 
prokuratūru sākt kriminālvajāšanu 
pret kādreizējā Babītes novada 
pašvaldības uzņēmuma 
“Babītes siltums” kapitāla daļu 
turētāja pārstāvi, bijušo Babītes 
novada mēru Andreju Enci par 
iespējamu 37 561 eiro nelikumīgu 
izmaksāšanu atvaļinājuma 
kompensācijā. Patlaban Ence 
ir Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs. Mārupes novads ir 
administratīvi teritoriālās reformas 
gaitā izveidota pašvaldība, kurā 
tika apvienots Mārupes novads un 
Babītes novads.

Turcija ir “neitralizējusi” 
184 kurdu kaujiniekus, veicot 
“pretterorisma” ofensīvu Sīrijas 
un Irākas ziemeļos, paziņoja 
Turcijas aizsardzības ministrs 
Hulusi Akars. Turcijas operācija 
Irākas un Sīrijas ziemeļos ir vērsta 
pret Kurdu Tautas aizsardzības 
vienībām un bruņoto Turcijas 
kurdu separātistu grupējumu 
“Kurdistānas strādnieku partija”. 
Akars paziņoja, ka operācijas 
pirmajā fāzē ir iznīcināti 89 mērķi, 
tostarp kaujiniekiem piederošas 
patvertnes, bunkuri un noliktavas.

ASV. Lai atvairītu nelegālos 
imigrantus, ASV Teksasas štats 
izvietos bruņumašīnas pie robežas 
ar Meksiku. Pirms mēneša 
beidzās Covid-19 dēļ noteiktie 
ierobežojumi patvēruma meklētāju 
iekļūšanai ASV, un tas var novest 
pie nelegālo imigrantu pieplūduma 
no Meksikas. Teksasas gubernators 
republikānis Gregs Ebots paziņojis, 
ka cīnīsies pret to tā, it kā tas būtu 
iebrukums. Papildus bruņumašīnu 
nosūtīšanai uz Teksasas un 
Meksikas robežu plānots arī 
pastiprināt patrulēšanu gaisā un 
palielināt drošības pasākumus. 
Migrantu plūsma no Latīņamerikas 
uz ASV pāri Meksikas robežai 
pēdējos mēnešos ir pieaugusi. No 
2021. gada oktobra līdz 2022. 
gada septembra beigām ASV 
varasiestādes uz robežas pārtvēra 
2,3 miljonus nelegālo imigrantu.

Valsts prezidents Egils Le-
vits parakstījis rīkojumu par 
valdības veidošanas uzticēša-
nu 14. Saeimā visvairāk balsu 
ieguvušās “Jaunās vienotības” 
līderim Krišjānim Kariņam. 
Viņš ir pārliecināts, ka jau 
dažu nedēļu laikā spēs pie-
dāvāt pilnu valdības sastāvu 
apstiprināšanai Saeimā.

Levits pēc tikšanās ar Kariņu 
medijiem pastāstīja, ka pārrunā-
juši valdības deklarācijas pirmo 
melnrakstu, kurā ieskicēti vairāki 
darbu bloki, tostarp drošība un 
ārpolitika, izglītība, enerģētika, 
klimats un vide, konkurētspēja 
un dzīves kvalitātes uzlaboša-
na dažādās jomās. “Ir radusies 

pilnīgi skaidra pārliecība, ka šī 
koalīcija ir pietiekoši stabila un 
tai ir pietiekoši daudz kopīgu uz-
stādījumu. Bāze, kas ietverta pir-
majā deklarācijas uzmetumā, no 
tās izriet uzstādījumi, kas varētu 
ekonomiskajā un sociālajā jomā 
nest nopietnus uzlabojumus, ja 
tas tiks izpildīts,” sacīja Levits.

Tādēļ prezidents parakstījis rī-
kojumu par Kariņa aicināšanu par 
Ministru prezidenta kandidātu, 
lūdzot veidot Ministru kabinetu 
un tad doties uz Saeimu to apstip-
rināt. Kad valdība iegūs uzticības 
balsojumu Saeimā, paredzēts vei-
dot vēl precīzāku valdības darba 
plānu. “Darbs, kas nav bijis viegls 
kopš Saeimas vēlēšanām, ir pa-

nācis to, ka ir saliedējusies jauna 
koalīcija. Un šī koalīcija ir darba-
spējīga un ar labu gribu turpmā-
kajos četros gados darboties kopā 
mūsu valsts labā,” sacīja Levits. 
Viņš gan arī atzīmēja, ka, piemē-
ram, izglītības un zinātnes sadaļa 
valdības deklarācijas projektā vēl 
būtiski papildināma. 

Līdztekus valdības deklarā-
cijas veidošanai Kariņa vadībā 
izraudzīsies nākamos ministru 
kandidātus politiskajiem spē-
kiem deleģētajās atbildības jo-
mās. Kariņš ieskicēja nākamās 
valdības galvenos uzdevumus: 
“Jāstrādā vairākās jomās vien-
laikus – drošības, izglītības, 
enerģētikas, konkurētspējas un 

dzīves kvalitātes jomās. Ar vie-
nu mērķi – panākt ekonomikas 
transformāciju. Lai uzņēmumi, 
kas eksportē augstas pievienotās 
vērtības preces un pakalpojumus, 
nav izņēmums, bet norma. Esmu 
pārliecināts, ka varēsim vienoties 
par labu darba programmu.”

Raksturojot valdības veido-
šanas procesu, Kariņš pauda: 
“Galvenais ir tas, ka mēs sākam 
sasēsties laivā, esam visi vienā 
virzienā pagriezušies un sākam 
vilkt airus. Neiet viss vēl vienā 
ritmā, bet ar katru vēzienu tuvāk 
un tuvāk tam.” Kariņš pauda pār-
liecību, ka dažu nedēļu laikā spēs 
piedāvāt pilnu valdības sastāvu 
balsošanai Saeimā.w

Eiropas diplomātiskās inter-
vences rezultātā nav izdevies 
atrisināt bīstamo Serbijas un Ko-
sovas strīdu auto numurzīmju lie-
tā, Briselei par strupceļa situāciju 
vainojot Prištinu. Eiropas Savienī-
bas (ES) augstais ārlietu pārstāvis 
Žuzeps Borles uzņēma Briselē Ser-
bijas prezidentu Aleksandru Vu-
čiču un Kosovas premjerministru 
Albinu Kurti, nerimstot strīdam, 
kas var izraisīt reģionālu krīzi.

Pēc sarunām Borels sacīja, 
ka Vučičs bijis gatavs pieņemt 
ES kompromisa priekšlikumu par 
auto reģistrēšanu, “ar ko varētu 
izvairīties no riskantas situācijas”, 
bet Kurti tam nav piekritis. Borels 
sacīja žurnālistiem, ka “konkrēti 
attiecībā uz Kosovu tas ir ļoti 
negatīvs politiskais signāls”.

Sarunās saglabājoties strup-
ceļam, Borels sacīja, ka mudi-

nājis Kosovu atturēties no auto 
numurzīmju likuma īstenošanas 
“Kosovas ziemeļos”, respektīvi, 
valsts daļā, kur vairākums ir serbi. 
Viņš arī mudinājis Belgradu neiz-
dot jaunas Serbijas numurzīmes 
auto no Kosovas, skaidrojot, ka 
apdomāšanas periodā var rasties 
iespējas, lai atsāktos diplomāti-
ja. Pagājušajā mēnesī ASV vērsa 
spiedienu pret Kosovu, mudinot 
atlikt prasības attiecībā uz numur-
zīmēm. Vašingtona arī norādīja, 
ka Priština uzvedas stūrgalvīgi.

Jau nepilnus divus gadus Ser-
bijas un Kosovas starpā turpinās 
saspīlējums par automašīnu 
reģistrācijas numurzīmēm un 
dokumentiem. Jaunie noteikumi 
aizliedz serbiem Kosovas ziemeļos 
turpināt izmantot numurzīmes, 
ko pagājušā gadsimta deviņdes-
mitajos gados izdevusi Serbija. w

Neraugoties uz auksto laiku 
un sniegu, Krievijas armija Don-
basā turpina uzbrukumus Uk-
rainas vienībām. Pretinieks arī 
veido jaunus nocietinājumus oku-
pētajos rajonos. Ukrainas armijas 
ģenerālštābs ziņo, ka ienaidnieks 
galvenos uzbrukuma spēkus kon-
centrē Bahmutas un Avdijivkas 
virzienos. Pārējos frontes sekto-
ros situācija ir mierīgāka, un arī 
Baltkrievijas pierobežas apgaba-
los nav konstatētas uzbrukuma 
grupu veidošanas pazīmes. Valsts 
dienvidos Krievijas iebrucēji veido 
ešelonētu aizsardzības sistēmu 
Krivijrogas un Hersonas virzienos. 
Regulāri tiek atklāta artilērijas 
uguns pa objektiem atbrīvotajās 
teritorijās Dņepras labajā krastā.

Tikmēr Ukrainas drošības 
dienesti vakar veikuši pārbau-
des vienā no Ukrainas lielākajām 
svētnīcām – Kijivas Pečoru lav-
rā. Pārbaudes notikušas saistī-
bā ar izmeklēšanu par Krievijas 
agresijas slavināšanu. Kā ziņo 
ukraiņu mediji, galvenais pār-
baužu mērķis ir nepieļaut, ka 
Kijivas Pečoru lavra kļūtu par 
tā dēvētās “krievu pasaules” 
šūniņu. Tāpat tiks pārbaudīts, 
vai klostera ēkas un telpas netiek 
izmantotas, lai slēptu izlūkošanas 
un diversantu grupas, ārvalstu 
pilsoņus vai ieročus. Līdzīgas pār-
baudes otrdien veiktas vēl vienā 
Ukrainas pareizticīgās baznīcas 
Maskavas patriarhāta pakļautībā 
esošā draudzē un klosterī.w

ASV Nacionālās aeronau-
tikas un kosmosa pārvaldes 
(NASA) misijas “Artemis I” bez-
pilota kosmosa kuģis “Orion” 
pirmdien veiksmīgi sasniedzis 
Mēnesi, palidojot tam garām 
130 kilometru attālumā. Ka-
mēr “Orion” lidoja garām Mē-
ness tālajai pusei, NASA uz 34 
minūtēm zaudēja kontaktu ar 
kosmosa kuģi. Pēc signāla atjau-
nošanās “Orion” nosūtīja attēlu, 
kurā redzama Zeme. NASA jau 
paziņojusi, ka misija “Artemis 
I” ir pārspējusi uz to liktās 
cerības.

“Artemis I” misija sākās 
pirms nedēļas, kad no Kenedija 
kosmosa centra Floridā startēja 
nesējraķete SLS, kas ir varenā-
kā raķete, kāda jebkad uzbūvē-
ta, un slejas 32 stāvu augstumā. 
Tā nogādāja kosmosā “Orion”. 
Plānots, ka “Artemis I” misija 
ilgs 25 ar pusi dienas, un 11. 
decembrī “Orion” atgriezīsies 
uz Zemes, piezemējoties Klusajā 
okeānā.w

Aicina Kariņu veidot valdību

Sarunās risinājumu neizdodas rast Krievija turpina 
uzbrukumus Donbasā

Sasniedz Mēnesi

Negaidīti aukstais laiks Kašmiras štatā Indijā liek vietējiem iedzīvotājiem meklēt 
dažādus kurināmā resursus – noder arī kritušās lapas. 
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