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ĪSUMĀ

21. novembrī
1877. Amerikāņu 
izgudrotājs Tomass 
Edisons paziņoja, ka 
izgudrots fonogrāfs – 
aparāts, kas spēj ierakstīt 
skaņu.

1949. Dzimusi Liepājas 
teātra aktrises Anda 
Albuže.

1995. Uz kinoekrāniem 
nonāca pirmā pilnībā ar 
datortehnoloģijām radītā 
animācijas filma “Toy 
Story”.

2002. Septiņas 
Austrumeiropas valstis, 
to skaitā Latvija, saņēma 
oficiālu uzaicinājumu 
iestāties NATO.

2013. Kijivā sākās 
protesti pret Ukrainas 
valdības lēmumu  
atteikties no sadarbības 
līguma parakstīšanas 
ar Eiropas Savienību. 
Šie notikumi kļuva par 
priekšvēstnesi  
2014. gada Maidana 
revolūcijai.
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Sunaks 
apmeklējis 
Kijivu

Lielbritānijas 
premjerministrs Riši 
Sunaks sestdien ieradies 
vizītē Kijivā un ticies 
ar Ukrainas prezidentu 
Volodimiru Zelenski, pavēstīja 
Dauningstrīta un Ukrainas 
prezidenta birojs.

Tā ir Sunaka pirmā 
vizīte Ukrainā kopš 
stāšanās valdības vadītāja 
amatā pirms gandrīz 
mēneša.

“Premjerministrs šodien  
ir Ukrainā savā pirmajā  
vizītē Kijivā, lai tiktos ar 
prezidentu Zelenski un 
apstiprinātu, ka Apvienotās 
Karalistes atbalsts turpinās,” 
teikts Dauningstrītas 
paziņojumā.w

Lai vērotu Latvijas prokla-
mēšanas 104. gadadienai veltīto 
militāro parādi, piektdien 11. 
novembra krastmalā Rīgā bija 
sapulcējušies apmēram 70 000 
cilvēku, aģentūru LETA infor-
mēja Valsts policijā.

Policija gan neveic precīzu 

cilvēku uzskaiti, un šie dati ir 
tikai provizoriski.

Parādē piedalījās aptu-
veni 1500 karavīru, zemes-
sargu, policistu, robežsar-
gu, ugunsdzēsēju glābēju un 
jaunsargu, tika demonstrēta 
Latvijas bruņoto spēku un sa-

biedroto militārā tehnika, virs 
Daugavas lidoja lidmašīnas un 
helikopteri.

Policija informē, ka lāpu gā-
jienā par godu valsts svētkiem 
piektdienas vakarā Rīgā devu-
šies apmēram 8000 cilvēku.

Visā Latvijā 18. novembra 

pasākumi norisinājušies bez 
starpgadījumiem. Arī Rīgā 
pasākumi aizvadīti mierīgi, 
tikai kāda persona alkohola 
reibumā veikusi huligāniskas 
darbības, bet kāds cits neat-
ļauti vadījis dronu pasākuma 
norises vietā.w

Austrijas Iekšlietu ministrija 
paudusi iebildumus pret Šenge-
nas brīvās pārvietošanās zonas 
paplašināšanu, piektdien vēstīja 
laikraksts “Kurier”.

Eiropas Komisija (EK) treš-
dien aicināja iekļaut Bulgāriju, 
Horvātiju un Rumāniju Šenge-
nas zonā.

Šengenas zonā ietilpst 
22 Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstis, kā arī Islande, 
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.

Rumānija un Bulgārija jau 
2011. gadā pabeidza novērtē-
šanas procesu, lai pievienotos 
Šengenas zonai, taču ES Padome 
jau 11 gadus atliek lēmuma pie-

ņemšanu. ES Padome 2021. gada 
decembrī apstiprināja, ka arī Hor-
vātija, kas iestājās ES 2013. gadā, 
ir izpildījusi visus kritērijus, lai 
pievienotos Šengenas zonai.

Austrija piedzīvo pastip-
rinātu bēgļu pieplūdumu. 
Bēgļi ierodas Austrijā pa tā 
dēvēto Balkānu maršrutu, vis-

pirms šķērsojot vairākas citas 
Eiropas Savienības valstis.

Saskaņā ar Austrijas Iekšlie-
tu ministrijas datiem kopš gada 
sakuma valsts robežu sasnie-
guši vairāk nekā 90 000 bēgļu, 
no kuriem 75 000 pirms tam 
nav tikuši reģistrēti kādā citā 
ES valstī.w

Biedrība “Sabiedrība par 
atklātību Delna” aicina iedzī-
votājus parakstīt iniciatīvu “Par 
atklātu algu valsts pārvaldē”.

Iniciatīvu “Delna” pamato, 
ka pašlaik spēkā esošais pie-
nākums iesniegt amatpersonu 
deklarācijas attiecas tikai uz 
likumā “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” konkrēti nosauktajām 
amatpersonām, neiekļaujot 
valsts pārvaldes darbiniekus. 
Likums nosaka pienākumu pub-
licēt amatpersonu atlīdzības 
noteikšanas kritērijus un darba 

samaksas apmēru sadalījumā 
pa amatu grupām, taču nav 
nosakāms konkrētai amat-
personai vai darbiniekam 
izmaksātais atalgojums un 
citas naudas summas.

Biedrība aicina papildināt 
“Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumu”, nosakot kārtību, 
kādā visu valsts un pašvaldību 
strādājošo atlīdzība tiktu pilnīgi 
atklāta sabiedrībai. “Delna” aici-
na noteikt, ka institūcijas visām 
amatpersonām un visiem darbi-
niekiem aprēķināto atalgojumu 

un citas naudas summas, kas 
viņiem pienākas, katru mēnesi 
publicē institūcijas mājaslapā, 
norādot nodarbinātā vārdu, uz-
vārdu, amatu un aprēķināto sum-
mu, ja likums nenosaka citādi.

Ministru kabinetam būtu 
jānosaka tādas valsts pārval-
des iestādes, kā arī to amat-
personas un darbiniekus, kuru 
atalgojums un naudas summas, 
kas viņiem pienākas, nav publi-
cējamas valsts drošības apsvē-
rumu dēļ, kā arī gala termiņu, 
kura beigās šī informācija kļūst 
atklāti pieejama Latvijas Nacio-

nālajā arhīvā, uzskata “Delna”.
Iniciatīvu iespējams paraks-

tīt vietnē manabalss.lv. Pašlaik 
to ir parakstījuši nedaudz vai-
rāk nekā 6000 iedzīvotāju. Pēc 
10 000 parakstu savākšanas 
iniciatīva tiks iesniegta Saeimā.

“Delnas” pārstāvji atgādinā-
ja, ka kopš 2019. gada Satvers-
mes tiesas sprieduma nav vai-
rāk iespējas sekot līdzi gūtajai 
atlīdzībai, jo tā vairāk netiek 
publiskota iestāžu mājaslapās. 
Tiesa gan, nelielu ieskatu var 
gūt tikai no valsts amatpersonu 
deklarācijām.w

Krievijā, netālu no 
Sanktpēterburgas, sestdien 
uzsprāga un aizdegās 
maģistrālais gāzesvads, paziņoja 
Krievijas Ārkārtējo situāciju 
ministrija. Liesmas pacēlās lielā 
augstumā un bija redzamas no 
vairāku kilometru attāluma. 
Aptuveni trīs stundu laikā 
ugunsdzēsējiem izdevies liesmas 
nodzēst. Sprādzienu izraisīja 
gāzesvada dehermetizācija, 
pavēstīja ministrija. Pēc 
provizoriskām ziņām,  cietušo 
nav, piebilda ministrija.

Peru galvaspilsētas Limas 
lidostā piektdien uz skrejceļa 
iekšzemes reisa pasažieru 
lidmašīna, kurā bijuši 108 cilvēki, 
sadūrusies ar ugunsdzēsēju 
automašīnu un gājuši bojā divi 
ugunsdzēsēji, kuri atradušies 
automobilī. Sadursmē 
aviolainerim nodarīti bojājumi 
un tas aizdedzies. 20 pasažieri 
ievainoti, no tiem divi ir smagi 
cietuši. Notiek izmeklēšana, lai 
noskaidrotu, kāpēc ugunsdzēsēju 
automašīna uzbraukusi uz 
skrejceļa lidmašīnas pacelšanās 
laikā.

Igaunijā kiberuzbrukuma 
dēļ sestdien vairākas stundas 
nedarbojās valsts enerģētikas 
koncerna “Eesti Energia” un tajā 
ietilpstošā elektropārvades tīklu 
uzņēmuma “Elektrilevi” interneta 
vietnes un mobilās lietotnes, 
paziņoja koncerns. Noticis plašs 
pakalpojumatteices (DDoS) 
uzbrukums, norādīja “Eesti 
Energia” informācijas tehnoloģiju 
nodaļas vadītājs Ilmārs Kērs. Pēc 
pulksten 17 interneta vietņu un 
lietotņu darbība tika atjaunota.

Vācijas Ziemeļaustrumu pilsētā Himelpfortā jau atklāts tradicionālais Santaklausa 
pasta iecirknis. Tā atvēršanas svētkus visvairāk bija gaidījuši bērni, kuri nekavējās 
izmantot iespēju nofotografēties kopā ar Ziemassvētku vecīti.
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Aicina atklāt amatpersonu atalgojumu

Austrija iebilst pret paplašināšanu

Parādi vērojuši ap 70 000 cilvēku


