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1839. Indijai pāri brāzās 
postošs ciklons ar spēcīgu 
vēju un ūdens līmeņa 
celšanos piekrastē par 12 
metriem. Uzskata, ka dabas 
stihija prasījusi aptuveni 
300 000 cilvēku dzīvību, 
kas to padara par vienu no 
postošākajām katastrofām 
pasaules vēsturē.

1867. Zviedru 
zinātnieks Alfrēds Nobels 
patentēja dinamītu.

1952. Londonā 
pirmizrādi piedzīvoja 
Agatas Kristi luga “Peļu 
slazds”, kas tiek uzvesta 
joprojām un ir pasaulē 
visilgāk nepārtraukti uz 
skatuves uzvestā luga.

2001. Masačūsetsā 
bāzētā organizācija 
“Advanced Cell Technology 
Inc.” paziņoja par veiksmīgu 
cilvēka embrija klonēšanu.
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Latvijā šogad novembra 
sākumā kopējie nodokļu parā-
di, ieskaitot aktuālos, apturētos 
parādus un atmaksas termiņa 
pagarinājumus, bija 1,077 miljardu 
eiro apmērā, kas ir par 0,8% ma-
zāk nekā mēnesi iepriekš, bet par 
3,1% vairāk nekā gada sākumā, 
liecina Valsts ieņēmumu dienesta 
dati. Aktuālie parādi, kuriem tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda, 
2022. gada 1. novembrī veidoja 
57,2% no kopējās parādu summas 
jeb 615,689 miljonus eiro. Par 
nepiedzenamiem atzīti parādi 
2,154 miljonu eiro apmērā – šie 
parādi izveidojušies likvidējamiem 
uzņēmumiem līdz likvidācijas 
procedūras pabeigšanai.

Eiropas Parlamenta deputāti 
vakar apstiprināja aizdevumu 18 
miljardu eiro apmērā, lai atbals-
tītu Ukrainu karā ar Krieviju. Tas 
segs pusi no aptuveni 3 līdz 4 
miljardu eiro ikmēneša finansē-
juma, kas Ukrainai būs vajadzīgs 
2023. gadā. Nauda tiks novirzīta 
svarīgāko sabiedrisko pakalpojumu 
atbalstam un izpostītās kritiskās 
infrastruktūras atjaunošanai. 
Eiropas Parlaments arī atbalstījis 
lēmumu nepieņemt pases un citus 
ceļošanas dokumentus, ko Krievija 
izdevusi nelikumīgi okupētajos 
Ukrainas un Gruzijas reģionos.

Krievijas Valsts dome vakar 
pēdējā lasījumā vienbalsīgi apstip-
rinājusi likumprojektu, kas aizliedz 
visu “LGBTQ propagandu”. Krievijā 
jau ir spēkā “homoseksuālisma 
propagandas” aizliegums nepilnga-
dīgo klātbūtnē. Jaunais likumpro-
jekts to paplašinās, aizliedzot šādu 
“propagandu” arī pieaugušajiem, 
kas faktiski ir aizliegums publiski 
pieminēt homoseksuālas attiecī-
bas. Pieaugot spriedzei Maskavas 
attiecībās ar Rietumiem, prezi-
dents Vladimirs Putins cenšas 
pozicionēt Krieviju kā pretstatu 
Rietumu liberālajām vērtībām.

Topošajai koalīcijai kārtējās grūtības
Saeima vakar nodeva iz-

skatīšanai Juridiskajā komi-
sijā grozījumus “Valsts pār-
valdes iekārtas likumā”, kas 
nepieciešami, lai iedzīvinātu 
topošās koalīcijas ieceri par 
ministru biedru ieviešanu, 
taču nedaudz vēlāk iecere ne-
spēja gūt atbalstu Juridiskajā 
komisijā, jo tur topošajai koa-
līcijai nav balsu vairākuma.

Opozīcijas deputāts Viktors 
Valainis (ZZS) pauda, ka ministru 
biedru ieviešana pārkāpj parla-
mentāro procesu, jo valdībai dod 
“brīvu vaļu” gan iecelt ministru 

biedrus, gan pašiem noteikt viņu 
kompetenci. Valainis atgādinā-
ja par Saeimas priekšsēdētāja 
Edvarda Smiltēna (AS) novem-
bra svinīgajās sēdēs pausto, ka 
parlamentārā valstī Saeima ir 
galvenais noteicējs, kā Latvija 
tiek pārvaldīta. Savukārt ar mi-
nistru biedru ieviešanu notiekot 
atgriešanās pagātnē, kas liecinot, 
ka koalīcija neizprot, kā izman-
tot jau esošus valsts pārvaldes 
instrumentus, vai arī koalīcijai 
vajagot jaunus amatus.

Vēlāk jau Saeimas Juridiska-
jā komisijā deputātu vairākums 

neatbalstīja grozījumus “Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā” un 
“Ministru kabineta iekārtas li-
kumā” ministru biedru un jaunas 
ministrijas ieviešanai, jo koalī-
cijai tajā nav vairākuma. Vien-
laikus Saeimas Kārtības rullis 
paredz iespēju, ka likumprojekta 
iesniedzēji – topošās koalīcijas 
deputāti – var komisijā noraidīto 
likumprojektu lūgt tomēr iekļaut 
izskatīšanai Saeimas sēdē. Koalī-
cijas deputātiem nav vairākuma 
Juridiskajā komisijā, bet ir vairā-
kums Saeimā.

Likumā paredzēts noteikt, ka 

ministra biedrs pārzina atseviš-
ķas nozares un politikas jomas un 
ka ministra biedram būs padom-
devēja tiesības valdības sēdēs. 
Ministru biedrus iecels Ministru 
prezidents, premjers to varēs darīt 
arī pēc attiecīgās jomas ministra 
priekšlikuma. Tāpat izskatīšanai 
komisijās nodoti grozījumi “Mi-
nistru kabineta iekārtas likumā”, 
kas paredz izveidot jaunu – kli-
mata un enerģētikas ministra 
– amatu. Grozījumus iesniedza 
topošās koalīcijas deputāti, kuri 
vienojušies, ka katrai no partijām 
būs viens ministra biedra amats.w 

Ukrainas prezidents Volodi-
mirs Zelenskis apsūdzējis Krievi-
ju noziegumos pret cilvēci, ar vi-
deo zvana starpniecību uzrunājot 
ANO Drošības padomes ārkārtas 
sēdi, kas tika sasaukta pēc Krie-
vijas raķešu triecieniem Ukrai-
nas enerģētikas infrastruktūrai. 
Zelenskis paziņoja, ka Krievija 
nav pasaulei piedāvājusi neko, ja 
neskaita teroru, destabilizāciju un 
dezinformāciju. Plašas Ukrainas 
teritorijas ir palikušas bez elek-
trības pēc jaunākajiem Krievijas 
raķešu triecieniem.

Trešdien uz Ukrainas terito-
riju tika izšautas 67 raķetes, no 
kurām 51 izdevās notriekt. Ki-
ijivas virzienā vien tika raidītas 
30 raķetes. Gājuši bojā vismaz 
10 cilvēki, bet vairāk nekā 30 
tika ievainoti. ASV Baltais nams 

pirms ANO Drošības padomes sē-
des paziņoja, ka šiem Krievijas 
triecieniem nav militāras 
jēgas un to galvenais mērķis 
ir “ukraiņu vīriešu, sieviešu un 
bērnu nāves gadījumu skaita un 
ciešanu palielināšana”. Vašing-
tona arī paziņoja, ka apšaudes 
palielina avāriju risku reģiona 
atomelektrostacijās.

Zelenskis, vēršoties pie ANO 
Drošības padomes dalībvalstīm, 
kārtējo reizi uzsvēra ukraiņu 
“miera formulas” svarīgumu 
un aicināja piešķirt Ukrainai 
nepieciešamās mūsdienīgās un 
efektīvās pretgaisa aizsardzī-
bas sistēmas. Viņš arī sacīja, ka 
Ukraina ierosina ANO Drošības 
padomei pieņemt rezolūciju, kas 
nosoda jebkādas enerģētiskā te-
rora formas.w

Šobrīd nav prognozējams, 
ka elektroenerģijas cena varē-
tu atgriezties pirmskara līme-
ni, bet situācija var mainīties 
atkarībā no laika apstākļiem 
un ģeopolitiskās situācijas, AS 
«Latvenergo» elektroenerģijas 
tirgus apskatā norāda uzņēmu-
ma Tirdzniecības daļas vadītājs 
Ingus Štūlbergs. Viņš skaidro, 
ka energoresursu pieprasījuma 
pieaugums, pasaules ekonomi-
kai atveseļojoties pēc Covid-19 
pandēmijas, un Krievijas sāk-
tais karš Ukrainā 2022. gadā ir 
veicinājis energoresursu cenu 
eskalāciju.

Latvijā elektroenerģijas 
vidējā cena 2022. gada pirma-
jā pusgadā bija 151,27 eiro par 
megavatstundu (MWh), kas ir 
2,8 reizes vairāk nekā 2021. gada 

sešos mēnešos, kad tā bija 54,08 
eiro par MWh. Vienlaikus, pie-
mēram, Francijā elektroenerģijas 
vidējā cena šogad sešos mēnešos 
sasniedza 228,5 eiro par MWh, 
kas ir kāpums 3,9 reizes, salīdzi-
not ar attiecīgo periodu pērn, Nī-
derlandē šogad pirmajā pusgadā 
vidējā cena bija 200,95 eiro par 
MWh, kas ir 3,6 reizes lielāka, bet 
Vācijā – 184,95 eiro par MWh, kas 
ir pieaugums 3,4 reizes.

Elektroenerģijas cenas kā-
pumu, kas sākās 2021. gadā, šo-
gad saasināja vairāku faktoru 
kopums. Tostarp cenu kāpumu 
ietekmēja arī straujš kritums 
ziemeļvalstu hidrobilancei un 
hidroizstrādes samazinājums. 
Arī laika apstākļi ir faktors, kas 
ir izšķirošs vairākos energotir-
gus aspektos.w

Kosova un Serbija panā-
kušas vienošanos, lai izbeigtu 
gandrīz divus gadus ilgušās 
domstarpības par automašīnu 
numurzīmēm, paziņojis Eiropas 
Savienības (ES) augstākais pār-
stāvis ārlietās un drošības poli-
tikā Žuzeps Borels. Vienošanās 
panākta Briselē ar ES starpnie-
cību. ASV atzinīgi novērtēju-
šas šo Kosovas un Serbijas 
vienošanos un aicinājusi abas 
valstis strādāt pie attiecību no-
regulēšanas.

Kosova bija plānojusi no ce-
turtdienas piemērot naudasso-
du šoferiem, kuri nav nomainī-
juši Serbijas izdotās automašīnu 
numurzīmes pret jaunām, Ko-
sovas izdotām. Tādā gadījumā 
sodanaudas tiktu piemērotas 
10 000 serbu šoferu. Iepriek-
šējās sarunas cieta neveiksmi, 
un Kosova pēc ASV lūguma 
par divām dienām atlika nau-
dassoda piemērošanu. Kosovas 
serbi kopš 2008. gada faktiski 
atsakās pakļauties Prištinai 
pat ikdienas birokrātiskajos 
jautājumos.w

Vidusjūras siltajos ūdeņos pie Izraēlas ziemeļu krastiem pulcējas pelēkzilās haizivis, 
palaikam gluži draudzīgi sadzīvojot ar atpūtniekiem.
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