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ĪSUMĀ

24. novembrī
1642. Nīderlandiešu 
pētnieks un ceļotājs 
Abels Tasmans kā 
pirmais eiropietis 
atklāja salu Austrālijas 
dienvidaustrumos, kuru 
vēlāk pārdēvēja viņa vārdā 
par Tasmaniju.

1859. Angļu zinātnieks 
Čārlzs Dārvins publicēja 
savu evolūcijas teoriju 
“Sugu izcelšanās”.

1954. Dzimis serbu 
kinorežisors Emirs 
Kusturica.

1995. Īrijas vēlētāji 
referendumā nobalsoja par 
izmaiņām valsts katoliskajā 
konstitūcijā un atcēla 70 
gadus pastāvējušo laulību 
šķiršanas aizliegumu.

ŠAJĀ DIENĀ FOTOFAKTS
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Ukrainas galvaspilsētas 
Kijivas vadība brīdinājusi, 
ka priekšā var būt smagākā 
ziema kopš Otrā pasaules kara 
un var nākties evakuēt daļu 
iedzīvotāju. Krievijas spēki 
savus triecienus Ukrainā ar-
vien biežāk vērš ne tikai pret 
energosistēmas objektiem, bet 
arī pret medicīnas iestādēm. 

Vakar traģiskas ziņas pie-
nāca no Viļņanskas pilsētas Za-
porižjas apgabalā, kur Krievijas 
spēki apšaudījuši slimnīcu un 
dzemdību nodaļu. Uzbrukumā 
dzīvību zaudējis vismaz viens 
jaundzimušais. Tāpat apšaudīta 
poliklīnika un daudzstāvu dzīvo-
jamā ēka Kupjanskā, Harkivas 
apgabalā, nogalinot divus un ie-
vainojot vēl divus cilvēkus. Šie 
uzbrukumi apstiprina arī britu 

izlūkdienestu apgalvojumus par 
to, ka Krievijas uzbrukumi pē-
dējā laikā ir vērsti vairs ne tikai 
pret energoinfrastruktūru, bet 
arī pa medicīniskajām iestādēm. 

Kā izteicies Ukrainas Nacio-
nālās drošības un aizsardzības 
padomes sekretārs Oleksijs Da-
ņilovs, Krievija ir spējīga īste-
not vēl aptuveni 3–4 masveida 
raķešu triecienus, līdzīgus tiem, 
kādi pret Ukrainu tika vērsti 15. 
novembrī. Lai arī bezpilota lid-
aparātu un daudzu raķešu veidu 
krājumi ir izsīkuši, piemēram, 
raķešu “S-300” Krievijai jopro-
jām ir ļoti daudz.

Valdības jaunākie aprēķini 
liecina, ka Ukrainas energosis-
tēmai ir nodarīti gandrīz divu 
miljardu eiro lieli zaudējumi. 
Prezidents Volodimirs Zelenskis 

informējis, ka Ukrainā ir izveidoti 
jau vairāk nekā 4000 tā dēvē-
to nesagraujamo punktu, kuru 
darbība tiks aktivizēta brīdī, kad 
elektroenerģijas piegādes nebūs 
ilgāku laiku. Šādos iedzīvotāju 
atbalsta punktos būs pieejama 
gan elektrība, gan mobilie saka-
ri, internets, siltums, ūdens un 
medikamenti – bez maksas un 
visu diennakti. 

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko 
brīdinājis, ka galvaspilsētas 
iedzīvotājiem ir jārēķinās arī ar 
sliktāko scenāriju, kad zemas 
temperatūras gadījumā var 
notikt visaptveroši elektrības 
atslēgumi. Kļičko uzskata, ka 
Krievijas prezidents Vladimirs 
Putins ar triecieniem pa civilo 
infrastruktūru vēlas panākt, lai 
Kijivas iedzīvotāji bēgtu.

Tikmēr Ukrainas drošības 
dienests veica pārbaudes Kijivas 
Pečeru lavrā jeb klosterī. Kopā ar 
policiju un Nacionālo gvardi ap-
sekotas 350 ēkas un pārbaudīti 
850 cilvēki. Daži no šiem cilvē-
kiem ir bijuši Krievijas pilsoņi vēl 
ar padomju laika dokumentiem. 
Klosterī atrasts liels daudzums 
prokrieviskas un tā dēvēto “krie-
vu pasauli” slavinošas literatū-
ras, kas izmantota apmācībām 
garīgajos semināros un draudžu 
skolās. Tāpat konstatēts liels ap-
joms skaidras naudas – vairāk 
nekā divi miljoni grivnu un vai-
rāk nekā 100 tūkstoši ASV dolā-
ru, kā arī krievu rubļi. Ukrainas 
Augstākajā Radā tagad iesniegts 
likumprojekts par Ukrainas pa-
reizticīgās baznīcas Maskavas 
patriarhāta aizliegšanu.w

Lielbritānijas Augstākā 
tiesa nolēmusi, ka Skotijai nav 
likumīgas tiesības nākamgad 
rīkot jaunu neatkarības refe-
rendumu bez Londonas piekri-
šanas. Skotijas pirmā ministre 
Nikola Stērdžena vēlējās rīkot 
jaunu neatkarības referendumu 
2023. gada oktobrī, neraugo-
ties uz Londonas konservatīvo 
valdības iebildumiem. Tomēr 
Skotijas valdība vispirms vē-
lējās gūt juridisku skaidrību, 
vai tā var to darīt. Augstākajai 
tiesai bija jāpieņem lēmums, vai 
Skotijas parlaments var rīkot 
referendumu bez Apvienotās 
Karalistes valdības piekriša-
nas. Tiesa tagad nolēmusi, 
ka Skotijas parlaments ne-
var rīkoties bez Londonas 
piekrišanas.

Lielbritānijas valdība vēl ie-
priekšējā premjerministra Bori-
sa Džonsona vadībā norādījusi, 

ka negrasās dot šādas pilnva-
ras Edinburgas administrācijai. 
Londonas valdība uzstāj, ka šis 
jautājums jau tika atrisināts ar 
2014. gada referendumu, kad 
55% skotu atbalstīja Lielbritā-
nijas vienotības saglabāšanu. 
Tomēr Stērdžena vēlas sarīkot 
jaunu referendumu, ņemot vērā, 
ka vairums skotu 2016. gadā 
balsoja pret Lielbritānijas iz-
stāšanos no Eiropas Savienības. 

Stērdžena arī norādījusi, ka 
Skotijas parlamentā vairākums 
atbalsta neatkarību, un tas no-
drošina demokrātisku mandā-
tu otrajam referendumam. Ja 
tiesa kavēs neatkarības refe-
renduma sarīkošanu, Skotijas 
valdība plāno nākamās parla-
menta vēlēšanas, kas gaidāmas 
2025. gada janvārī, faktiski pa-
darīt par referendumu, kampa-
ņu koncentrējot tikai un vienīgi 
ap neatkarības jautājumu. w

Eiropas Savienības lielo uz-
ņēmumu vadībā turpmāk ir jā-
būt līdzsvaram starp sievietēm 
un vīriešiem, nolēmis Eiropas 
Parlaments. Visām pusēm bei-
dzot izdevās vienoties, ka biržā 
kotēto uzņēmumu valdēs nevar 
būt pārstāvēti tikai vīrieši, kā 
tas bieži vien ir pašlaik. Eiropas 
Parlaments šonedēļ apstiprināja 
jaunu likumu, kas uzliek par pie-
nākumu līdz 2026. gadam lielo 
korporāciju vadībā nodrošināt 
sieviešu un vīriešu pārstāvniecī-
bu. Padomēs ir jābūt 40% sievie-
šu, bet dažādu direktoru līmenī 
vismaz 33%.

Kopš brīža, kad Eiropas 
Komisija pirmo reizi nāca 
klajā ar šo likumprojektu, ir 

pagājuši jau desmit gadi. Visu 
šo laiku atsevišķas dalībvalstis 
ir bloķējušas šīs normas pieņem-
šanu. Bet līdz ar valdības maiņu 
Vācijā kompromisu izdevās pa-
nākt. ES līdztiesības komisāre 
Helēna Dalli sacīja, ka šo 10 
gadu laikā sieviešu uzņēmumu 
vadībā ir kļuvis vairāk, tomēr 
vislielākais progress ir panākts 
tajās valstīs, kur darbojas kvo-
tas, nevis labprātīgi pasākumi.

Pašlaik Eiropā biržā kotēto 
uzņēmumu vadībā ir 30% sie-
viešu. Bet starp valstīm ir lie-
las atšķirības. Francijā ir gan-
drīz pilnīgs līdzsvars jeb 45% 
sieviešu. Savukārt Latvijā lielo 
uzņēmumu vadībā ir tikai 20% 
sieviešu, bet Kiprā – 8,5%. w

Saeimā vakar darbu sāka 
jaunie komisiju sastāvi, pirma-
jās sēdēs ievēlot priekšsēdētā-
jus, to vietniekus un sekretārus. 
Komisiju vadībā ievēlēti jau ie-
priekš prognozētie deputāti, pie 
amatiem tiekot arī opozīci-
jas partiju “Progresīvie” un 
Zaļo un zemnieku savienības 
politiķiem. 

Ārlietu komisija par 
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja 
Nacionālās apvienības (NA) 
parlamentārieti Rihardu Kolu. 
Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisija priekšsēdētāja amatā 
ievēlēja parlamenta deputāti 
Andu Čakšu (JV). Valsts pārval-

des un pašvaldības komisijas 
parlamentārieši par komisijas 
priekšsēdētāju ievēlēja Zaļo un 
zemnieku savienības (ZZS) pār-
stāvi Daigu Mieriņu. Cilvēktiesī-
bu un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētāja amatā ievēlēja 
Didzi Šmitu (AS). Publisko iz-
devumu un revīzijas komisijas 
vadītāja amatā ievēlēja “Jaunās 
vienotības” deputātu Rihardu 
Kozlovski. Juridisko komisiju 
vadīs “Jaunās vienotības” (JV) 
parlamentārietis Andrejs Judins, 
bet Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijas 
priekšsēdētāja amatā ievēlēts 
Raimonds Bergmanis (AS).w

Kijiva gatavojas smagai ziemai

Saskaņā ar tradīciju ASV prezidents Džo Baidens 
īpašā ceremonijā Baltajā namā apžēlojis Pateicības 
dienas tītaru vārdā Šokolāde. 

Skotijai liedz rīkot 
neatkarības referendumu

Komisijas sāk darbu

Abiem dzimumiem jābūt 
līdzvērtīgāk pārstāvētiem

Apžēlots!

Latvija. Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš ar rezolūciju 
uzdevis Ekonomikas ministrijai 
sadarbībā ar Finanšu ministriju 
kā kapitāldaļu turētājām 
vērtēt iespējas koriģēt AS 
“Augstsprieguma tīkls” un AS 
“Sadales tīkls” sagatavotos 
pakalpojumu tarifu projektus. 
Kariņš uzsver, ka elektroenerģijas 
izmaksām ir būtiska ietekme 
uz tautsaimniecības izaugsmi, 
tādēļ pieņemts šāds lēmums. 
Rezolūcijā teikts, ka sagatavotais 
informatīvais ziņojums 
ministrijām jāiesniedz izskatīšanai 
20. decembra valdības sēdē.

Eiropas Parlaments 
(EP) ir pasludinājis Krieviju par 
terorismu atbalstošu valsti. EP 
deputāti rezolūcijā norādījuši, 
ka Krievijas spēku pastrādātie 
tīšie uzbrukumi un zvērības pret 
civiliedzīvotājiem Ukrainā, civilās 
infrastruktūras iznīcināšana 
un citi nopietni cilvēktiesību un 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumi ir pielīdzināmi terora 
aktiem un uzskatāmi par kara 
noziegumiem. Tā kā Eiropas 
Savienība pašlaik nevar oficiāli 
atzīt veselas valstis par terorisma 
atbalstītājām, EP aicina izstrādāt 
atbilstošu tiesisko regulējumu un 
apsvērt iespēju iekļaut Krieviju 
šādā sarakstā. Deputāti arī vēlas, 
lai ES valstis aktīvi novērstu un 
izmeklētu spēkā esošo sankciju 
apiešanu un sauktu pie atbildības 
par to.  

Ķīnā vairākās lielajās pilsētās, 
tai skaitā galvaspilsētā Pekinā, 
atjaunoti Covid-19 dēļ noteiktie 
ierobežojumi. Infekcijas 
uzliesmojuma apstākļos varas 
iestādes turpina īstenot tā dēvēto 
kovida nulles politiku. Kopš 
1. novembra valstī konstatēti 
253 tūkstoši jaunu inficēšanās 
gadījumu, un nedēļas nogalē 
tika reģistrēti pirmie ar Covid-19 
saistītie nāves gadījumi vairāku 
mēnešu laikā. Tas ir mazāk nekā 
kaimiņvalstīs, taču profilakses 
pasākumi ir būtiski stingrāki.


